''

c
t•1n ''
os
M .1ron
REVISTĂ CERCETĂRI MĂRTURII
DE

SI

ISTORICE

EDIŢIE ANASTATICĂ
vol. II (1915-1916; 1919)

Institutul Român de Genealogie

şi

Heraldici "Sever Zotta"

2008
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

,,Miron Costin''
REVISTA DE CERCETARI Sl MARTURII ISTORICE

voi. II (anii 1915-1916; 1919)

https://biblioteca-digitala.ro

Volum îngrijit de:
Anca-Isabela Iacob
Lucian Iacob

Volum apărut cu sprijinul financiar al
Consiliului Judeţean.Vaslui
ISBN 973-85363-6-7

https://biblioteca-digitala.ro

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE VASLUI

„Miron Costin"
REVISTĂ

DE CERCETĂRI SI lllĂRTURll ISTORICE

EDIŢIE ANASTATICĂ
voi. II (anii 1915-1916; 1919)

Ediţie îngrijită

de
Lucian-Valeriu Lefter
Cuvânt înainte de Ştefan S. Gorovei

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta"
Iaşi- 2008

https://biblioteca-digitala.ro

Memoriei întemeietorilor
revistei de cercetări şi mărturii istorice
„ Miron Costin"

https://biblioteca-digitala.ro

Cuvânt înainte
Scriu cu multă emoţie şi cu vie mulţumire aceste cuvinte.
În primul rând, pentru că văd în haină nouă o revistă veche,
una dintre acelea pe ale cărei pagini mi-am făcut ucenicia, şi ştiu că
această haină nouă îi va prelungi prezenţa în conştiinţa (şi spre
folosul) cercetătorilor istoriei româneşti.
În al doilea rând, pentru că văd încheindu-se cu bine un
proiect pe care la începutul anului 2005 l-am împărtăşit Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
din Vaslui, îndemnat de apariţia primelor volume din ediţia
1
anastatică a revistei „Ion Creangă" • Ceea ce atunci mi se părea că
ar putea trece drept un proiect prea ambiţios, apare acum ca fiind
perfect realizabil, dacă devotamentul şi respectul pentru cultură se
întâlnesc în sufletul şi în mintea unor oameni competenţi. În felul
acesta avem până acum reeditate anastatic revistele „Arhiva
Genealogică" (1912-1913) 2 şi „Miron Costin" (1913-1919) şi, de
curând, s-au tipărit în aceeaşi formă primele două volume ( 19211922) din „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal din Iaşi" 3 .
Rămâne, desigur, încă mult de lucru pentru recuperarea, în această
formă, a unor publicaţii vechi (cărţi şi reviste), importante prin bogăţia informaţiilor cuprinse în ele, dar devenite rarităţi bibliografice.
În fine, emoţia şi mulţumirea sunt explicabile pentru cine va
vrea să observe amănuntul că ambele reviste - şi „Ion Creangă'', şi
„Miron Costin" - s-au retipărit după exemplarele primite şi păstrate
de o aceeaşi persoană, al cărei nume se regăseşte şi printre
colaboratorii celei de-a doua.
Istoria revistei „Miron Costin" va trebui scrisă4 . Nu va fi
uşor, căci de pe urma fondatorului ei n-a rămas, se pare, nici un fel
de arhivă. Probabil la fel de anevoioasă şi fără multe rezultate
Cf. Buletinu/ Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „ Sever
:lotta '', VII, 2005, 1-3, p.11.
2
Ediţia anastatică a anului I (1912) a apărut în 2005, cea a anului II
(1913)- în 2007.
3
Ediţie îngrijită de Mihai-Bogdan Atanasiu, Mircea-Cristian G_henghea
şi Adina Coroabă, Iaşi, 2008.
4
Ar putea fi un excelent subiect de cercetare pentru o lucrare de doctorat
sau măcar de masterat.
1
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imediate ar fi şi căutarea arhivelor acelora care s-au adunat în jurul
lui Tudor Pamfile ca întemeietori. Totuşi, cred că numele acestora
pot spune câte ceva. Astfel, unii dintre întemeietori erau rudele şi
prietenii lui Alexandru Saint-Georges (1886-1954): Eugenia BotezCiolac este propria sa mamă, iar G. Saint-Georges este fratele său
vitreg; R. G. Saint-Georges îi era văr primar, Emilia Stroici şi N. I.
5
Stroici erau rudele celei de-a doua soţii a tatălui său . Ofiţerii sublocotenenţii Anghelescu şi Câmpeanu, locotenentul (mai apoi
căpitanul) L. Ghika-Brigadier, căpitanul P. Gane (unul dintre fiii
scriitorului Nicu Gane) - trebuie să fi fost camarazi de garnizoană
ai lui Pamfile şi ai lui Saint-Georges, ceea ce poate să explice
ieşirea lor, la un moment dat, din grupul întemeietorilor. Numele
abonaţilor şi al sprijinitorilor, ca şi numele celor care au făcut
donaţii Muzeului „Saint-Georges" sau Muzeului Regional de Istorie
şi Etnografie al Judeţului Tutova, vor putea şi ele vorbi despre
solidaritatea născută în jurul iniţiativei lui Tudor Pamfile.
Totuşi, în ciuda acestei solidarităţi inimoase, dificultăţile
financiare nu ocoleau revista şi desele apeluri ale redacţiei sau ale
administratorului (V. C. Nicolau) pentru plata abonamentelor stau
mărturie. Ca în atâtea alte cazuri, de atunci, de mai târziu, ca şi din
zilele noastre, „Miron Costin" nu a beneficiat de vreun sprijin
oficial. Într-o Mărturisire cerută, publicată în fruntea numărului din
mai 1914, Tudor Pamfile a explicat situaţia revistei şi, implicit, a
grupului care o edita. Cu umor şi ironie, el accepta realitatea că, la
apariţia acestei reviste de cercetări şi mărturii istorice, „nici o
gazetă nu s-a oprit asupra uricioaselor noastre pagini, nici o revistă
nu şi-a stricat câteva rânduri ca să cumpănească neastâmpărul
nostru închegat cu întâi ele numere. [... ] 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 ~ăspundă, ele, fudulele, care trăiesc tocmai din
gospodăria statului". Iar îndârjirea şi credinţa fermă care îi susţineau
hotărârea de a nu abandona le-a pus în aceste cuvinte: „Ne lipsesc
titlurile care nu preţuiesc mai mult decât cei ce le îndreptăţesc; ne
Cf. Mihai Sorin Rădulescu, O genealogie a familiei Saint-Georges
(Sânjorz), în Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea
vârstei de 60 de ani, volum coordonat de Gabriel Bădărău, Leonid Boicu şi
Lucian Nastasă, Iaşi, 1994, p.643-644.
5
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lipseşte

un drum spre comoara care pentru unii se deschide cel mai
târziu la patru ani o dată; ne lipseşte obrăznicia care întotdeauna îşi
are partea sa de câştig, - dar avem atâta căldură şi atâta prostească
nădejde, că ni-i de-ajuns să dărâmăm toate piedicile şi să topim
toate sloiurile de gheaţă care or încerca să ne cuprindă".
O experienţă similară mă face să înţeleg cât se poate de bine
năduful care străbate din rândurile scrise acum 75 de ani şi
întâmplările care l-au putut provoca. Aşa cum, cu alt prilej,
recunoscând identitatea de împrejurări şi de eforturi, am subscris
declaraţia de principii din fruntea primului număr6 , tot aşa, şi cu
aceeaşi recunoaştere, le pot subscrie şi pe acestea ...
Revista şi-a oprit apariţia când România a intrat în război numărul 8 (august) din anul IV, 1916 - şi a reapărut imediat după
încheierea războiului; au mai putut ieşi, însă, doar două numere7,
unul cvadruplu (ianuarie-aprilie 1919) şi ultimul, din mai 1919, în
care sfârşitul se anunţă cu mâhnire mânioasă: ,,Această revistă,
începută acum şapte ani dintr-o pornire legată nu numai de avântul
tinereţii, îşi curmă astăzi apariţia. De bună samă că fără greutăţile
unor zile ce caută să se statornicească, viaţa acestei publicaţii nu sar fi curmat. Nu vom spune un neadevăr, însă, mărturisind că afară
de prieteni personali, idealişti şi de obicei săraci, nici o instituţie şi
nici o persoană din cele ce trebuiesc socotite în drept a şti ş-a
îndruma, nu au venit niciodată cu un ajutor".
Răsplata pentru truda devotată a celor de atunci vine abia
acum. Un grup de tineri inimoşi răscumpără indiferenţa celor din
vechime. Pentru Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
„Sever Zotta" - al cărui patron spiritual a trăit şi el o experienţă ca
aceea prin care au trecut „Miron Costin" şi fondatorul său - este o
bucurie şi o onoare că numele său a putut fi asociat acestei opere de
recuperare.
Ştefan

S. GOROVEI

Cf. ,,HERB. Revista Română de Heraldică'', I {VI), 1999, 1-2, p.XI.
Ele sunt arătate ca aparţinând anului VII, ceea ce a determinat, iniţial,
părerea că revista ar fi apărut şi după august 1916, cu numere ale anilor V (1917)
şi Vl ( 1918). Se vede, însă, că Tudor Pamfile a dorit să marcheze mai ales anul de
viaţă, şi mai puţin succesiunea numerelor. Este, totuşi, ciudat că în primul număr
de după război (1-4/1919) nu s-a dat nici o lămurire asupra acestei chestiuni.
6
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ANUL III. - No.

Ianuarie, 1915.
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CZ.JPRINSZJL
AŞEZAREA PRE15TGRl(Ă DE

LÂn6Ă 5TRÂmBA .-T. Pamfile şi V. r. nirnlau.
DOCUffiEt'iTE. - N . Apostol. n . I. Dumitraşru. 6.
floresc:u, 6. Iancu, U. (. nicolau, A . 5aint-5eor'gcs.
In5EmnĂRI.- D. furtună, C. n. ffiateescu. T. Pamfile.
CRONICA: T. Pamfile: N. Iorga: Neamul Agarici. Răzăşi [ă.lci

ieni şi Vasluieni. câteva documente: Historie des Etats
balcaniques a l'epoque moderne: Venezia e la penisola dei Rnlcani. 11 problema balcanico e !'Italia: - I. C.
Filitti: Domniile române sub regu lamentul organic
(1834-1848) --Virg . N. Drăghiceanu : Catalogul colecţiu
nilor Comisiunii monumentelor istorice. Partea I. - T.
V. Stefanelli: Stâlpul lui Mihaiu Racovi ţă Vv. în Bucovina. · -Bulelinul Comisiunei monumentelor istorice.

ILU5TRAŢIUnl.

Dela

aşezarea preistorică

oe

lângă

Strâmba .

Redacţia: Strada Corbului.

[Q] Adminislralia:

Strada Traian 13

BÂRLAD

EXEMPLARUL:
ln
ln

ţară
străinătate

TI

. 35 oe bani
. . . 45 „
-- Un

număr

~

il

ABONAMENTUL ANUAL :

ln ţară
ln străinătate

. 4 lei
. . . . . 5 "

uechiu, so oe bani
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LUPAŞCU

INTEMEIETORI: EUGENIA BOTEZ-CIOLACU. I. CHRISSOVELONI, ALEX. ECSARHU, CAP. P. GANE, P. GA\IĂT, A. GHEORGHIU.
H. GHERGHELY, CAPITAN L GHIKA-BRIGADIER. W. KAMINSCHI.
C. D. LUPAŞCU, M. LUPESCU. C. N. MATEESCU, V. C. NICOLAU.
ZOE V. NICOLAU, T. PAMFILE. T. POPOVlCI. A. SAINT-GEORGES.
EMILIA STROICI, N. I. STROICI, G. TUTOVEANU .

~

I

DELA MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE Şl
ETNOGRAFIE AL JUD. TUTOVA:

~

Subscripţii:

Suma din urmă:

Lei 459.-

9.5830

D-l Const. t1. Ciorapciu, Murgeni cu lista No. 41
D-l Grig. Carp . Prim . com. Puştie cu lista No. 33
D-l George Dragu, Deputat. cu lista No. 43

IO.-

536.30

Total .

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

rr~

~

"'1!J

N. IORGA :

lm~~ri~lî~mul amtriar ~1' ml rm în o~~voltarn ~arnl~lâ
Analele Academiei Române

Mem. Secţ. Ist. XXXVII

Neamul Agarici.

30 bani.

N. IORGA:
Răzeşi fălciieni şi

vasluieni

CÂTEVA DOCUMENTE

Analele Academiei Române
20 bani.

Mem. Sect. Ist. XXXVII.

N. IORGA:

VENETIA IN MAREA NEAGRĂ
II

Legături

~

~

cu Turcii şi cu creştinii din Balcani dela lupta dela
Cosovo până la cea dela Nicopole (1386-96).

Analele Academiei Române
Mem. Sect. Ist. XXXVI
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REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

Apiue o dnt{i 1•e

f~edac{ia:

lună

y

Strada Corbului..
Administratia: Str. Traian 13.
BARLAO===
INSEMNĂRI CU PRIVIRE LA

AŞEZAREA

PREISTORICĂ

DE LANGA

STRÂL\1BA
Astăzi

în

judeţul

Tutova.

I.
Ştiam ca 111 vecinătatea snlului Strâmba, care astăzi atârnă de
comuna lârgului Puieşli,-despre care nu de mult am dat câlevâ
şliri (l),- este un loc numit de săleni Cetă/uia, ale cărui şanţuri
se văd şi astăzi. Unii din săteni, fireşte, găsesc cu cale să povesleasd1 felurile lucruri pe cari le găsim in told!.!auna legate de
ruini, şi cinume despre comori. Deci comori sunt şi aici căci s'au
văzul pâlpâiri de pară albf1strue, şi ca dovadă că s'au văzul uarzand bnnii», mărturisesc cele câteva gropi făcute în cetăţuie I
Urcarea la cetăţuie poate că o amânam pentru vremuri mai prielnice, dacă nu găsinm în micul tinlirim al bisericei de lemn din
vale, pusă ca stâlp şi copiată în alt stâlp, o piatră adusă de ape,
de sus din cetă(uie (2); şi cu toalc acestea, acea piatră pe care se
află reliefa! chipul unui copil, n'a pulul aveâ norocul de a fi fotografiată.

Cu o a doua călătorie la Strâmba, ne-am ho!ărît să urcăm
dealul, călăuzi(i de-un moşnecig voinic şi-o droaie de flăcăi dornici să afle din gurile noastre neştiutoare, lărâme măcar, din povestea unui trecui înecai de vreme.
Det'.i dela biserică, al cărni gard rău sprijinit în poprele. l-am
dat (3), trecem parăul dulce murmurător al ~trâmbei, sărim
(I) T. Pamfile şi \·. C. Nicolau, lnsemnări cu privire lrr mosia, satul
dela Strâmba, în MirOll Costin, II. p. 133-149 şi aparte, Bârlad 1914.
(2.) Ibidem, p. 5.
(3). Miron Costin, li, p. 135.
https://biblioteca-digitala.ro

şi

biserica
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MIRON COSTIN

pâriazul, lângă care lrăsnefuL a dărâmat o salcie bătrână, urcăm
pe lângă o chişteală albă din cari copiii au fiicut un iezulet pe
coastă, şi apoi tot la deal, pe-un drumcng de cară, pe sub ulmii
şi fagii bătrâni ai Cură/urii, ce umbresc mâneca de vale şi-i tin,
cu vitele lor puternice, malurile neatinse
- Pe-aici, pe vale, pe fundul văii,-ne spune bătrânul,-era o
dată drumul !
Şi tot la deal. toi căire miazăzi e Slrâmh'1, ceva mai mult de-un
kilometru, urcând cevâ mai muli cu două sule de metri (1).
De sus, de la poalele Pădurii Statului, priveliştea care se deschide este prea frumoasă. Valea Tutovei se vede spre miazi noapte mai mult de 30 km., iar dealurile din stânga ei, închid zarea
către răsării în praguri tot mai. sus, până se fac una cu poalele
cerului.
Locul este minunai, prin urmare, ca punci de observatie.
- Aici o fost sal odată,--sare repede moşneagul. Aici am apucai eu,
trăind, un bătrân cu baba lui, singurateci, inh"'un bordeiu. lnlr'un
rând, baba a murit şi moşneagului i-a trebuii o zi ca să scoboare
de vale, după oameni, şi altă zi ca să urce la deal, pentru '1 pregăti cele de cuviinţă pentru inmormântareu babii. După ce-a îngropat-o, n'a mai trăii mult, că s'a dus şi el... Era grozav de bă·
trân I
Iar când spuneam moşului că de obiceiu vechile sate se întemeiau pe fundul văilor unde erâ apă şi adăpost, dânsul dădu din
cap şi tot nu-i venl a crede 1
- Aşa o fi; dar dacă n'or n fost oameni de-ai noştri, or fi fosl
dintr'alt soiu! ... Că de fost, au fost. ...

II
Pe harta Institutului geografic al armatei, Cetăţuia este abia îna aveâ vre un nume. Totuşi atât urmele vechilor şanturi cât şi ale valurilor de pământ scoase din şanturi,
se pot urmări uşor. Infăţoşarea lor este cea din figura 1. alcătuită din linii drepte cu întretăierile rotunjite. In întregime, fiind
pe o mică spinare de deal, circuitul ABCA esle mai pronuntal,
ca şi şantul CD ce se desface din el. înfundându-se într'o mică
văiugă plină de urzici, «de unde.-zice moşul nostru, - aduceau
apă cei vechi". Cellalt circuit, BFGC, are marginea de miazănoap
te cam cu 10 m. nivel sub cea de miazăzi.
Şantul şi valul au câte o lăţime ce umblă între 4 şi 6 m. in
semnată, fără însă

(1) Harta Institutului geografic al Armatei,

P11irşti,

Ser. XI. coloAna V.
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G se aYlă o movilită. ca şi în H, spre NV de G.
Dat plugului de câji~ia ani, acest petec de pământ îşi va netezl
cu încetul fala . iar din «Ce tăţuie„ nu va mai rămâne nimic.
Rămăşifele vechi
aflate aici sunt ur·
mătoarele:

,.. .

y· .
I

I

I

I

.\
I

·- .

l '.....-- · · ···~·. .

-.: -~-··-· ··1

;

.

•.

I

' ·1.

ţ

/·;'

\

\

\.

.. :... ··'

.

\
Fig. I.

~anţ: partea punctat~. Val: partea liniţaală. Scara 1:300

I. O mare câtime
de cărămidă arsă şi
de ceramică, răspân
dită pe toată suprafafa cetăfui.:i, care se
întâlneşte la lot pasul. Unele sunt arse,
de o frumoasă coloare cărămizie, fără
nici o ornamentaţie,
de grosimi ce se urcă până la 2 cm., iar
altele nearse, cenu·
şii, dar cele mai multe, şi dintr'unele şi
dintr'altele, par ieşite
dintr' o mână dibace;
suni şi îndestule cari
au carecteristica unei industrii rudimenta re.

Judecând după urechi, acele vase trebue să fi fost în destul de
mari. Cea din fig. 2, are o lungime de 5 cm. şi o lălime mijlocie
de 4 cm. Cea din fig. 3, are o lungime de 9 cm . şi o lăfime de
4 cm.

Fig . 2.

Fig . 3.

2. Vasul de lut, fig. 4, pe care noi
l-am .întregii. fără ca partea de asupra
să dea limpede o parte din cotorul unei guri circulare, cu o inălfime de
7 cm. şi o un diametru lot astfel. Ure·
chea-i după cum se vede în desemn.
Este din Iul ars. cu un strat mijlociu
cenuşiu,-nealins de foc.
D·I Tafrali, profesor la Universitatea

https://biblioteca-digitala.ro
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din laşi crede că este un vas funerar în care ardeau sau se puneau libatiuni pe morminte. Răposatul Tocilescu socoate un nslfel de vas ca fiind «atâ rnat spre luminare » (1 ).
.
3. Pâlnia bitro11conic[1 de lut ars, av<incl
1.~ ·
.1[' '"· ~(i"f.1 ·._
o înălţime de 29 cm . o lărgime la cele do·
/.,,
'},;:'.,.;;1
uă baze de 16 cm . iar la zu~Jrumălură 6
1
cm. Hârbul are o grosime de 8 mm., pre·
~ţt~· :'-~..,_
zentând la mijloc 2 urechi dintre cari, cele
'·..: ··~·~:>. '· :·~
două hârburi ale noastre aram numai una.
~~!'t~f
D-l Tafra1i crede a fi un vas funerar în
>~~;:/;
cari se turnau libatiuni menite a fi suple
~
de ţărna mormântului, din care urma apoi
Fig. 4.
să se hrănească răposaţii.
4. Un idol de lut ars, din care se vede numai parlce1 ele jos a
corpului; această fărâmă dată în fig. 6. are o lungime de 7 cm. Pi·
cioarele îi sunt unite într'o singură talpă .
D-l Tafrali îi d ă o vechime de op!
/:-;~:-t;'.:(~-~7>~-veacuri înainte de Hristos.
1\
(.. ..: ').,k-..:..;
j·
5. O muche h emisferică, lungu1
\ ~'.;.~t;: -t ~~ J;1\ţ~~-~-„>< 11!i'
ia fă, dintr' o armă cioplită regulat şi
,\• \ , .(Wff!f?o
care
locul unde
~~\
\\\ \ · · ·.::,c11t
stătea mc'r nerul ce se lega de piaţ,~,,f1L,·....
tră pe dedesubt şi de-asupra, pe\
- '!
.
ste zugrumăturile frumos rotunjite
j
' ·-, ce se văd .
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<j·' fo~f~f .r~\ .·
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: i~ef!.~f
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îşi arată
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Este făcute dintr'un conglumeranl
cu alb.
oe· bună samă că ea aparţine u·······- -- ----- ···
Fig. 5.
nor vremuri mai târzii.
6. La sud de cetăţuie, pe spinarea dealului se întinde marginea
Pădurei Statului, care a fost încunjurată acum câ(iva ani de un
şanţ adânc şi larg de un metru. Cu prilejul săpărei acelor şanţuri,
s'au descoperit,-ne spune moşul nostru, -trei morminte de piatră,-trei dolmeni mici (fig. I: mm). Noi am văzut unul singur.un capăt al unuia,-căci mijlocul şi celall capăt au îost nimicite.
Foarte bine se văd u.rmele celor 4 lespezi de piatră, de sus, jos şi
lături. Va fi în fund şi a cinci<l . Lăţimea lor es te cam ele 1 m.
Piatra este cenuşie , fărămicioasă, semănând cu cea care se scoate astăzi din cariera dela Rotari (2).
.

__ ../'

/'

cenuşiu pătat

(1) Dacia inainie de R.omani, Buc. 1880,
(2) Pam!ile ~ i Neculau, op. cit., p. I.

li~J„

89 p. 512.
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7. Zalele. a căror fotografie am dai-o (1), au
fost găsite în Cetăfuie de un căutător de comori,
după aratările locuitorilor.
Are o greutate de 5 kg. Inelele au un diametru
de I cm . şi o grosime de 11 / 2 mm. Fireşte, ele apar(in unor vremuri mai nouă.
8. tv\ovilita G aproape în intreyime este alcătu
ită din cenuşă. pe care o spulberă vântul, după ce
plugul a trecut peste dânsa.
Dacă

acestea toate s'au putut afla într'o singură
căutare printre brazdele unei întorsuri de
toamnă, ne putem uşor închipul ce se va putea
-află după nişte săpături făcute în răgaz, de persoane pricepute!
oră

Fig. 6.

de

III
Ce va îi fost această •cetă(uie», nu putem spune. Sigur o apreistorică, a cărei vieată n'o putem urmări.
O hotarnică a moşiei Strâmba, vorbeşte despre cczarea în sus,
drept la o săleşte veche a Strâmbei • (2), dar semnele hotarului
st111! prea puţine. pământul şi-a schimbul prea mult straiul şi numele. ca să puteam spune dacă din acea sâlişte veche, hotarnicul înţelege sau nu această •cetăţuie» despre care însemnarăm
cele de până aici.
şezare

şi

T. Pamfile

V. C. Nicolau.

DOCUMENTE
231.

7641 April 22.
Surei de pi ispisocu de la Vasilii

Vodă

fel 7149 April 22.

Facim înştiinfari pent ru adevărat boeriul nostru Carlalcaş Jăcn
licerul] care pentru a lui driap!ă şi credincioaslăl slujbă . osăbit
de altă milă a noastr5, i-am dat şi i-am întărit lui într'a nostru pă
mânt prea a lui driaptă ocină şi cumpărătură dinlr'a tui dres ce
arici el însuş dela domnie me 3 părţi din tot satul Pitrialeştii pe
Lohan la Falciiu , din vatra satului şi din cămpu şi din pădurjeJ
(I) Miron Costin, 11 ,p. 49.
(2) lnsemnările cit.. p. 16.
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cu lot vinilul. Car[e] acele părp de ocină le·au cumpuralU el
dela Lupul Dărbău şi dela surorile lui Vărvara şi Stanca, ficiorii
Nastii, nepoli Mariii şi dela nepoţii surorii lor Văsăiana şi Sacna
şi Coşciugă şi Pilacna şi Dumitraşco ficior Anesăel drept 40 di
galbini. Ş'ace a patra parte de sal ci-au mai rămas neplătită parle
Lucăi ce s•au făcut. au schimbai cu aceşti oameni de mai sus
scrişi cu lonaşco Bolderul, ginerite lor Luca şi i-au da·t lui altă
parte de moşie din satul Todereştii la Suciav[ă] pentru această
parte de Petriuleşti. PPntru ace. să fie a lui Caracaş jăcn. cu tot
vinilul. Şi iarăş întărim lui a patra parte din satul Truleştii ce-au
cumpăratu elu de la Igunat şi de la Dumiiraşco bra/ lui, ficiorii
lvancăi, nepoli lui Bărladu şi de la Mărica fata lui Sas, nepoată
lui Bărladft şi Magftdălina sora Măricăi pret 15 galbini. Pentru acee, ca să-i fie lui cu tot vinilul. Şi iarăşi lnlărim lui pe giumatate din satul Drăgăteşlii parte din gios iară;; pi Lohan la acela.ş
fănut, din vatra salului şi den cămpu şi din pădure. care ace giumătate de salu au cumpărat-o dela Visarion Boguza călugăr de
la sora lui Loghina. ficiorii lui Drăghici Bogza logufot, drept 42
galbini. Pentru acee ca s[ă] fie lui ocină cu lot vinitul. Şi iarăş
întărim şi allă giumătale de sal dintr'acetaş sat Drăgăteşli, cu
vatră de satu şi din cămpu şi din pădure cu !ol vinilul, care ace
giumătate de sal au cumpărat-o dela Dumilrasco fecior Buscăi
nepot Bogăzăi logofăt drept 42 de galbini. Aceste loate de mai
sus scrisă. giumăf<ili şi părti de sat să fie boerului nostru Căr[ăjcaş
jăcn. drepte ocine şi cumpărături şi uricu de întăritură nerăşuil;
lară hotarul acelor de mai sus scrisă părli de ocină să fie după
holarăle cum au îmblat [den] vechi.
Fără

nici o

A. Saint-Georges.

iscălilură.

232.

1784, August 20.
«Ho/arnica moşiei Muugeni Ide/a /ăn. Tu/oviiJ de a noaslră
moşiie».

Facem ştire cu această mărturie hotarnică că aducând luminacarte pre înălţatluluil Domnului nostru mării sale Alecsandru
Costantin Vvd, Ion Drăgoiu mazăl. Dumitraşcu dii<h.:u de divan înpreună şi alti ai lor, neamul lui Neculaiu Frumuşanu către dlui
Costin Catargiu biv vei spat. şi cătră dlui Grigoraş Costache biv.
vei pah. ispravnici de (ânul Fâlciiului, prin care să porunceşte că
după giudecata ce au avut la divan, înainte dlor veliţilor boeri, ată
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ceştiia cu dlui Ştefănachi Sturza sluger, fiiul răposatului Costandlinl Sturza, spal. aşijdere şi cu un Pascal Diacon şi alfi ai lor,
neamul Tăşchineşlilor pentru nişte păr!i de moşie Murgenii de la
lănut. fălciiului, cari cu scrisori li-au cerul niamul frumuşanului
la a lor slăpănire. şi după toată cercetare ce s'au făcut. s'au holărăt cu giudecatn cn ninmurile lui Neculaiu frumuşanul să-ş tragă păr(ile de Murgeni după scrisorile lor, însă să le tragă din parte
care s'au aflai stăpânindu-să de niamul Tc'.işchineştilor iar dlui sluger Şlefănachi Sturza întru nimică să nu fie supărat ci să-şi stă
pănească păr(ile părinteşti după scrisori şi după semnele ce sânt
ştiute, după care dinlru început au stăpănil. cum pe largu arată
carte de giudecată ce s'au dat de la divan niamului frumuşanu
lui. Şi fiind lrebuintă ca după holclrăre giudecătii să s[ăl şi diosă
bască păr(ile Frumuşanului osăbile de căiră părtile Tăşchineştilor,
din porunca pre înălţimii sale ni-au rânduit dlor boerii ispravnici
pe noi de am mers la stare moşăii şi slrăngănd acolo de fată
pe toti răzăşii şi alti inpregiuraşi, unde fiind de fată şi dlui .
sluger Ştefănachi Sturza. după poruncă. întăiu am făcut cu amă
runlul cercelări prin scrisori cum şi prinlr'alle mărturii a oameni
bătrăni ce au ştiut slăpănire veche şi însuşi răzăşii, adică niamul
Tăş<'hineştilor şi niamul Frumuşanului ni-au arălat pe lungul moşiei pe unde să dispari păr(ile răzăşilor de căiră moşia dlui slugerului Şlefanachi Slurzăi şi după a lor arătare priimindu-slăl şi
d-lui sluger Ştefanachi, am făcut funii de 20 slânjini şi stănjănul
de opt palme gpd. şi am purces a măsura părţile răzăşilor, capă
tul despre răsării, incepănd clrepl din margine din gios a moşăii
dm ... slugerului Şlefănachi, din semnele ce ni-au arătai însuş ră
zeşii şi s'au aflat 337 stănjăni cum şi la mijloc s'au aflai 248 stânjăni. Aşijdere şi capul despre apus s'au aflat240 stânjăni şi li s'au
inpărţăl după cum arată in hotarnicile ce am dat la măna răză·
şilor.

Şi am dispărfil moşie dlui slugerului de părlile răzăşilor cu lrii
pietre holară pe lungul moşii, după cum arată şi în hotarnicile
lor, adică în capul moşii despre răsărit s'au pus piatră hotar fund
în malu părăului Mihălcenilor drept gura unei vălcele ce merge spre apus, unde se loveşte moşiia Murgeni în capile cu moşă
ia Rănzăşlii a Mân[ăstirii] lui Aron Vodă. Şi de aice am purces
pe lungul moşii spre apus printre moşie dlui slugeriului şi printre părple răzăşilor păn in zare dialului de asupra salului şi cam
din gios şi s'au pus piatră hotar. Şi tot spre apus la vale, alătu
re pe din gios de doai budăi ce sânt în margine salului din gios
https://biblioteca-digitala.ro
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şilor.

Şi am dispărfil moşie dlui slugerului de părlile răzăşilor cu lrii
pietre holară pe lungul moşii, după cum arată şi în hotarnicile
lor, adică în capul moşii despre răsărit s'au pus piatră hotar fund
în malu părăului Mihălcenilor drept gura unei vălcele ce merge spre apus, unde se loveşte moşiia Murgeni în capile cu moşă
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tot la vale prin podul lui Nistor ci treci pisle părăul Elanului
piste şesul Elanului şi la dial lot spre apus păn în zare dialului cam în prăval spre apus, alăture cu drumul Brăilii, s'au pus
piatră hotar fund. unde să loveşte moşie Murgenii în capite cu
moşie Mihoane răz[ăJşască. Care aceste trii pieiri sănl arfitate şi
in hotarnicile răzăşilor. Iar margine pe din sus a moşiei dlui slu·
ger Şlefănache având pieire vechi şi arătând dlui că nu are nici
o supărare de călr[i nimeni, tot după pieirile ncele vechi şi clupă
cum s'au urmat. cercetare acestor părfi de moşie Murgenii, am
dat această mărturie iscălită de noi şi de toţi răzăşii şi de al!i inpregiuraşii carii s'au aflat fată, la mâna dlui sluger Ş!efă11achi
Sturza.
1784 Aug 20
Ion Do.„ mazăl hotarnic, Ştefan Coat mazăl holarnic, Condre
Gociu răzăş, al! răzăş, Erei Sandul răzăş, Ireai Antiohie răzăş. lorda[chi] Pop[aJ răzăş, Coslantin Oescul răzăş, Săleveslru Oescul
răzeş, Ş!efan zel... răz. Toader Druful răzăş. Ion Tăşchină răzăş, un
Diiaconu răzăş, Lupul Tăşchină răzăş, Erei Ga\.'ril.„. r~zăş de moşie Mihoane. Ş!efan Burcă am fost fa(ă, Antiohie Due răzăş.
Se incredin/ează la isprăvnicie.
Andreiu Lo~f. Martur.

şi

Pe dos lillul pus în frunte.

A. Saint-Georges.
233.

1806, Febrar 25.
Vasile Dorobă(u, feciorul lui Ghiorghi\ă Oorobnlu. nepot Sanclului Scurlilă ce-au fost stărpu, dă mărlurie lui Jon săn Ş!efan Bu. (ă şi Gavril Strătula! şi lancului Bra!ovanu nepotii lui Sandul
Scurti(ă, pentru cele cuprinse în documentul 202 publicai în aceas/ă revislă, An. ll, p. 103-5.
Blâgeşti-Tutova.
·
Act. G. Iancu.

234.

1828, Iunie 12.
Zapisul lui Gheorghe Bleheci şi a so/iei sale Zoi/a prin care
vând negustorului Gheorghe Petrovici o bucală din locul caselor noaslre ce le avem in drumul şuşelii, în mahalaoa Mohoră·
nii de lângă biserica Sfanlului Necolai din JârguJ Roman. Mări·
mea: 6 stj. gosp. curmeziş fd/a despre mz., pe lângă drum, 6
slj. în fund, mn. megieşit cu locul lui Cos/andin Croilorul 9 slj.
lungul.
N. Apostol.
Jncredin/area judecă/oriei.
n;~

""rirnra d-lui N. Apostol, dQcumentul s'a d.l.ruit acum Academiei Române.
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235.
1834, Naiu 23.
Dlurnneajei Agoae Elenco Radu! (născută Gheuca) ceruse ca
dela post. Iancu Costandache să răscumpere moşiia Cucorăştii
de la ţănut. Tecuciului, pre care numitul boer au cumpărat-o de
Ia vara jăjluiloajrei şi anume comisoae Calinca Buzdugan (năs
cută Gheuca) prin parlicularincă alcătuire. Apoi face aceeaş cerere şi spat Iordache Gane. fra!ile vănzăloarii. Peste pu/in şi cumpărătorul cere divanului de a i să împărlăşl pravilicească dizlegare, cari din feţele pretendaloare ore dreptate răscumpărării,
ca căiră aceia să să adresarisască spre a-şi priimi banii răscum
părării şi să leslimarisască moşiia şi documenturile„. i s'a răs
puns că întăi fralile are prolimisis şi apăi vara primare. D[umnealei Ago<ie Radu!. la 8 Ghen. înfăţoşăndu-să la divan cu jalbă
ca să fie poroncit d-lui post. Costandache a priiml dela D[umneajei preţul moşiei sau să să priemască în depozit şi să-i să dee
moşiia în stflpănire. Şi tot la aceiaş lună la 13 înfăţoşăndu-să
d[umneajei cu prolesl în cuprindere că dacă dumn. spal. Gane
răscumpără moşiia pentru dums .• apoi să răspundă banii în lerminul hotărăt de pravilă prin §§ 1446 şi 1447 clin condica poliliceascil, adăogând ind1 că fiind că dumneei au pornit mai înlăi
jalobă şi au cheltuii prin vechil la giudecătorie, având şi banii răs
cumpărării gala dela pornirea jalobii, apoi protestălueşte în polriva urmare a dum. Gane ori şi când. Procesul nu·i dintre acele cari cer călătorie prin lrebunaluri. Rămâne stăpân spat. Geme.
Eârlad.
V. C. Nicolau.

236-237.
1835, Iulie 14.
Carie de judecată intre Dobra şi Maria sin Stan Calotă înprecu părtaşii lor Ion i Trandafir i.„ Caloteşli, moşteni Prosieni
din sud Argeş şi Safta i Sanda şi cu feciorii lor, nurorile lui Pă
tru Muşălescul dintr'acel judt>f pentru partea de moşie din hotarul Prosiei ce-s chiamă moşul lor Calotă. Aceştia ar fi zălogit-o
la Pătru Muşătescul. socrul pârâfilor. Cei dinJăi, nemu//umi/i cu
hotărîrea iudecătoriei jude/ului, vin la divan prin vechilii Ghilă
Gordunul şi Ioan Prosiemrn „ Safta Muşăteasca şi pa fii-său Toma
ii represinlti Le .. rii sin Popa. Se ceteşte cariea de judecaiă, atât problimile i răspunsurile amânduror părţilor. cât şi înscr isrile ci s'au inftltoşat... s5 rămăe piritele apărate de această cerere
a jăluilorilor„. Divanul hoiărăşte la fel.
ună
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O a//ă încheiere a divanului cu ace/aş cuprins la 1842, Iunie
10, iscălilă de Alexandru lenculescu, Ioan Cocorăscu, Gheorghe Dedu/eseu, după care deci făcând şi acest divan cuviincioasa chipzuire asupra aceştii pric;ni zice ca de vreme ce prin mijlocul cercetărilor celorlalte doă trepte judecătoreşti s'au descopezil fiinja adevărului în ce chip stăpânesc piritele Safta i Sanda acei stj 152 1/ 2 în hotarul de Moşie Prosiia .. Rămâne bine judecai
Vllsăneşti-Argeş.
Act G. Florescu.
238.
1837. Noembrie 6.
Eu văzându-mă că le!alcu nu mai amu de bubile ce am pe trupul
meu şi temându-mă de sfârşitu vieţii mele, mai înainte, până mă
aflu cu minfile întregi, lasu această diială a mea la fraţii miei Alecsandru i Dinu şi frali·mieu Toma, un loc de casă. Pomeneală
de jupân Alexandru şi dlui vieslerul Dinu! Pereianu arăndaşul.
Apoi, o foaie de soco/ea/ă prin care mi să alege şi mie lei 550„
şi vitele vândute din rămasurile răposatului mieu soţu Dima„ ..
nişte ruble şi nişte galbeni împărăteşti, ce se scriu şi inlr'o diiată scrisă de diiaconu Mitre, când eram bolnavă la Perieni...
X Eu Marica soţiia lencului ot Ciodină în căsăloriia al doilea.
X Eu Iencu sin Dinu soţul ei, şi al/ii.
Frumoasă

pt'cete a plâşii l:ilomitii. se pare: două corăbiii pe valuri de-asupra unor

peşti.

Act.

Gara Dâlga.

N. I.

Dumitraşcu.

239.
1852. April 16.

Colonelul Pelru Schi/el es/P. numii şi inlăril prin cartea Domnului Grigorie Alexandru Ghica Vd. al Moldovii, în postul de
Direclor al De-pflrlamenlu/ui lucrărilor publice păstrându-ne incredire că vei răspunde cu integritate la a noastră domnească
bună-voinţă.

Pecele şi isc.
No. 202.

domnească.

A. Saint-Georges.
240.
1852, Oct. 10.

Supliscăliţii, obştia

din târgul Botoşani (Moldova) dorind a astima şi recunoştinţa ce păstrează din mai mulle molivuri dsale
dlui Emeri Haina), spiţer a mai sus zisului târg, să grăbescu tntr'o unire i:l-i da această declaraţie. Cu cinste să propune în asărătă
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mine împregiurare a

arăta

d-lui Haina! omagiul sentimentelor de
ce în vreme de 11 ani a inplinit în aceslU
târgu, cu ce mai vrednică şi de laudă sirguinfă în însărcinarea
sa de spiţeru atăl a lărgului cât şi a spitalului. Lăsând interesele
sale, n'avea inainlea lui de căt binele obştescu; dorind a fi tot·
deauna trebuitoriu societâtii. întrebuinţă zelul şi activitatea cea
mai mare. d'a fi în toată vremea şi 'n tot lo~ul, acolo unde umanitatea suferitoare cerea a sale slujbe.
fn anul 1848 îndurarea sa s'a desvălil în totul mai cu deosebi·
re'. Pe cănd cumplita holeră făcea triste pustiiri în tărgul Botoşani d[umnea]I. Hainal a fost încă cu mai mare zel şi activitate ecspuindu-să în mai multe primejdii; el mergea în toi locul unde ar fi fost trebuitori spre a îndeplini nemărginitele sale binefaceri, la sărmanii bolnavi. La săraci alerga cu ce mai mare gră
bire spre a înprăşliâ neobositele sale binefaceri.
Supliscălilii sunt norocili după atăta părere de rău ce le pricinueşte absinta dsale de a pute înol astăzi espresia sentimentelor
ce la fiecare vine din dragostea inimii şi datoriile conştiin(ii.
ln urmarea acestor sentimente iscăliţii ăşi facu o sfântă datorie de a arăta dlui Hainal a lor vie recunoştinţă prin declaralia
de faţă, pe care ăi rugat a o priml drept mărturie şi ca o recomandatie pe lângă persoanele cu care ar avea onoare <le a fi în
stimă şi recunoşlin(ă

relaţie.

Jscăli/i:

C. Florescu, cămr. Colonel Mavromati, G. Cocotă, Tă
„„„ G. Anastasie sârd., Iorgu Vasiliu sluger, A. Roman, Carp,
C. Cananău, T. lamandi, Michel Bogean, George Hermeziu, Vasăle
Stanciu, Riga, Medelnicer. „ Gherghel, G. Jacovache. Vârnav, Spifer C .„, Placa sluger, G. I. Vasiliu, Bla„„ M. Vasiliu, D. Chirilă, G·
Micşăcescu, Sluger„„, N. C. Micescu. Mondrescu, Antom, D. Ara·
novici, V. Buzilă, P. Davidescu, Teodor Pisoţchi. Vasilievici. Panait Dimitrievici, D. Duca, Valerian. Misier, G. Goilav sârdar. N. Goilav sârdar, David Goilav sluger, Grigori Matasar, Johan Misir. George Misir, Măgărdici Manuciov, Mihai Mărzec, D. Balasan, D. Goilav, A. Goilav, Andonie Ciuntu, Ştefan focşăneanu, Ştefan Ciobanu, Bogdan Cazacu, Iacob Volîescu. Ş. A. Ţăranu, M. Ştefano
vici. Zaharia A Ţaranu, M. A. Ţaranu, Grigori A. Ţaranu. Iordan
Mihu, N. Miclescu agă. „. Bogdan. 17 isc. necile/e, IJ isc. armene,'5/i.
nasă

Iscăliturile se incrcdintează de judecătorie la 12 Oct. 1852 şi de agentul consulatu·
lui regal al Greciei din Botoşani (în franţuzeşte;. Pecetia acestuia.
Mărturia din cap, are in coloana întâia text francez.

A. Saint-Georges.
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12

MIRON COSTIN

241.

1853 Septembrie 28.
Domnul Moldovei. Dsale Colonelului Petru Schelitti, directorul
departamentului lucrăriior publice.
Strălucirea sa Cneazul Gorceacov comandiriul oştilor imperiale rosieneşti din Principale, mijlocinde. a se pune tn lucrare face·
rea unei radicale repera\ii la drumul dintre Galaţi şi Reni - lucrare la care se cere o deosebită stăruintă, spre grabnica aducere inlrlJ îndeplinire a acestei îmbunălă!iri, Domnia noastră orînduim pe dia, ca după dispoziţiile ce se vor lua intru aseasta di că
iră departamentul lucrărilor publice, să păşeşti în ezecutarea Jucrărilil. a căreia rezultat îl vei supune zisului departament spre
a ni-l infăfoşâ.
L. p. Moldavii. No. 524.

A. Saint-Georges.

2~2.

1856 Febr. 12

Marele

ştab

laşi.

a înalfimei sale. No. 50.

Donescului Adiulant, D. Colonel şi cavaler P. Schelelli.
Preînălţalul Domn stăpânitor luând în consideratie trudnicile
dvoastre îndeletniciri cu traducere şi prelucrare uvrajilor şcoala
recrufilor in dialectul român prin înaltă poroncă de zi N. 8, Cili
binevoit a vă ecsprima multămire pentru folosifoare lucrări şi
servitii ce a\i săvârşit în priinţa oastei; ştabul vă împărtăşeşte pe
lingă aceasta întocmai copie de pe filata poroncă de zi. Şeful
Ştabului, Colonel şi cavaler, Alecu Ghica.

A. Saint·Georges.
INSEMNĂRI

60.
Din nCondica de

casă.•

a Mitropolitului Nefofit I Cretanul (1738-1754) (!).

Pe fi file suni trecute foale căr!ile şi manuscrisele ce se aflau
in biblioteca Mitropoliei pe timpul Mitropolitului Neofit I-iu şi
din care am spicuit următoarele:
I Calindariu scris de mână ni legătură roşie veache.
1 Carte scrisă de mână: Pildele lucrurilor celo1· bune şi celor
riale, IPgată cu macava roşie.
(1) Cf. An. II. p. 95-6.
https://biblioteca-digitala.ro
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1 Carte scrisa cu măna de popa Necula, cu multe învăţături,
frumos, legată.
I Carie cu istorii· ale lării scrisă cu mâna.
1 Carte a sf Simeon Tesalonicianul scrisă cn mâna de popa
Necula.
1 Carie Sfântul Efrem Sirul scrisă cu măna r11măneaşte.
1 Cărticică lripesnic mic veachiu.
1 Calindari snis cu măna.
1 Carie Apocalipsul tălmăcii rumânesc.
Cărticică Isop scris cu mâna greceşte.
Cartea Sindipa scrisă cu măna.
Călindari mic scris cu măna.
Carie mărturiea păcătoşilor, scrisă cu măna.
1 Divanul lumii.
1 Cărticică pilde filosofeaşti.
Cărticică ce scrie despre patimi ale lui Hs.
1 Calindari tiparnic mic.
1 Isop grecesc.
1 Evanghelie rozorită cu greceşte.
1 Evanghelie rozorilă greceşte şi arăpeşte.
1 Psaltire mare cu orloiu.
1 Teologie trataj a lui Vlah dela Crit.
1 Carle legată cu macava roşie cu didafii greceşli.
Carte tărnosania besearecii greceaşte, legată cusaftiean roşiu.
Nişte trataje pentru învăţătura ispovedaniei greceşti, făcute de
sf. sa părintele.
1 Liiurghie grecească cu trei liiurghii ale sfinţilor ierarhi.
1 Cărticică a lui Dositeu patriearh pentru Calvini, scrisă cu
poleită

măna greceşte.

1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

Teologhie scrisă cu mâna a lui Mihail Pselu greceşte.
Sintagmation a lui Hrisant patriearh.
Pungă de hârlie cu tralaji scrişi cu m5na, tălcuirea din biblie.
Carte tiparnică grecească cu 8 didahii a lui Macariu Eghiptiu.
Cărticică a lui Dionisie Areopagi!ul pentru bisericiasca ierarhie.
Carte alui Dioghenie Laertis grecească.
Leturghie grecl'ască lălmăcilă alui Nicolae Bulgariu.
Carte Melisa grecească
Carte poleită pe foi. teologhie a lui Damaschin.
Tetra evanghelaş mic, poleit frumos pă foi.
Carte alui Melitin, Iografia.
Carte alui Plutarh.
https://biblioteca-digitala.ro
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1 Nomecanon greceaşte scris cu măna.
Apoi se mai înşiră vreo 4·5 leatopisele scrise cu măna şi alte
vreo sulă de diferite volume greceşti, sloveneşti şi româneşti.

C. N. Mateescn.
61~63.

Pe nişle căr/i dela biserica dela Slrâmba (1)
Să-s şlie de cînd am vinil de la Mitropolie din laş aici în Pobrata, în zilele Mării sale lui Mihail Vodi, Mitropolit fiind Kir Gheorghie, egumen fiind Kir Vartolomei. Lt. 7231 luli 15. Smeritul
Ieromonah Sava.

Să-s ştie

de căln]d m'am preofit eu Calistru în zile lui Neculai
Vodă. Şi erâ Mitropolit Ghedeon. Şi sănt den loc de Pobrata.
Vleato 7222.
Să-s ştie de când slujiâ Ilie snă popi lui Vrălan arhimandritul,
fiind ol Pobrala, în zilele lui Neculae Voevada let 7223 mst Noemvrie 12.

T. Pamfile.
64-77.
Dau câteva însemnări aflate pe căr/ile vechi, de mai jos, ce
suni în stăpânirea drei Emilia Popovici din ŞJiubieni-Dorohoiu.
• Pe un ceaslov, fără începui, fosl a lui Neculai Drăguleanu
din Pelricani (2):
Cu ajutorul lui Dumnezeu au învătat bine la dascalul ot satulll Băbicenii. 1814 Fevr.
• Pe un nou Teslamenl, Pelersburg, 1817 (fosl a preolului V.
Popovici din Şliubieni·Dorohoiu; era fiu a lui Ion Popa. dascal
din Mihăileni. Acest preot a murii, în vâslra de 45 ani, la 19001.
Să ştii că la leat o mii opt suli două zăci şi cinel am scris aicea aceste slove eu Stefan Popovici, fiiu[ll lui blagocinulu Vasili
din satulU Con~eşti. Ştefan Popovici, 1825, Mart 20.
(1) Vezi An. II, p. 133 şi urm.
(2) Socrul rA.posatului preot Vasile Popovici şi lat!i presviterei bătrâne, Ele·
na Popovici. Mi se aratli. cli. acest Neculai Drli.guleanu, om cuprins, care a a)uns sli. ţie şi Drăgu~enii, ~·ar fi aşezat cel dint!i.iu în salul Stiubieni, lă.cându
şi casii. pe locul unde stli. azi preoteasa b!i.trlÎ.Illi., dela vale de curte. De jur
împrejurul casei lui eră stuhărie 111.ră sfnrşil, se prindeau chişcari mulţi. De
aceea ~i salul Chi'şcărenilor, din sus de Pelricani şi· cu mult mai nou. Soţia lui
Neculai Driiguleanu era o Marie, dela lamostea (ţ.in. Dorohoiu) şi povesliă
lrumos cum cll. pe când veniau Turcii în părţile noastre, tatăl sl!.u eră !oarle
bine privii de d~nşii, căci le spunea fel de fel de întâmplări din bătrl!.ni şi ei
ascultau cu mare pili.cere .• Cănd mă gândesc la vremile acelea• - zicea ea,
.parei!. am murit şi-acuma am înviat I"
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15

MIRON COSTIN
* Pe o biblie, Petersburg, 1819:

Să să ştii de cănd s'au întunecat luna vremi di trei ciasuri, la

1856 Octomvrie în lirici zillel. Luni la patru căsuri din noapli spre
Mar(i.
• Să faci cunoscu! pri jos iscălitură că eu jos iscălitulll am luat dela preulul Costăchi (1), un galbăn adică 37 lei părale pe o
lună di zăli. 1865 April 29.
(Pun degetul) Eu Ion Ilaş platnic
· Eu Ion Adam amu fost fală.
Eu Gheorghi Corpan.
* Anul 1838 Ghenar 12 la trei casuri pol !jumătate! din noapti
s'au cutremurat pământul.
* Pentru junghiu: prav, ciapă albă pisată, untură de porc, să
fiarbă la un loc. să se ungă.
·
• Pe un Molitvelnic {fără Începui; scrisul e al pr. V. Popovici_
despr~ lo/i copiii săi}:
ln anul 1.876 luna decembre in 15 zile orele 5 post meridian
s'au născut fiul meu Adrian. V. I. Popovici.
{Urmează apoi că s'au născui]:
La 1879 Marlie in 5, orele 5 a. m„ fiica Lucrelia
La 1881, Febr 25, arele 6 a. m. fiul Costică.
La 1883 Mart, uin 2 spre 3 zile", upela 1 după miezul nop(ii»,
fiul Viclor.
• La 1885 April, "12 spre 13~. noaptea, fiii, ~emeni, Ioan şi Ecaterina (morii peste puţin).
* La 1887, !anuar l, ora 2 p. m„ fiica Emilia.
* La 1890 lanuar 22, fiul Gheorghi.
• La 1892. April 19, fiica Maria.
• La 1894, Maiu 29, fiul Dimitrie.
Pe căr/ile vechi a/Jaff> in slăpânirea păr. Adrian Popovici
din Ştiubieni-Dorohoiu, găsesc aces/e însemnări:
Pe car/ea, «Icoana Pământului sau carie de Geografie» de
Ioan Rus, Blaj, 1842.
• Din că1·(ile iscălitului, Gh. Silvestru Ifos! preot, înainte de păr
C. Zamfirescu la bis. sf. Gheorghe din Săvenij.
• Spre suvenire şi memorie eternă Pjlatonl Ciuca lînvă(ător de
seamă în Săveni!.

.D.

Furtună.

(!). Din Conce~ti-Dorohoiu, că i în Ştiubieni pe atunci era preotul Alex
Moruzi, iar in Petricani, preotul Alecu Visoschi.
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CRONICA
Agarh\l. Răuiti fiilclleni ~I vasluieol.-Cl\teInlliiul Agrlrâciu e pomenit în 1654. Urmaşii se ridică. prin
dohândiri de pll.mJnturi in dar, :;;i foloasele slujbelor domneşti.
N. lorg:1: Hlstolrc dl"s Etats lmlcanique~ ă. l'e1>oquc moderne. Ediţia franceză, dupii. cea românc<iscă, cu ncînsemrrnte deosebiri.
N. lo1·ga: 1. \'enc·.r.la e la 1>cnholn dei Balcani. 2. li p1·oblemp. bolconicu e l'ltiiliu. -Cete două conferenţe linule in Martie trecut
la Ateneo Vellelo, dec.i înaintea cumpcnii care astăzi sguduie omenirea întrea·
gâ. In totul, un mănunchiu de idei pe cari, de atunci încoace le întâlnim :;;i
în alte lucrări ale d-lui Iorgu, privitoare la Ei:ropa sud-estic!'i. Aparţinându-i in
totul, printr' o expunere luminoas§. i;ii caldn, aceste idei ii vor aparţine mai ales
prin timpul când au îost anun~ate ~i poale cii. şi prin rii.sunetul ce-l vor aveă.
Ioan C. Fllittl: Domniile 1·om~ne sub Hegnlamcntnl 01·ga11ic
( IS3'1-il'HS). Lucrarea manuscrisă a dobândit prem:ui Năsturel din 1913 al
Academiei Române. Vremurile noastre, prin vecini'Halca lor cu epoca studiată, Yire:;;le. nu pot ş!erQe a!li.tea amănunle ~i-at:itea fapte diverse ce mii.resc
lucrarea, care supt acest rapol se urmăreşte cu interes până la sfâr1<it. Ră·
mân numai atâtea capitole de isloric internă nu pc deplin cunoscute: lipsa
acea!'.\a, tocmai fiind că nu are nici o legătură cu obi.~nuilcle acte oiiciale,
rămâne in sama viitorului.
Vlrg. N. Dră.ghlceuno: Cotalo:;;ul colccţiuullor ComiRlunil
monumentelor istorice. Pa1·tea I. Se descrie obiectele celor 6 sectiuale muzeului, se dau tabele şi indice, dupli. ochirea pe care am dori-o cu alt
prilej, mai ales mai didactică. Ci'\ci aceasti lucrare. de care specialitatea s'a
bucurat acum un an. la aparitia ei, va fi nrni folositoare inc!I celor cari,
fără. anumită. pregatire ce nu se poale cere tuturor, vor ciiuti:i să sporească
materialul unui astfel de catalog, pentru părţi de pământ românesc şi împrejurări, cari n'ar putea sta la indămâna Comisiunii monumentale istorice sau
conservatorului ei.
Neobişnuitul ei preţ, un leu, este un semn cll. autorul nu s'a gândit să. Iacii.
numai o ci!.lli.uză pentru cei ce vor cerceta coleqiile acolo,- lucru mai rar şi
mai puţin roditor dedt celall mijloc, al cercetării prin alţii.
T. \'. Stefanelll: SCl\lpua' lui Mihaln Raco,·i\ă V\'. 1n Bucovina. Stâlpul este lângă satul Vama şi e ridicat de \lodii Racovi~. poale ci\. în
toamna anului 1717. La începutul anului, ciipitanul Ferentz. venit cu catane
nemţel'ti ca să. prindă. pe Domn. fusese ucis; spre aminlirea acestei inciilc!lri,
Vodă ridicase Cerdacul lui Fermtz. ln August apoi, plecase, din porunca Sultanului, în Ardeal. atacase cu Tatari, iar după întoarcere, a pus s;i se ridice
stâlpul, astăzi tocit de vreme şi declarat ca monument istoric de Nemţi. Lunga-i inscripţie s'a păstra~ inlr'o carte sfreinn, şi apoi mai bine cetita şi scrisii.
de Fotachi Ciurea pe lilele albe de la Moartea lui Avei. Stâlpul e dat in 2 !otograîii ial' filele sunt facsimilate.
· Buletinul ComlBlunil monumentelor istol'Jcc pe Aprilie - Iunie
1914, cuprinde începutul unui erudit studiu asupra lco11ografiti Imnului Acatist de
d-l O. Tajrali ~i o Notifă istoricii. desmpt1vd cu privire la Cetatea Sorocii, de d-t
Al. Ldpădaiu.
,
N. Iorga:

~camul

\'â documente.

T. Pamfile.
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Administraţie.

Adeverinţe . S'au primit sumele şi cu acest număr s'nu
trimis adeverinţele pentru D-l Lorot. l. t'orzida Nicolau 4 lei 20 b.
D-l C011sr. D. L11p a,\'et: lei 5; d·I Locvt fJ. fJ. Carp lei 4, d-l Su/1Loc"or. /foda r lei 2; d-l Origorf' PNtiurri 811J1ca-Tutoi•a lei 8,25; d-l
Ccip11. L. u//im B":1<11di.:r 8ar!ad lei 3: d-l Clipit. C. V1isesc11, f3o.
ro .~"/l/Ji lei 4: d-na !::mi/ia Strviti. Botoşani. lei 6; d-l De111ctrescn
(j„ Botoşani lei 7: d-l Ştt'fall O/tira. Botoşani lei 1 ; d-l N.
Ncxn·a1w Bucul'eşti , lei 4: d-l lng. I'. Ca111l1J1rt'aJ111, Bârlad, lei 4;
d-l Oev1;r~e /]1(1_1:.11. Bucureşti. lei 4
(urmează)

~==========================-===========-=======dJJ
VIRG. N. DRĂGHICEANU:

Catalogul colecţiunilor Comisiunii Monumenlor istorice.
Pnrlea 1
Cu 26

N. IORGA:

Politica Austriaca fată de
Serbia. '
Conferinlă linulă

în şedinfă
Institutului pentru studiul Europei suctostice la 21 Noembre. 1915.
solemnă <l

planşe

fotogrnfice
7 tricromii

şi

I 1eu .

60 bD ni.

N. IORGA:

IOAN C. FILITTI :

Histoire des Etats balcaniques a l'epoque moderne.

DoamniilB Româno

3 lei 50 bani.

l!illb

Regulamentul organic
1834-1848.
7 lei.

====================================~
Rugăm pe d-nii abonati p. plata obonamentului.
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ION CREANGA, Revistă de limbă, literatură şi artă

po -

pulară .

Anul Vlll. No. 1 pe Ianuarie, cuprinde :
T. Pam!ile.-0 vrajă din veacul XVIII.

O. furlună.-Nepot dela nepot al lui Pepelea (poveste).
V. Costăchescu. L Soltuz. St. Manole.-Cantece bătrâneşti.
N. I. llumilraştu, Hetalia Pri ~o~. P. fih. Sa~in, I. Brătulmu . -Pov estiri şi legend e.
Pr. fi. A. Drăghidi-Din sfinte.
A. uarovei. M. Lupescu1 C. Atanasiu.-Botanica populară.
llatalia Pricop, A. Dumilresrn. O. Urzică. [. Atanasiu. St. St. Tu!escu. A. Vartolomei. A. Moisei. I.
li. Popescu. A. }ainl-Georges.- Ccî n tece.
C. Rădulescu·Codin. H. I. Oumilraşcu. S. P. Colibaşi. - Gt u me. jă Iii. ta claie.
T. Pam!ile. I. Brătulescu. -- CRONICA.
lluslraliune: f ereaslră în întregime ele lemn ; dela bisericutn din Strâmba-Puieşti. jud. Tutova .

rs;ÂLPUl LU1VMIHFÂIULRIACOVITA V~
IN BUCOVINA

Analele Academiei Române
MEM.

SEŢ .

IST. XXXI

50 b.
N. IORGA :

I

1. \7enezia e la penisola dei Balcani.
2. li problema balcanico e !'Italia.
Due conferenze all' „tHeneo \7eneto"J
(Marzo 1914).

.
I lira.
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IH5EffiHĂRl.-O. furtuna.
CROHICA: T. C?amfile. I. Bianu: Jnsemnările autografe scrise în·
lr'o carie veche de Dosorteiu, Mitropolitul Moldovei.
-N. Iorga : Din legăturile noastre cu Sârbii, Corespondenta românească a voievozilor din Cladova: Privilegiile şangăilor dela T.-Ocna.- I. Nistor: Românii
şi Rulenii din Bucovina. studiu istoric şi statistic.Al. T. Dumitrescu : Trâmbiţa romanească .- Buletinul
Comisiunii monumentelor istorice.- I. C. Fililti: Coresponden ta Domnilor şi boierilor români cu Metternich
şi cu Gentz între anii 1812-1828.
D. furtună : G. Zagoriţ: Din trecutul Ploieştilor.
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H. GHERGHELY, CĂPITAN L GHIKA-BRIGADIER. W. KAMINSCHI.
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BARLAD
« REVISTA ISTORICĂ »
lntâmpinăm

cu bucurie curată «Revisla islorică», cea mai tâpublicajiune periodică a d-lui N. Iorga. Ea apare «Supt auspiciile Casei Şcoalelor. - ceea ce însemnează că poate aveâ o
vieaţă îndelungată, -şi «Cu concursul mai multor specialişti»,
cela ce arată că intre dânsa şi alle publicaţiuni istorice trebue să
să rămână un gard despărţitor. care totuş, nu va căută să întunece, ca cel al orişicărui castel ciocoesc. căsuta măruntă şi sclipitoare de curăţenie a vecinului sărac.
De altfel, aceasta se ceteşte în acele largi cuvinte introductive,
şi se în(elegeau dela sine, chiar dacă nu mai erau spuse.
Fireşte, Revisla islorică eră neapărat trebuincioasă pentru o
dreaptă cântărire a literaturii noastre istorice, mai ales în această vreme când diletantismului nu i se mai poate pune zăvor.
ln Revisla islorică se vor da îndrumări şi se vor cetl îndrep·
lări. Va fi totuş o mul(ămire sufletească mai mare decât aceasta,
pentru conducătorul ei, şi anume aceea de a vedea pe fiecare ră
mânând la locul său, cu toată puterea de muncă. cu toată curăf eni a sufletească şi numai cu atâta pricepere cât trebue ca sporul cules să rămână spor la îndămâna ştiinţei.
nără

T. Pamîile.
UN «PATERIC AL PECERSCĂI" IN ROMĂNEŞTE.
«Pa teric ul Pecerscăi», sau, cum sună în original - «Patericul adiuieata sfinţilor părinţi din M-rea Pecersca » etc„ a fost tipărit,
la Chiev, ir: 1635. de către marele Mitropolit. de origină român,
Petru Movilă (1). In româneşte s'au făcut mai multe traduceri. Cu
acest prilej şi poate în alt loc. voiu lămuri mai pe larg acest lucru. Acum mă mărginesc a aminti că cea mai veche traducere a
că

(1) E Legrand, Bibli'ographie hellenique du 17-me siecle, Paris, 1896, p. 131-2.
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acestei cărli «slavoneşti», cu vieli de egumeni şi sîinti dela lavra
Pecersca din Chiev. se datoreşte celui dintăiu e~1ume11 al mănăs
tirii brâncoveneşti, Hurezul. bunul «părinte" organizator. cărtu
rar şi gospodar, Ioan. La Academia Românei se păstrează aceas·
tă traducere într'o copie făcut{l de un oarecare dascăl polon, "Alexandrus perceptor polonus» care ştia romaneşte şi care scrie
cartea noastră în 1699. La finele introducerii e şi iscălitura şi pecetea egumenului traducător (1). Titlul cărtii sună astfel:
Paieric adecă Otecinicul dela Pecerscaia carele cuprinde înlru
sine liind viata sv!ilnlilor. a preacuvioasă şi de DluJmnezeu purlălo[aJri părintii noştri. carii străluciră în peşterile. lmpăr(ilă in trei
cârti şi tocmii de lrei sv[i]nli ol Pecersca aşezandu-1 pre rănd de
Nistor scriitoriul de lealopisetul Rosiei. şi de Simon. episcopulu
Vladimirului şi a Gujdalului şi de Policarpu. Arhimandritul ol Pecersca, cu poruncă a lui lnochentiia Ghizelu. arhimandritu ol Pecersca. înlr'aceiaş svJă]ntă mare Lavra Chieovului. tipării pre limba
slovenească. lară acuma cu ajuloriul lui Dumnezău s'au scos pre
limba Ungrovlahiei drept» (2).
Iar cuprinsul. după traducerea de care vorbim. este următorul
(se poate aprecia şi limba, destul de veche şi interesantă):
Predoslovie sflilntilor - list. 2
Lauda besearicii Pecersca
Pc:irtea i vieata sfi. Antonie
cu a lui predoslovie- lisl. 18
list. 308
Viata precuv.Şlefan
list 312
Lauda precuviosluluil AnViata precuv. Nicon
lisl. 321
ton - list. 60
Viata prec. Varlaam
tist. 334
Vieaţa sfi. Teodosie list. 98
Viata prec. Efrem
!ist. ;145
Spusoc:ire de mutare moaş
telor a sft. Teodosie -lisl. 222
Viata prec. Isaiia lisl. 35.1
Pentru ferecare cuşciu
Viaţa prec. Damian
list. 361
gutui a sfi. Teodosie !ist. 236
Viata prec. feremiia - list. 367
Pofala sfi. Teodosie - lisl. 427
Viata prec. Mathei - lisl. 370
Spusul de biserică PeViata prec lsachie - list. 375
Mărturie lui Nestor list. 388
cersca cea de piatră lisl. 268
Pentru zidarii -- lisl. 279
Parle a doao. Via/a:
Pentru venire zugravilor list 291
Precuviosul Nichita - lisl. 391
Pentru minunea la jurămănlu
Viata prec. Lavrentie- list. 400
strămbu în Percesca list. 298
Viata prec Alimpie - lisl. 406
ViaJa prec. Agalit
lisl. 425
Pentru minune[al la sfin!ire!aJ
besearicii Pecersca - tist. 302
Viata prec Grigorie - lisl. 438
(I) Acad. Rom. Ms. 2462, de

(2) Ms. citat, t.

aceeaş mână,

8 . f. 729.

~.
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Viata
Viata
Viata
Viata
Viala
Viala

prec.
prec.
prec.
prec.
prec.
prec.

Moisci
!ist.
Ioan lisl.
Prohor
!ist.
Marco
lisl.
Teoîil
- !ist.
Teodor. Vasilie
!ist
Viata prec. Pimin
- lisl.
Viata prec. Spiridon - !ist.
Parfe a /reia. Via/u:
Precuv. Eustratic
!ist.
\hala prec. Nicon- - !ist.
Viata prec. Pimin
- !ist
\liata prec. Atanasie - !ist.

451
473
484
500
512

19

Viata prec. Nicola
!ist. 593
Viata prec. Erazmu - list. 61 I
Viata prec. Arela - - lisl. 606
Viata prec. Zitu - lisl. 621
Viata prec. Nifonl
lisl. 630
Poslanie
!ist. 631
Apoi adaosul
list. 656
Viata prec. Nestor
!ist. 658
Viata prec. Simon
lisl. 664
Viata prec. Policarp - lis!. 676
Spusul pentru o minune(a) în
zlilua de Paşli la peşteră
!ist. 67 l
Spusul pentru capele -!ist. 695

517
546
563
568
578
586
588

D.

Furtună.

DOCUMENTE
243.

1675 Februarie 23,

laşi.

de sfăp(mire lui Todeşasco }ora şi Vasile
al/ii, µentru jum. sat !onăsflni la Suceava. Tărbujănii,
Măndăcău/i şi Onul la Cernău/i, şi lui Petriceico şi Vârlan pentru jum. lonăşăni. Culiceni la Holin. f3uneşli (jum.J la Suceava şi
CJ /reia µarie Dragomăneşli, Ja Hârlău.
Carie
Slarcea

domnească
şi

Io Evstratie Dabijlal Voevoda bjiiu mlstiiu
zemii moldavscoi.

gospdaril

Adecî au venit înaintea noastrî şi înaintea boiarilor noştri
a mari şi a mici, boiarii noştri Toderaşco Jora şi
Vasile Stărcia vornicul de poarli şi alte sămin(ii a lor, carii sini
despre Pătraşco Pitariul şi despre Andreica şi Anna, feciorii Mă
rilii, !oii nepofii şi strinepotli lui Gavrilaş Vistiarnicul, şi s'au pă
ră! de fală cu boiarii noştri Ştefan Petriciaico ci-au fost sulgiar
şi cu Vărlanu ci au fost comis, ginerele Mnriei, fata Anlimiei Căr
slienias[a] şi alţi frati ai lor carii sint despre strămoşul lor lsacu,
pentru giumălale de satu de lonăşiani. partia din gios, la Suciavi
:;i a lrE'ia parte de Dragomăneşti la Hărlău. zicănd boiari noştri
Toderaşco .Jora ci-au îost sulgiar şi Vasilie Stărcia vornicul şi alte săminlii a lor cum in aciaste sale Petri'ciaico şi Vc'\rlan şi
moldoveneşti
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alti să mintii a lor ei n'au nici o triab!ăl ce le ţin cu inpresuri ·
turi, nici sintu ei din !sacu. lară boiarii noştri Pelriciaico şi Vărlan
şi alte săminfii a lor aşia au dat sami în naintia noastră cum ei
sintu din !sacu. lară Toderaşco Jora şi Vasile Stărcia şi alte să
minlii a lor ei sint despre Gavril Visliarnicul Şi arată şi un ispisocu despre alte moşii de pre aliă parte şi s'au aflat şi acolo
că !sacu au fost strămoş lui Petriciaico şi lui Vărlanu despre fă
meae şi alior sămin!ii a lor. Şi iarîş ni-au mai arătat Jora şi
Stărcia şi alle sămintii a lor şi alt ispisocu de inpărtalî de la
Irimiia Moghila Vodî cum s'au înpăr!il feciorii şi nepoţii lui !sacu
feciorii Mari!ăi şi a Saftei şi llianei şi a lui Gligorie şi Anghelenei cu loli nepo!ii şi strănepotii lui Gavrilaş Vistiarnicul
Şi iarăş ni-au mai arătat Vărlan un ispisocu dela Radu! Vodî,
cum acia giumătale de sal de lonişian parlia din gios caria iaste acum cu curţi, au fost moşie Nastasăei despre părin\ii ei,
când au fost mai mică în casa părinfilor săi şi având ia şi un frate anume Gligoraşco. cănd au vinil Şleian Vodi Tomşa Domnu in
fe:irî, iară fratele ei Gligornşco de frica lui au pribegit in tara leşască, apoi Ştefan Vodă Tomşa au luai acia giu1milale de sat de
Jonăşiani, parlia din gios şi o au dat danie la mănăslire la Solca
iară apoi deac'au vinil Radul Vodî Domnu. au socotit şi au aflat
cum acela Gligoraşco n'au fost cu nimica vinovat Tomşăi şi nici
au avut Gligoraşco triabi cu <iC(•I sat ce l-au luat Tomşia Vodî cu
năpaste dela dilnsu şi iarî şi au luat acia giumătale de sal
dela călugări şi o au dat la măna Naslasiei că i au fost moşie
diriapti a ei; şi încă au mai dai ia Rad ului Vodi şi doi cai buni
preţuiţi dirept 100 de lei. Deci Domniia mia şi înpreună cu tot
svlaltul nostru am socoti! acel zapis de împărtală dela lrimiia
Moghila Vodi şi s'au aria! cum iaste a Jorăşlilor şi a Stărcii aşia
iasle şi a lui Pelriciaico şi a lui Vărlan şi a altor săminlii a lor
şi cum li s'au vinil atunci la inpărfealî, tot aşia tăn şi acum. Şi
s'au aflat cum Petriciaico Şi Vărlan sini despre !sacu. IŞil au ră
mas Jora şi Stărcia şi alte sămintii a lor (dinaintea) noaslrî şi
din toată liagia ţării. iară boiarii noştri Petriciaico şi Vărlan şi alli săminţii a lor. ei s'au îndireptal şi ş'au pus şi herăia 12 zloţi
în visliariul Domnii miale; de acum in nainte să fie cum li s'au
vinil la inpărtalî. Jorăşlii şi Stărcia şi alte săminţii a lor carii sintu din Gavrilaş Vistiarnicul !să ţie] giumălate de lonăşiani din sus
la Suciavî cu un heleşteu. şi giumătate şi Tărbujanii la floc a/bl
şi giumătate de Măndăcănfi la (Joc albl şi giumălate de Onut la
Cernăuţ. larî Pelriciaico şi Vărlan şi alle săminfii a tor carii sini
https://biblioteca-digitala.ro
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din lsacu să tie giumălate de lonăşiani parte din gios cu un heleşteu şi giumătale şi Culicianii sat întreg la Hotin şi giumătale de
Buneşti la Suciav[ăl şi a treia parte de Dragomăneşli la Hârlău,
ca să le fie dela Domniia mia diriapte ocine şi moşii cu lot vinilul şi uricu şi întărituri neclătite în viaci. Saam gospodin veleat.
(L. P. D) U lasoh vil 7173 mştaa Ff evrJ 2J dni.
Az Nicolai Buhuş vei logf iscai. Stratul Rugină.
Foaie 425 288 mm; pecele rotundă timbrală. capul de bour, ~i luna mică in
dreptul botului, la dreapta, cu anul l 662 pe lături. Titulatura : "ţ Io lslratie Dabjja Voevoda i gospodar z[e]mli molda[v]sco(iJ • 1:10• •. Copie 1<i in condica familia Saint-Georges. fila 5vo-6, încredinţată de lr1bunalul de Dorohoi la
1867. 4 f''ebr sub No. 870.

A. Saint-Georges
244.

1702 August 12. laşi.
lo Costantin Duca Voevoda bj milstiiu gpdaru zemii Moldavscoi. Scriem Domniia me la boiarinul nostru dumn[el·

t

lui Toader Comisul li facitn şlire că Dumniei miali s'au jăluit
Panaite biv stolnic zicându că are un vecin anume Larion.
ficiorul lui Gligore Lingău ş'a Mării[i] din sal din Lămăşiani. Şi
murind Gligori Lingău. tatăl lui Larion. şi a lui Ionaşcu în sat în
Lămăşiani că era dreptu vecin din Lămăşiani şi rămăindu-i fimiia
lui, Măriia săracă cu doi ficiori, anume Larion şi frali-său Ionaş
cu ş'avăndu Măriia tală in Rotăpăneşti la Ştefan Brăescul biv vei
comis, s'au dus la lată-său în Rolăpăneşti. Apoi învoindu-s[ăl fra!ii in de sine ş'au inpărtit vecinii şi s'au vinit acia Măriia, fămeia
lui Lingău şi cu ficiorii ei Larion şi cu frate-său Ionaşcu în parlia Mierlii giupăniasăi lui Ştefan Panaile stolnicul, precum ni-au
arălal şi listemenlul fratilor. cel din inpărtală, iscălii de Ştefan
Brăescul Comisul şi de loji fratii. Deci iată că-ti scriem Domniia
me. pi testimentul ce-ai făcut dumn[elta ş'ai iscălii, să nu faci într'allu chip, nici să fătăreşti, ci cum scrie teslimentu. aşia să faci.
să ia pe Larion şi pe frate-său lonaşco cu tot ci vor avia să-i dai
pi măna lui Ştefan Panaile şi să·i aşezi. Şi cum ii aşezâ, să li
dai şi o mărturie ca di s'ar tragi la divan, să avem şlirn.
L. p. d.
U las vil. 7210. Avgsl. 12.

Ştefan

A. S~int-Georges.
245.
1716 Septembrie 24.
Adecă

eu Vasile Uricar feciorul popii Ursului de Romăneşti
scriu şi mărlurisăsc cu acest adevărat zapis al meu precum căhttps://biblioteca-digitala.ro
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zănd eu la multă datorie şi la o năpaste cu o chezăşie. ne avănd
de unde plăti, am scos un bătrân şi giumătate de bătrăn din Mijlocenii di gios a lui Berdilă de la Bejan Vrerneş, care acesl bă
trân pe mirei
l-au cumpărat unchiu mieu Roşca visternicul intr'o sută cincizeci de lei şi ş'au fosl făcut şi moară la sat la Româneşti pe Bahluiu la µ!ni. Cărligăturii. Care ocină au fost holu
rătă de alle păr(i ale mele în partea de sus lot in Româneşti. Şi
acum li-am luat iară hotărâte şi li-am vândut dums. lui Gavril fiul
răposatului Ilie ce-au fost spatar mare fiind alăturea cu dum. n'a11
putut încapeâ ailii; şi mi-au dai dumlui. 125 lei bani gata. Deci în
fruntea· hotarului i-am vândut 50 stânj I palmă şi la iaz unde au
fost moara 116 stănj şi 3 palme şi la sălişte 81 stănj. 4 palme
şi la iazul lui Arsănie Căpit. 42 stânj. 2 palme şi drept G1tin 56
stânj. 3 palme şi drept Ciolan M stănj şi una palmă şi la movila
mare unde să închei hotarul 29 slănj 5 palme. Această moşie
i-am văndul dums. ca să-i fie dreaptă ocină şi moşie în veci.
Şi când am vândut. au fost mulii boieri şi răzăşi şi alti oameni
buni. Şi pentru credinff1 am scris eu săngur şi am iscălii să su
ştie.
U las 7225. Săpt 24.
Ion Nacul logf. ol vist. Ursul ol vist. mart.. Vasile Uricariul is·
cal., Ilie biv armaş martur.
fiind inlocma cu cel adevărat, am incredintat
Tăului Ban. 1815 Aug. 28.
Dnpă

orig. dela Iorgu Ciolan,

Romăneşt1- laşi.

T. Pamfile.
246.

7763 Sept. 75.

uHrisovu cel vechiu a moşii Tecucelu».
Cu mila lui Dumnezîu, noi Grigore Ioan Voevoda
Domn Ţării Moldoviei.
facem ştire cu acestu hrisov a Domnii meale tuturor cui să
cade a şti că ială au venitu înnainte Domniei meale şi înnainlea
a tot sfatul nostru credincios boiariul Domnii. mea le dumnealui
Dumitrache biv vei med„ gineril[cl răpousatului Ionită Rusătu biv
vei med. şi au arătatu inaintea Domnii meale cum că o bucală de
locu din hotarul târgului Tecuc:i[u]lui i s'au vinilu de zestre în
partea sa. dela răpousatul socru-său med. lonilii Rusiilu. ce şi
răpousatului med. Jonilă Rusătu incă i-au fost aciastă moşie dată
zestre de la soacra sa Maria Stolniceasa. giupâneasa răpousatu
Jui Lupului Gheucăi biv vei stolnic care şi răpousatului sloi. Lunului Gheucăi i-au fostu dată danie de Domniasa răpousatul Mihai
https://biblioteca-digitala.ro
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Racovifă Vvodă cu hrisov din locul gpd, din hotarul Târgului Te·
cuciului, şi l-ar fi avut şi acel hrisov al Domniei sale Mihai Vod.
la mănă pănă la o vreme şi s'ar fi răsflrilu dela măna unui frate
a giupăneasăi med. lonită Rosi.llu Şi care moşie arătai-au numitul boiar dum. Dumilrache biv vei med. dovadă scrisori incredin·
tale. Intăiu un zapis de la stol Maria giupâneasa stol. Gheuca
din vil. 7250 Juli 15 încredin1alu in1ăiu cu iscălitura sa şi cu iscălituri a boinri şi altor oamini dl' credinlă ce s'au întâmplatu,
scriindu la măna gineri-său lonilă Rosăl med. şi a fiicii sale Zmă·
randii cum au socotitu şi i au datu moşia aciasta din moşiile ce
au avui m<Ii de frunte pentru multe trebuincioase ce i-au fost fă
gădui!e şi nu i-au datu măna să-i dea fiicii sale Zmarandii cându
au căsătorit-o. Aşijderea au mai arătatu şi hotarnica locului din
vil. 7229 Noem. 11 de la Grigorie Cucoranul vor. de poartă şi de
la Axinlie Uricariul şi de la alti hotarnici carii au fost rănduiti
aluncea din poronca răposatului Mihaiu Vod .. cănd au hotărâtu
locul şi I au dai şi danie stolnicului Lupului Gheucăi.
Care hotarnică s'au văzutu încredinţată şi cu iscăliturile a mulţi
răzeaşi şi oameni de credinţă ce s'au intămplalu atuncea, scriind
că după poroncă mergând acolo la Târgul Tecuci, au strânsu
mulii oameni buni. megiiaşi şi răzeaşi şi tărgove\i din Tecuci
anumi preutu Lupaşco din Tecuci şi Neculai Vornic ol tam (1) şi
Pădure starostele ot lam şi Toader Bădărău şoltuzul ol tam şi
Şărban ot fam şi Grigorie Tăslarul ol !am şi Anghelutâ ol tam
şi Ioan Nistor ol lam şi Nechita ol Furceni şi Crucian ot tam şi
Maleiu Tecucianul şi Vasile sin Popii Ursului ol Necoreşli şi Postolachi sin popii Ţiful ol tam şi Toderaşco nepotu lui Costin ol
Hănţăşli şi Ioan sin Grigorie ot lam şi Gavril sin Ginelui ot Bă
loteşli şi alţi oameni buni carii s'au întâmplatu şi înpreună cu
!oii au înblatu de au ales acea bucată de loc din gios de tărgu.
Şi au măsurat-o pe cinci locuri hotarul de curmeziş. Şi în
frunte hotarului au măsura l din hotarul răposatului vor·
lniculuil Iordachi Rosăl în sus spre siliştea Tărgului Tecuciului la
toată măsura de curmeziş. căle şasăzeci de pământuri şi pămân
tul de două zăci şi patru de paşi de latu şi pasul de şasă palme.
Şi l-au şi slălpitu de căiră tărgu. lntăiu au pus la capul holarlullui
despre apus doi slălpi unde să holârâşle hotarul Tecuciului despre
apus cu hotarul Furcenilor, care piatra aceea a Furcenilor aşa au
mărturisii cu sufletul lui Nechita Crucian de Furceni care din·
lr'ciceşli doi stâlpi unul araW in gios pe la capul ho!ar[u]lui spre
hotarul vor[niculuil Iordache. unde să inpreună cu hotarul lulceşlilor iar allu slălpu arată în lungul hotarului spre răsăritu peste
câmpul \arinii la altu slălpu care l-au pus în df'alul Tecuciului

(1) De acolo.
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aproape de drumul ce merge pe zarea dealului Tecuciului de gios
de movilele Târgului De acolea lot spre răsărit piste şesu iar
au pus un slălpu mare lăngă drumu. din gios de Târgu, delălurea
siliştii Tecuciului. De acolea în dreptul locului trece preste apa
Bârladului şi preste şesu tot spre răsărit şi iar au pus un slălpu
din sus de movila ce mare de noazăci şi doi de paş lângă drumul
cel mare ce lrece la Gala(i. De acolo în dreptul locului tot spre ră
sărit peste un răriş de dumbravă şi peste câmpu şi peste vale ce
să chiamă Matca iar au pus un stâlpu de piatră în şăsul Mătcii din
sus de plopu cade în pistra! lsicJ. De acolo dreptu la dealu, spre ră
sărit pănă în drumul Putănilor unde să loveşte cu hotarul lui Gălţu
şi de acolo până unde să inpreună cu holarlul] Puţănilor şi păn
la locul plopului, unde să înpreună cu hotarul vorlniculuil Iordache Rosălu şi să intoarce spre apus dându-ş coaste cu hotarlull vorlniculuil până unde să chiamă Chicera în marginea dumbrăvii unde
sinlu patru slejarlil la un loc şi la capelele pământurilor lângă
drum s'au aflai nişle seamne intr'un stejar de hotarul vorlniculuil
Rosătu, unde au dat samă Tecucenii carii s'au intănplatu atuncea
la hotărilu. Şi fiind seamnele vechi le-au mai inoitu şi au pus şi
şi un stălpu de piatră lăngă drum supt marginea dunbrăvii in
Chicera despre tarină. De acolo prin dumbravlă] piste Valee1 Corodului şi piste câmpu şi peste npa Bârladului unde au datu samă
Tecucenii că au fostu un slălpu de piiatră pus de Zbera clucejrull
şi slălpul nu s'au aflatu. ce s'au aflat numai locul, să-l fi scos
gelini {sic). Şi nu pus numi\ii hotarnici intr'acel loc allu slâlpu
de piatră. De acolo dreptu peste şes fotu spre apus in dial la
vezunii, la un slălpu de piialră ce este pus de Zbera clucer. De
acolo în dreptu locul peste cămpu cu ciretei pesle Vâlceaua oii
pănă în hotarul llceşlilor şi a Furcenilor şi pănă la 2 stălpi ce
s'au pus dinlăiu carii scriu mai sus.
Atăla este tot hotarul din giur înpregiur aceştii bucăli de locu,
precum scrie mui sus din giur inpregiur. lnsă pe această bucală
de loc arată în mărfuriia hotarnică că s'au aflatu şi un vadu
vechiu de moarlăl care răspunde că ar fi fostu a Racoviţăştilor.
Deci şi Domniia mea daC'ă am văzut aceste scrisori încredintate
de mai sus arătate. mărturiia hotarnică şi znpisul stolnicesii Mariil
am crezul, şi iată că şi de la Domniia mea dfunu şi înlărimu stă
pânirea a lui nostru credincios boiariu dum. Dumitrache biv vei
med[elnicer] pe aciaslă bucată de locu din holarjull Tărgului Te-·
cuciului, după toate sămnile şi holarăle ce s'au zis mai sus, ca
să-i fie şi de la Domniia mea dum. şi fiilor clumisrile şi nepo(ilor
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şi slrănepotilor

dumisale clriaprn ocină şi moşie şi uric şi întări·
cu tot hotarul şi cu lotu vinilul neclătitu şi nerăşuil slăpăni·
lor în veci. Scrisu-s·au aceasta în scaunul Domnii meale in oraş
Eşilor. în Domniia noa.slr<l înlăiu întru al treilea an.
J
Vil 7272 Sept. 15.

tură

Pecetea

Două iscăli/uri boiereşli

domnească

Simion Burghele pi.sah S'au trecut la c~ndica divanului de Vasile
Armăşăscu cliiacu.
/
Pe dos titulatură pus:\ in fruntea documentului

şi

·Dum.

Bănia~a

Marie.

Moşie

Tecucelu•

V. C. Nicolau

247-251.
1785 Iunie -1786 Naiu 6.
HARTllLE UNEI CASI:: DIN MAHALAUA MUNTENIMI::A DE MIJLOC DIN !AŞI

Prea

înăltate

Doamne,

,V\ă

rog Mării laie să fiu rănduit la dum. vei loqf. să-m răndu
iască un vornic de poartă ca sn-m hotărască locul casăi ce-l am
aice in 11rnh!alaue1i Muntenime ele mijloc de baştină părintească.
Şi pomană a fi Marii· tale. Robul mării tale. Sandu Veisă izbaş
Pe vo, sus: Mergi la dum. vei logf. Cluci. luni 2.5.

Pe fa/a a J-a: Dum. Ştefan Ciogolie vornicul de poartă să
mergi la mahalaua Muntenime de mijloc la loclull casăi Sanctului
Veisa izbaş unde s!răngănd pe toţi răzeşii acelui Joc şi pe alti
mahalagii, să cercetezi .scrisorile ce vor· fi de îmbe părţile, şi de
să va dovedi din .scrisori şi alte mărturii vrednice de credintă că
acel Joc esti drept al jâluitorului. să·I stălpeşli şi cu pieiri hotară
de giur înpregiur iar de va naşte vro pricină, de pe vrPO parte,
cu pieiri să nu stălpeşti. ci să faci hartă de starea locurilor şi să
vii ca să ne arăli. 1785 Oei. 9.
Voitor de bine. N Rosăt vei logf.
li
Facem ştire cu <JCiastă mărturie hotarnică că din luminal<i porunca prea înăltatului Domnului noslru Mflriia sa Alexandru Ion
Mavrocordat Vvoda. dupii răvaş de jnlbă ce-au dnl la Măriia sa
Vodă dum. Sandu! Veisa lzbaşa au arătai că aicea în laş la mahalaoa Muntenimea ele mijloc. avănd o casă cu locul ei rămasă
de la părinti şi fiind locul casei sale neales şi neholărăl de cătrâ
locurill' megieşilor de prinpregiur, prin jalba sau au ccrşul ca să-ş
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aleagă şi să·ş hotărască drept locul casii sale căi ii are. Şi cu
jalba ce-au dat, fiind rănduil la dumnenlui Nicolae Rosăl vei logf.
m'au orănduil dumnealui ca sfi merg la starea iacului să cerce-

tez şi de va fi drept locul său făl'ă pricină nici despre vreo parte,
să i·l stălpăsc şi cu pietri hotară şi să dau şi mărturie hotarnică
pe obiceiu. După poronca dsale vei logf., am mersu la starea Io·
eului. unde chemănd fală şi pe alli mahalagii de prin pregiur anume: Costandin Veisa diiacul ol vstleriel. fratele lzbaşii. răzaş
pe de la denl de locul casii lzbaşii pe dispre răsărit i pe Marie
Bogherifa fimeae săracă răzăşă pe din gios iarăş despre răsării
i Costandiu Scor(escu, doboş agesc, mahalagiu de peste hudilă
despre ami<iză zi şi allii.
Am întrebat pe Sandu! Veis<i lzbaşa ca să ne nrăte scrisori pe
locul casăii. Şi dumnealui au arătat că în vremea boalii ciumii
în anii trecufi, cănd era şi oştirile (I) sar fi prăpădit, iar casa cu
locul ei au slăp<init-o cu pace şi pănă acum. după cum ne-au arătat şi mahalagiii că au fost casa cu locul ei baştină părin[ască
şi o bucăte de loc pe de la vale de cumpărătură. Şi nerămăind
nici o pricină despre vreo parte. am făcut stănjin de opl palme
gpd, şi intăiu am pus o piatră hotar col(ul locului de la de<il
despre apus. care piatră desparte locul acesta de locul logol'ătului
Costandin Veisa. lângă care piatră. lăsându-să loyof5tului Castan·
diu Veisa doi stănjeni de loc penlru poartă de eşil la drumul cel
mare al Copoului. Dinlr'aceaslă piatră am musurat la vale alătu
rea cu locul ce s'au lăsat de poarta logofătului Costanclin şi cu
a drumului Copoului spre amiiază zi pănă unde s'au inplinil 28
stănjini, păn în răspintiile drumurtlor şi s'au pus 2 pieiri holară.
colju locului, măsurându-să şi drumul Copoului de 4 pi. (2). stănjini.
Din pieirile acestea am întors cu măsura alulurea cu o hudi!ă
ce iaste pinlre Jocul acesta şi pintre locul casii lui Costandin
Scorfescul şi pintre locul dumisale Ghiorghie Sturzea biv vei logf.
partea despre amiiazăzi şi spre răsărit păn în coltul gardului a
locului acestuia despre Jocul casii Mariei Bogherilei. s'au aflat 32
pi„ slănjini şi am pus 2 pietri hotară, colju locului. Dintr'aceste 2
pieiri, măsurând la deal, capul locului despre rfisc1rit spre miiază
noapte alăturea cu locul logofătului Coslandin pănfi in col[ul gar·
dului a locului acestuia ele la deal pănă la o piCltră. hotar vechiu
a locului logf. Costandin Veisa, s'au aflat 13 stănjini. Şi am pus
şi noi altă piatrei hotar lăngă acea veche, coltul locului. Din piatra aceasta am intors a măsura partea locului pe din deal, iarăş
(I)

O~tilc ruseşti;

cf. N. Iorga Ist. Rom. ed. IHIO, p. 313.

(2) Pl.-j11mătate.
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alăturea

cu locul logofătului Costandin Veisa despre miază-noapte
spre apus şi pănă la piatra hotar. de unde am început cu măsura
înlăi , s'au aflat 20 slănjini . Şi aşa cu aceste semne i pieiri hotară
de sus arătate s'au lncheial lot locul acesta de giur înpregiur. Şi
după cercetarea şi alegirea locului ·ce s'au făcut, nefiind nici o
pricină. am făcut aciastă mărturie hotarnică la măna dumisale
Sandului Veisa izbaşa, întru care am pus pecetea porţii gpod şi
am iscălit.
Ştefan

Ciocole. vornic de

Ion Rale vornic de

poartă

poartă .

1785

Coslandiu Velsa, răzăş m'am
la această hofă

Noemvri 10.

înlămplat faţă
răre .

Climenl of vist. mahalagiu. Ştefan„ mahalagiu Andrei biv izbaşă
m'am înlămplat. Mariia Bogherita răzăşă „ .. am pus degetul@ Costandiu scorfăscul.. . 8
Aciaslă hotarnică am scris-o eu Apostol diiac za divan.
ln lungul hârtiei se arată grafic . p.1lma cu care s'au
locul acesta··. in lungime de 27(1 mm .

Pe verso: «Hotarnica locului a

făcut stănjin

de s'au

măsurat

casălor Mc:irii sale lui Vodă pe

carile casă şi loc le au dăruit surorii mării sale cc. fros\ilnei cu
hrisov », după care se adaugă îndată cu alt condeiu şi cerneală :
«Ba esli cu greşală scris. că aciastă hotarnică a locului casălor
agăi Mihai Veisa, cari nici o dală n'au fost a Măriei sale lui Vo·
dă, nici dăruite surorii Măriei sale cucoanii frasinii pre cum mai
sus nu ştiu di cini şi pentru ci cu greşală s'au scris că esti hotarnică a locului casălor Mării sale, lucru cu totul niadivarat precum însuş cuprindere hotarnicii dovedeşti fiind pe ruenele părin
telui agăi Veisa. isbaşa Sandu Veisa.

111.
Prea

înăltale

Doamne.

Avănd casă părintească aicea în Eş la mahalaoa Munlenimea
de mijloc, cu locul ei, după jalba ce am dat mării tale, fiind răn
duil la dum. vei logfl. au orănduil vornici de poartă de au hotă
răt locul casii. avăndu-1 în stăpănire fără pricma. dăndu-mi şi
mărturie hotarnică pe obiceiu: şi fiind că alte scrisori vechi cc
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am avut, s'au prăpădit la vremea oştirii. mă rog, milostive Doamne, după mărturiia hotarnică să mi să întărească stăpânirea, cu
luminata cartea Mării tale.
Robul mării tale, Sandu! Veisa izbaşă.
Pe vesro: Mergeti la dum. vei logf.
Fev. 3.
Cluci.
IV.
Carie Domnească de inlărire după cuorinderea mărluriei din
1785 lvoembrie 10.
L p. d.
Vei logf. procitoc.
Pe verso jos: .S'au trecui la condica divanului" Andrei biv izbaşi, condicar.

V.
O harfă a locului şi caselor agăi Mihail Veisa, mărginită la
N. şi lv-E cu Locul D. Spa!ciriului Vasile Veisa, la S-E cu Locul
D. Boeriului Aslan şi la Apus cu uliţa.
Sub. harlă: lnfocma cu starea locului. Inginer Fotache Ghetu.
clucer.
Vezi însemnarea de pe actul din 17&5 Noemb 10.

A.

Saint-Georges.

252.

1785 Sept. 75.
Adeverez cu această scrisoare a mea la măna dumisale şa!
ltrariulJ Toader lsăcescu, precum să să şlie că avănd dumlui a
cince parte din moşăe Plopenii şi a patruzăce parfe din moşie
Dumenii. care nefiind păr acum aliasă, ni-am învoit noi în de noi
şi măsurând moşiile pe trei Jocuri, i s'au venit parte dsale noi
odgoani în curmeziş adecă opt odgoani din Plopeni şi unul din
Dumeni. Şi odgonu de triizeci slănjăni glos]plo]d. Care loc. după
învoiala ce am făcui. s'au primii şi dumlui ca să-ş ei parfe dsale din gios dis pre Vicoleni, unde s'au şi măsurat· ace li noî odgoani. Şi s'au făcui şi sămni ca să ştii pe undi să stăpânească.
Şi fiind ca aceasta au fost o învoială intre noi. de s'a intămpla
vre o dată să iasă pricină, ori din sus, ori din gios. cu lotii să
avem a răspundi, şi paguba ce ar fi. de ni-or împingi cu alti
moşii. cu toţii să avem a o trage. Pentru credintă ni-am dat scrisori unu la măna altue
O isc. de pah.
Ca şi cel dela no. 240, dăruit de dl Dr Norbert Sleian Dombowski. muzeului.

A.
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253.
1853 Iunie 27.
Cinstitei supt-ocîrmuiri de Argeş, pleacată jalbă. Supus la cucjinstiteil suptocârmuirei pentru un Ioniţă sin Popa
Pavel din acest sal IVălsăneşliil. că încă de acum un an trecând
o fată a mea de JO ani cu altă copilă de o jumătate de an pe
uliţă ca să o ducă la mă-sa ca să-i dea ţâţă, şi au sărit cînii numitului la dânsa şi i-au căzut copaia cu fata din cap şi i-au spart
capu. Şi au pătimit trei luni de zile. Şi i-am zis să-ş omolalre
cânii şi nu au vrut să bage în samă. Şi peste cileva zile trecând
şi o slugă a mea la hodae. la vite. l-au muşcat şi pă dănsu. Şi
toi nu au vrut şă-ş omolalre acel câne. Şi eri la 25 ale aceştei
!lunii. trecând tot pă acea ulită un copil de 4 ani ca să miargă
la mă-sa fiind ea cu pânzile la râu. şi au sărit acei cânl şi au trîntit copili.~ jos şi l·a muşcat în multe părfi în cât acum să află
bolnav. Şi am arătai aceasta deputatilor. Şi mergănd la dînsu
i-au zis să·ş omoare acel câne. şi au început sa mă necinstească. Şi iar al doilea az. văzând copilu că este rău lare. m'am
dus iar la deputaţi de le·am spus şi neputând dînşii ca să meargă cu mine, au lrimis vătăşelu cu mine ca să-i zică să-ş omoare
cîinele. Şi iar au început cu felurime de necinsliri. ba încă mi-au
zis că dacă ş-o omori cinilil. să mă duc eu să-i latru în curte, şi
alte cele multe. De aceia plecat rog clinslităl suptocîrmuire ca
să bine voească a slobozi cjinstităl poroncă căire deputati ca
să-l îndatoreze a-ş omorî acel cane. Şi pentru necinstea ce me-au
făcut. nu pociu zice mai mult de cil după colnldica penallăl. fiindcă acum au lipsit necinstirile.
Fiind plecat jăluitor, Mehai Diiaconu din Vălsăneşti.
Urmează ceruia poruncă.
noşlinta

Act. G. Florescu.
254.
1867 Oct. 8, Afumafi-Dolj.
Fie Doamne mila la spre noi. precum am nădăjduit şi noi spre
line. Făcut-am această foae de zestre ficei mele Gheorghiţa, precum să fie în şliinta tuturor martorilor..
1 plată (sic) pământ bordei ce să află pe din sus cu grădiniţă
lnprejmuil ; fată la ulita ·principală.„ cămeşi„. peşchiere ... aşternu
te de pat ... şasă căpolie .. ciarşaf... plapomă ... masă de cit ... prosoape". căldare de trei ocă ş'o litră de aramă, una lava de o · ocâ arama.
Act. N. I. Dumitraşcu.
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INSEMĂRI

78-90

Pe cărJile vechi aflate la Păr. Adrian Poµovici din Ştiubieni
Dorohoiu (I) :
Pe o carie de legiuiri bisericeşti {fără incepu/, de Andronachi Daniei, care o dedică milr. Veniamin Cos/achi):
* lnsămnare de cănd au intrat Moscalii în Eşi în vremelal Mării
Sali Ioan Sandu Sturza Voivod la lalnii 1828 Aprilii 25. Ioan preut
slujiloriu la biserica lnăltarelal cinstitei cruci in Eşi (2).
" Hronicul Moldo- Vlahilor al lui Cantemir, laşi, 1835; se arată că pren/111 Adiran Popovici o are dela presvilera Ecalerina
Oh. Si/veslru, din 1902, Săveni.
Pe carlei:l a Tâlcuirea celor şaple sfinJile Taine- .. laşi 1801:
Adiverim noi oamenii din salul Sărbli llin. Dorohoiul pentru că
s'au.„
•cercaiu condeiul ca să văr!, bine scrii...
• Acastă sfântă carie, acesli şapli sfin!ili Taini a.le bisericii răsă
ritului iaste a melai a preutului Timoflii din salul Sârbii, cu cinci lei drepti bani mei, cumpărată, şi cini s'ar sculă s<i zăcă că
este a lui sau a tăgădui-o, să fii supt blăslămul celor trei suii
osprezăci sfinti dela săborul Nichei, şi am cumpărat-o la velet 1807.
• Acaslă sflă]ntă carie este a mela] dăruită dchi cumnatul mieu
preulul Ilie sachelariu sin preutul Timofli din salul Sărbii. 1841
dechv. 26. Iordache lconom ldinl Hilişăul Curleşlilor.
• Cercaiu un condeiu să văd va voi sau ba ...
• Cu frăfească dragoste mă închin diale, ctrhon Ştefani, şi mă
rog diate să mă inştiinfezi. numaidecât...
Pe cf:irlicica, uPilde filosofeşfi», laşi, 1844:
Acastă cărticică esli a melai şi am dai pe dcinsa cinci lei şi delegat pol l=jumătatel sorocoveti 1845, Dechemv. 3. lereul lordachi C[ilocan, icon om.
• Pe •Teologia Dogmatică„, de Melchisedec. «Buciumul român•. 18SS:
La 4 Ianuarie 1833 sănt născui subiscălitul; la 1860 Aug. 28,
sănt căsătorii; la 25 Mari 1862 s·au născui îiica melal Aglaia; la
29 Iunie 1864 au şi răpăuzal.
La 27 Săctemvrie [=aşâ se pron. şi azi. intre sătenii 1864 s'au
născui fiica me[a[ Porfirie !=Profira, pron. Prociral şi s'au bote·
zat de c. c. !=cuconu'] lanacachi Varlic, la 3 Octomv. I. Ghiuca.
(1) Urmare din no. trecui.
(2) ln 1826-7 era preot la aceasl!'L biseric. icon. C. Pantuzi: el. Lesviodux

Ant1chitaţi

despre crucea Domnului,

Bucureşti,

1857 p 146.
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Pe carte «Descooerire cu de-amămnlul a orovoslovnicei
credin/e• de Ioan Damaschin. laşi, 1806:
* Acastă carie este a preulului Costanlin ol liilişeu-de-sus şi
au dai pi dănsa 12 lei bani la anu 1814.
" Aice am insămnal să să ştie când t.111 murii preulul Coslanlin, la leal 1815, Mai JO zf1le.
D. Furtună

CRONICA
I. Blonu: lnscmnări autoga·afe scrise iota··o carte ,·eclae de
Dosoftcin, llllt1·opolit11I llloldol'ei. Carlea esle un tratat de istorie universalii, în latineşte, ;;i insemnr1rile în moldoveneşte. latineşte. poloneşte şi greceşte privesc chestiuni bisericeşti, -pe Luter ii numeşle tâlhar. penlru desbinarea adusii. bisericei catolice. ~i chesliuni istorice, - pe Moghilă VodA. îl lrilge
din Mutius Scaevola şi pe bieţii [Românii din Oeţi.
Suspinul ilcesta, pe care-l toarnr1. lângă şirurile unde se i.ugl'ilvesc mândreţile Şvabiei : ce frămsia/e de ţarâ, mai se potri1 1 iaşte Cil Moldova! este îndeajuns· de
puternic pentru a înlruchipll icoano s:irguinciosului Mitropolii pe cari urmaşii
atâtor veacuri nu-l pol întuneca.
N'. Iorga; Din leg~·Hurlle noasta·e c.:u Sâa·bii.- Coresa,ondeuţn.
1·oml\uească u voievozilor din Cladova. Voevozii Cladovei, după. dalina sârbeasc!i.. (ca şi acele c!ipilcnii de bande pe cari le-am înt.Unil in
inima Bulgariei, lu111i11â11d, cum se pricepeau mersul trupelor sârbeşti în
vara lui 1913) erau CILpile iile turceşti, begi din acele ţinuturi din dreapla Dunli.rii, pentru cari parţile Mehedintului erau in destul de cunoscute şi cari in
corespondenţa lor întrebuinţau limba românească. cum s'a intamplat pe intreg malul Dunării şi Nistrului în veacul XVI -XIX. Şliri despre Cladova şi documente în anexe.
:V. Iorga: Pa·h'ileglllc i-:nngăllor dela 'l'Argu-Ocnu.-Termilologia localitli.1ilor bogate în sare, -inlr'o ticli.loasă Slatind bulgăreascll., la poalele
Balcanilor, am poposit în 1918: ocna omneasca .dela Troluş~ (1502); :;;tiri despre redusa populaţiune unyurească.de pe la 1640: Şalgăti,-1ucrătorii (salg6),ni-au dat pentru ceangăii inţelesul cel au astăzi, - au întemeiai salul Ocnei care
se ridicii. târg în a doua jumătate a veacului XVII. Urmează seria privilegiilor:
1650, Iunie 1741. 1748, 29 Iulie 1747, 20 Dec. 1749, 17 Sepl. 1755. 28 Apr. 1759,
18 Oct. 1761, 2a August t7M. 19 Maiu 1779, 5 Febr. 1783, I Iulie 1785, 10 Maiu
1792, 18 Sept. 1804.
I. Nll!itoa·: HomAnii ~i Rutenii din Bucovina. St.nclln istoric
şi l!lt1ltlst1c.--ln imprejurări ca cele de astă.zi, luminarea câmpului pe care
se dă. lupla intre Românii :;;i Rutenii din Bucovina, este îndoit de preţioasă.
Desigur ci nu incheierile obsolul severe ale autorului vor inriluri condiţiu
nile noul\lor slări ele dupa războiul de azi, cu toate buciumările de ademenil'e
ale celor interesa\i. ;\vem drepturi <1colo. pe jum!i.lale pierdute. !::le se pot
dohândl prin sabia noaslră ţii prin împrejurări, dor nu se pot păstră decât
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prin cealalt!i. sabie, care nu curmă, ci dă viaţă; aceasta este conţ:liinţ<i cu aU1l
mai trează, cu câl duşmanul este mai lânlir şi mai indri'tzneţ.
Avem drepturi acolo ~i vom dobândi muli. ducli le vom avci1 iarii.~i inlrefJi,
-duplice pe jumătate le-am pierdui. Se va şli ins;i, ciupii. cele urflli:lte de d-l
I. Nistor, cii dacă drepturile se pol cnp:i.la prin ~abie, ele nu se pol <1păra temeinic cu aceeaşi urrnfL penlru aceasta trebuie o rnnş1ii\5. nationnlă. care s:i
ne cunoască hotarul pânl la care se poale impin~1e jerlîu.
A I. T. Dnmit1•c!iic11: 'l'rAmbi~n romnuea1o1e:'i.-Cu atâtea dovezi, <1ulorul crede cli făuritorul aceslui „manifest public, pulr1olic 'ii revoluţio1wr, com·
pus din versuri şi tipării la 1769" .pentru strângerea volintirilor români suh
steagurile Polpolcovnicului Neugoie Caraziu ·, este /e11ăchi/ă Vâcăresm. Pe lânfpi.
dovezi. atâtea ~liri referitoare la vremea aceia.
llnletinnl Comhliuuli 111011umc11telor iMto1·i<•e pe lulie-Seplembrie. 1914, cuprinde: Mormântul lui Co11stnntin Rrnnroveanu.- zilele din urmă şi
intâmplă.rite de după moartea lui.-de Virg. N. Dră.s;/Jicerwn. urmurea studiului
d-lui O. Tafrali şi comunicări privitoare la Cetatea Al/J{i, l"1cir11'istirea Argeşului,
Mânăsl. din Plă1•icmi-Olt şi Măgure11i-Pruliova.
D-l V. D1ăghicemw, recensează /nsemnări!t• noastre publicule aici. un 11 pil~J.
132-149.
I. C. 1''JIUtl: (:ore81~011clt·11~a Bom111lo1· io:i hoit'rilo1· 1·01111\ni l'll
~lette1·11ich io:I cu Geulr. inti·t· anii 1Nl2 -182S. Se inlre~1eştc însemnata publicaţiune a Conlclui Prol<esch-Oslen. !Npfrhes i11edits du cl1eMlirr de
Or.11tz aux hospodars dr Valachi1· (Paris. 1876-7). cu mnlerialul cc ,;e ana la i\cademia Română.

T. Panfile
Din trecutul Ploie~tilcw. Ploieşti 1914. preţul 0.50. ln
bro~ura aceasta bine ingrijit1i, care ulcii.lueşte No. I din biblioteca .Romtinia
viitoare" ploieşteanli, inaugurală. de d. Prof. D. 1\.\unteanu-Râmnic -ni se dau
.~tiri interesante cu privire lu trecutul mai apropiat al Ploic~lilor, ora~ul inliin~at la 1599-1600.
Atât amănuntele privitoare lu monumentele istorice din oraş cât şi la cele
din împrejurul lui sunt descrieri !rumoase şi !olosito<ire: ele se pot socoli
ca o contribuţie bună la caricu d-lui N. Iorga Ţara Românilor /, judr.ţul Prahova, Vălenii-de-Munte. 1910. Tot aşa şi cronica mică, despre o mahala din
oraş, datorită preotului irunta~ N. Ioachimescu. dela linele sec. ul XJX.lea.
Se vorbeşte, într'un capitol, \'i de a\'ă zisa .hrazdi'i. a lui Novac", c.:onstutatf,
şi documentar, la începutul sec. XVlll-Jea, prin p!irţile
Olteniei, subt numele
de .brazda împărătească." sau ~i nbrazda lui Ler-lmpărat·. Autorul crede cii ca
se sfârşeşte în dreptul Ploieslilor-:;;i nu merge mai departe, până la Br1iila,
cum credea Tocilescu. sau mai departe. cum credeau alţii.
Ploie~tenii, ca şi iubitorii de cercetări istorice loc<1le. lrebue sfi mulţămt!ascii
<tuiorului şi de aslli dalli..
G.

Zni:oriţ:

D.
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Editia Academiei Române
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Al . T.
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Trâmbita' Romaneasca
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şi

revolutionar

Ienăchiţă Văcărescu

Analele Acad. Rom. - Mem.
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şi

I'

I

statistic

IOAN C. FILITTI :

Gorespondenta Domnilor
şi
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de limbă, literatură şi artă poAnul VIJl. No . 2 pe Februarie, cuprinde :
T. Pamlile.- «Sludiile » d-lui Th. O. Speranţia.
O. Urzică. I. H. Popescu. N. 1. Munteanu, N. V. Hântescu. - Gâcitori.
A. Saint·lieorges. [. Atanasiu. M. Barbu.--Poveşti .
Od. Apostol. -Marcu Crailovici şi Arapul {povestire).
I. Biălulescu. I. N. Popescu. A. Moisei. C. Rădulescu-[odin . -De-ale copiilor.
A. Moisei.-Vorbe adânci .
Pr. fi. A. Orăghici.-Bo li la oameni, leacuri şi descântece.
I. N. Popescu. u. Mihalache. A. Moisei. ŞI . Manole. Natalia Pricop, Sf. St. Tutescu. (.
Solluz. A. A. Dumitrnscu. Elena Stelănescu. -- Cânte ce.
M. Lupesru.-Iscoadă femeiască (jâtie).

pulară.

D- Furlună.-CRONICA.

llUSTRATIUNE.- Diavolul din inima omenească.

r

Abonaţi
Revista
Dări

de

seamă.

Istorică
Documente

Notiţe.

Publicată

sub auspiciile Casei şcoalelor de N. Iorga.
Redacţia şi Adminislra(ia ln Vălenii-de Munte.

N. IORGA:

Analele Academiei Române
Mem. Secţ. Ist. Ser. II.-Tom. XXXII
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J

~~~

https://biblioteca-digitala.ro

Martie, 1915.

ANUL III. -No. 3

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

~lsll1

1l!sll~lll§Jilsll~lilll!!!!!!ll§lll§Jllsll8llsll1

tll§I~

CZJPRINSZJL
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Apau·e o datu 1•e

lună

Redactia : Strada Corbului.
Y Administraţia: Str. Traian 12.
===BARLAD===
O CARTE NOUĂ DESPRE BASARABIA

Ea nu face parte din numărul acelora cari ne vin cu menirea
de a ne lumină, de a porni o anumilă «opinie publică» cum este
de pildă «Moldova» d-lui P. P. Carp,-cel care cereâ, nu în tine·
reţile d-sale, guvernul. ca să-şi facă şi majorităţi parlamentare şi
opinie publică şi lot. Cartea aceasta, Şliri din Basarabia de as·
lăzi e scrisă de mult, şi de un om pe care îl cunosc de mult:
d·l Vasile D. Moisiu. o ciudată fire de tânăr scriitor şi cărturar
înţelenit de împrejurări pe care nu le ştiu, în cutare sat de lângă
gara· Ungureni.
Adesea face călătorii în Basarabia, culege foklor şi-şi ·înseamnă
împrejurări din vieafa moldoveniască de acolo, pentru sine, şi de
sigur. nu cu nădejdea unui câşlig.
Prin urmare, privelişti din Moldova de peste Prut, smulsă de
Ruşi în 1812 în întregime. în poiată în parte după războiul Cri·
meii, şi reluată apoi în 1878. Toate. foarte interesante pentru elncgrafol şi curiosul învălat român care aşteaptă materialul de-a
gata în fotoliul său moale din Bucureşti. Cartea cuprinde male·
rial de etnografie moldovenească peste tol. Căci ce-s dvorenii şi
nacealnicii streini sau înslreinafi, de cât ciocoii si albăstrim ea
noaslră pe care,- să zicem: câte odată,-ne-a dat-o vijelioasă vreme
de prefacere, fireşte, fără aureola puterii şi-a arislocra(iei pe ca.
re-o împrăştie sgripţorul cu două capete şi mundirul împără
tesei Intocmai ca la noi este uci/elu/,-învăţătorul-. numai că ace·
luia ii place ruseasca lui, pe când al nostru ştie sau năzueşle
altă limbă; întocmai e pălimarul, întocmai sunt cu totii.--buni şi
răi.

Prin urmare, dacă la noi acasă, în casa zilei de azi, ne simfim bine, nu văd, după cele cetite în cartea d-lui Moisiu, o în·
drepăfită desnădăjduire a celor ce au căutat cu ochii peste Prut.
Este pulberea care s'a pus. peste vieafa moldovenească, dincoace
şi dincolo de «râul blăstămat»,-acolo ceva mai pravoslavnică, dar drumeţul, cum a fost răposatul bătrân C. D. Moruzi, o cunoaşte
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numai decât şi-şi dă seamă că ea nu poale atinge uşor sufletul,
cu destulă putere în sine.
Nu este Basarabia noastră mai primejduită ca Ardealul, nici
Muscalul nu este mai vrăjmaş ca Ungurul şi nici Prutul mai despărtilor decât Carpalii; într' o parte. ori în atla. nu-i primejdia mai
rea de cât aceea ce ne-o zămislesc în cuprinsul libertălii noastre.
înteleptii cari, fără a şti anumite lucruri, cântăresc în mânile lor
slăbănoage, fratii de peste Mun(i, cu fraţii de peste Prut.

T. Pamfile

DOCUMENTE
255.
1710 /anuar li
Adică Eu Toader sin Pornacul dat-am un vad de mo[ajră la
Bae. den gios de vadul Răşcăi. den sus de vadu lui Gheneş, dumsale vărluJlui mieu Ion Sîngiurgiu, să-i fie direaptlăl moşie, căci
de danie au dat şi Ion Sîngiurgiu pentru mine la un pricin a
me, un cal şi do perechi săhăi. Deci ferecat pret ca de lriizeci de
lei şi calul calul (sic) drept patruzeci de lei. Deci m'am răfuit cu
dumnalui şi mi-am erlat şi i-am dăruit un vad de molaJră
care scrie mai sus, care îmi este dela moşul meu dela Precup
Şoltozul. Şi pentru credinţă, am pus şi degellull. Şi la această
scrisoare s'au tâmpla! Gligoraş Neculai, Ion Tan şi loni(ă.
Lei 7218 Ghen. I I.
Toader *· Gligoraş *· Neculai Mănlianu :;: ... „oliş :;:.
Eu Vasilachii am scris cu zisa dsale lui Todlelraşco sin GiurA. Saint-Georges
giu.

256.
1739 April 9.
Adecă eu Ion Sucmănariul înpreuă cu soră-mea Anila. feciorii
lui Dumitraşcu, nepoţi lui Pintilie Bandur din Romăneşli, făcut-am
zapisul nostru la mâna dumisale preutului Varlolomei şi lui Vasile Ciolan şi lui Griqore Boghiu zăl Sandu! Fustaşul. precum noi
de nimene siliţi, nici asupriti. ci de a noastră bună uoe am văn
dut a noastră driaplă ocină şi moşie din sat din Romăneşli ce
sănt pe Bahluiu, în (inul Cărligăturii dumlorsale drept patru
zeci şi patru de lei. Care moşie ne-au fost şi nouă de baştină de
pe moşii nostri Pătraşcu stol. şi Lupul copilul, cari ni s'au venit
de pe trei fraţi anume Darie şi Dumitraşcu şi Toader, feciorii lui
https://biblioteca-digitala.ro
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Pintilie Bandur din Goiseni şi din Mijloceni, cari ni s'au venit
parte noastră. Am văndut dlorsale ctouă zeci de stănjini di başti
nă şi şapti sănjini şi jumătate ci ne-au fost şi nouă cumpărătură
dela unchiul nostru Toader. Cari fac peste tot două zeci şi şapte
şi giumătate stănjini. lnsă dinlr'aceaslă moşie au cumpărat preutul Vartolomei singur feciorilor sfintii sale Ioan şi Ştefan şi Sanda. fiind mai mici, giumătate. iară copiii cei mai mari să nu aibă
friabă dintr'ace'il zapis. lară Vasile şi Grigori au cumpărat amândoi gimătate dintr' acest zapis luănd scrisoare de la mănapreutu
lui. Deci şi noi văzănd plata deplin în mănule noastre, am dat
ucesl zapis la mâna dumlorsale, ca să li fie driaptă ocină şi
moşie feciorilor, nepotilor, strănepofilor fn veci neclintită. Şi la
nceastă tocmală şi vănzare s'au întămplat multi oameni buni, ră
zăşi şi megiaşi cari mai gios s'au iscălit. Şi pentru mai mare credintă ne-am iscălit.
U las let 7247 April 9.
/nlărirea lui Iordache C. .. vei logofăt.
După

o copie

nouă,

la la Iorgu Ciolan,

Romăneşti-laşi.

T. Pamlile.

257.
1745 Sep. 2.
Hotărălura

Lipovii unde să chiamă satul Pătrăşcanii în fundu
din gios şi Oneşti mai din gios, ce sinlu la ţinutul
Tutova în fundu, pe apa Lipovii. Care aceste moşii s'au înpărfitu
în pairu pârli pe patru bătrâni. feciorii lui Ivan, anume Gavril şi
Mirca şi Cucoş şi Racleşu, feciorii lui Ivan Bătrânul. Bătrânul Gavril au dai samă răzăşii că să inparte în cinci părfi. pe cinci fraţi
ficiori a lui Gavril.
Lt. 7254 Săpt. 2.
O parte Gligoraş Cozma cu fralii lui, ficiorii Ioanii, nepoţi 0noanii (?). strănepoti lui Toader Crastavăl căp!ilanull şi Ursul
Crastavăţ cu frafii lui. ficior lui Dumilrachi iar nepot lui Toader
Crastavăţu căp. Şi Toad.er şi soru-sa Anita. ficiori A postului Jij nepoti lui Toader Crastavătu căp. şi alţi fraţi şi neamluril a lor ce
să tragu din Toader Crastavăţu căpt.
17 pământuri şi doi slănjini · 1ocu de frunte în parte din sus li
să vin din bătrănul Gavril a cince parte.
16 pământuri şi pairu slănjăni tij li să mai vin din parte din
gios loc de hrană tij a cince parte din bă1rănu Gavril.
O curălilură din pădure, din parte din sus, din fundu ce este
în gura Văii-mărului drept Pornitură intri răpi, tij le s'au mai datu afară din măsurătoare care s'au primit să-ş slăpănească fieşte
carii curălilurile. Şi bahna din fundu iarăş s'au lăsatu să o fie pe
şi Negrileşlii
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patru bărăni. Şi patru vaduri de moară iarăş s'au socolil să fie
de bătrân câte un vadu de moară.
Simion Cheşco Uricari ul.
V. C. Nicolau.

258.
1746 Februarie 20.
Adecă cu lonită lsăcescu şi cu fralăi mei Dumitraşcu şi Chiriac. ficiorii lui Pintelii lsacescu, făcut-am acest adivărat zapis al
nostru la măna dumsale Aristarhu vei spăllajr, precum să se ştie
că noi de nimine sili\i, nici asupriţi, nici îndemnali. ci de a noastră bună voie am văndut dumsale o a patra parte din jumătate
de sal din Dumeni ce eşti la tinutn Dorlolhoiului pe apa Jăjii,
dreapt opt zăci lei noi. Care moşie ni este şi noaă dreaptă ocină părintască precum arată mai pe larg cărtile de giudecală ce
am avut cu neamul nostru, care cărţi le-am dai la măna dumsale. Deci să aibă dumlui pi zapisul nostru a-ş face şi ispisoc domnesc di tnlărilură ca să îie dumsale şi cuconilor dumsale şi nepotilor şi strănepotilor dumsale dreaptă ocină în veci. Şi la această tocmeală a noastră s'au inlămplat boeri mari şi boeri di
curte cari mai jos !oii s'au iscălii văzând plata deplin in mâinile
noastre. Şi pentru mai mare şi adivărală credintă ne·am iscălit
şi noi.
LI. 725'1 Feu. 20
lonllă lsăcescul, Dumitraşco lsăcescul, Chiriiac lsăcescu. CostaA/le două iscăli/uri.
chi Razu Hatlmanj.
Pe îndoitură 11No. 7 Dumenii, Pece/e mică. 171254 Fev. zo„.
Apoi cuprinsul cu cerneală albaslră.

Actul a fost

dăruit

de d-l Dr Norbert Stefan Dombrow5ki

muzeului

A. Saint-Georges.

259.
1754 Maiu 20.

Plelrllepsis din Ispisocul lui Matei Ghica
7262 Matu 20.

Vodă

din vllet

O împărteală din vilel 7245 Ghenar 12, de la Gheorghie, ficior
lui Cărstiian Armaş şi de la Gheorghie Ursuletu PostlelnicJ şi
Miron Gafenco uricarul şi Gheorghie Volcinschi. scriind că s'aii
învoit ei cu toti înainte răposatului Sturza biv vei logofăt ş'au
înpărtil moşiile ce au avut ei di pe doi unchi a lor slărpi anume Dudaşco Cosmis şi soru-sa Grozava Cucorănila. cari au fost
ei frali buni cu moşii lor. anume cu Naslasie Rufinoae din care
esti Pavăl Ruţină şi soru-sa Marie îma lui Miron Gafenco şi Căr-·
slian Armaş din c.ire iasle Gheorghie vameş şi Sofronie, din
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care sănt Ursuleţ post. şi Nanul, din care sănt Gheorghe Volcinschi cu frali şi veri săi. Şi s'au vinit parte Nastasiei Rulănoae giu·
mătate de sat din Bobin (?) cu parte din Stepeneuca şi a opta
parte din satul de Molniţă, fără a patra parte ce au moşie părin·
tască şi fără a opta parte ce au dat Ursulileşti pentru a şăsa parte din satu din Comăneşti, schimbu. care să face preste lotu.
giumătate de Molniţă, parte lui Miron GC1fenco. lară parle lui Căr
stian s'au vinil a patra parte de satu de Lucovi(ă, fără a patra
parte ce are de moşie părinlască şi a patra parte şi giumătate din
aliă a patra parte din satul Bozieni di pe Başău olu ţănutul Do·
rloJhoiului, lară parte Sofroniei s'au vinilu a patra parte de salu
de Molnită, fără a patra parte ce mai au de baştină şi fără a opta
parte ce au făcut schimb cu Miron Gafenco, pelnllru a şas'a parte
de Comăneşti. Şi li s'au venit a patra parte de satu şi giumătate
din într'altă a patra parte de Bozieni şi a opta parte din sat din
Comăneşti, parte Solcăi ce au fost stărp, fără a opta parte dinlr'acel sat, ce au de baştină şi fără a şasa Jij de acolo, ce au
schimbu de la Gafenco. lară parte Nanului său vinil giumătale de
satu de Zvineci, din Cernăuti. Care această tnpărlală sau făcut
mai pe urmă între fraJi.
Cu a// condeiu: Şi ispisoc din care sau scos această împărla
lă esti la mâna dumisale Ion Volcinschi de la Zvineci. Aplrill 18.

A. Saint-Georges.

260.
1763 Noemvrie 4.
Din luminată poronca prea înă)lat. Domnului nostru, Mărie sa
Grigorie Ioan. Vvd. ni-au orânduit dum. Manolace Costache vei Io.
gofăt, să mergim la un loc de casă a preutului Gligori din Muntenime de mijloc, din care loc, jăluind o babă. Paraschiva, la
Mărie sa Vodă că are şi· ia o bucăle de locu a casăi ei, şi fiind
rânduit lonilă Meleghi vornic de poartă ca să meaq:1ă la acel
loc, să cercetezi şi di a fi di hotărât, să şi hotarasca, au . mers
ş'au hotărât locul punând 2 pieiri. din cari pietri una au pus în
ograda preutului Gligori. Şi viind preutul Gligori di s'au jăluil
dum. vei logof. că acel loc eşti toi a lui, şi nefiind el acasă când
au vinil Ioniţă Meleghi di au hotărât, i-au făcui strămbălate di au
dat şi babii loc undi esti casa, dinainte casăi preutului. Şi din poronca dum. Manolaci Costachi vei logf.. rânduindu-ne pre noi, să
mergem la acest locu de mai sus numit şi să cercetăm pricina
locului şi a pietrilor di sint pusă cu caii şi di ari baba niscuiva
loc acolo. şi di or fi pusă pieirile cu caii, să întărim şi cu mărhttps://biblioteca-digitala.ro
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turie noastră, iar di ar fi pusă făr di caii , să le lepăd ă m .
Deci mergănd noi după poroncă de am cercelat. am aflat că
baba Paraschiva au cumpărat ace casă în 5 pi. lei dela Stanciu!
Ţiganul însă numai lemnul ca s ăi, îără loc, dup ă cum au m ă rturi ·
sit Marie. fămiia Stanciului văn' zătorului. zicând Marie (iganca că
locul n'au fost al lor de cump ă rat ci cu poronca stăpănului lor
ş'au făcut ace căşcioara acolo, fiind nişli loc stărpu, şi pe urmă
au văndut-o babii Parachivei. Am cerut zapis la baba Paraschiva
di vânzarea casăi. E au săspuns că n'ari. Ş'au mai mărturisit şi
Costandin Abăza diiac de divan că acel loc au fost tot a lui Toa der Rasul piveţul, socrul preutului Gligori şi o bucată dintr'acel
loc au dat preutului, Toadir Rasul, ci-au muri1. pentru sărindar şi
o bucată de loc ş'au oprii lui iar o bucată de loc pe unde e'ste
casa preutului Gligori ş'a babii Paraschivii au dat-o zestri preutului Gligori. fiind tot din locul Rasului şi locul Rasului l-au cumpărat Costantin Abăza . Aşe zisă că au auzit şi ştie şi aşe au
mărturisit şi dinainte dum. vei logf. Aşijderea au ma i mărturisit
şi Ursul (igan bătrăn . şi fămii a lui Stratică că fiind ei trăitori
acole multă ·vrem e. au apucat o c a s ă a unei babe Angeluşe. care
şi aceia cu vo e Rasului au făcui casa pe acel loc. Şi s'au dove·
dit că casa babei Paraschivii n'are Joc nimică ci numai lemnul
casăi esfi a ei şi esti pe locul Rasulu i. Şi după cum am aflat, am
făcut şi noi această mărturi e a noastră la măna preutului Gligori
zet Toader Rasul. Şi piei rile l e-am scos şi li ·am lepăd a t. fiind pu·
să făr de cale. Şi am i scăl i t şi am pus şi peacete porpi gpod.
lt. 7272
Noembri e 4.

Lupul Had ă mbul
vornic

Tudor L upu l
vor. de po artă.

A. Saint-Georges.

261 .
1809 Sept. 5 .
Zapis ul lui Alexandru fpsilante, fiul lu i Const. /psilanti Vv.
prin care /rece sa/ele Doma, Şarul ş i Pă/Jinişul, ce /e avea dar
dela Ială/ s ă u, Sândarului Oh. Leondari.
Alexandru de lps,ilant, Prinţip şi oficial di Corda (?) Preaputernicii lmpărăfii a preslăvitii Rossiii,
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Prin aceasta din partea noastră scrisoare, facem înştiintare
pentru moşia noastră ce avem la Moldavia în finului Sucevei,
care este alăturea cu hotarul tăriii ungureşti şi al Bucovinii, pe
care moşia se află şi oameni locuitori adică trei sate, anume.
Dorna, Şarul şi Păltinişul cu to(i mun(ii ce se află pe dânsa, cu
locuri de fânete de (areni, cu locuri de mulări pentru păşunatul
oilor. cu vaduri de mori şi de chiuă de sucmani şi de hereslăie
şi cu lot venitul din tot locul. Această moşie după cum am ară
tat aici este ·dăruire desevârşilă dela prea înăl\alul şi al meu dulce părinte Ion Constandin Alexandru lpsilant Vv. dintru întăia
domnie a inăl!imii salP la Moldavia cum dovedeşte hrisovul ce
iasle din anii 1800 Oei 6 (I) întărit cu pecete şi iscălitura înălţimii
sale. care se află trecut şi în condicele Divanului Moldaviei. După
care luând·o intru desevârşil[ă[ stăpânire. s'au rănduit şi hotărnicit
de boerii aceiaş lări. Care mergând la starea locului fiind de faţă
atât vechil rânduii din partea clirosului din Bucovina, cât şi toţi
megieşii aşisderea şi to(i locuitorii din satele numite Dorna, Şarul
şi Păllinişul ce se cuprind pe această moşie cum şi alţâi din lă·
cuitorii satelor meqieşile. Făcându-se vrednice şi cu amăruntul
cercetare atât după scrisori, cât şi după mărturisirea a oameni
bătrăni de credintă. în ce chip s'au dovedit mărimea acestei moşii cu satele numite şi cu toti mun!ii câti se află pe dânsa pre
larg se arată la mărturia hotarnică ce i s'au dai. iscălită de că·
tre acei rănduiti boeri. hotarnică ce iaste din anii 1800 Noemvre
15 (2), cuprinzătoare <mume de toate sămnile cu care s'au înconju·
raf de giur în pregiur. Asupra căria hotarnicie i s'au încredinţat
şi buna stăpănire prin cartea ce i s'au dat iscălită de Mitropolitul lării şi de Episcopii de pre scaune, cum şi de toţi Dumnealor boerii Divanului ,\foldavii întru care se arată şi toată cuprin·
derea hotarnicii pomenile. cu toate sămnile încungiurăloare a nu·
milei moşii, cum dovedeşte aceiaş carte care este din anii 1801
Ghenarie 6. de când şi până acum o avem întru a noastră liniştită şi pacnică stăpânire (3).
.
Prin epistasia mai intăi a cinstitului boer dumnealui Constandin Balş, marele logofăt al tării de gios din Moldavia şi mai pe
urmă pănă acum prin a dumnisale cinstitul boer al tării, hatmanul Săndulache Sturza. dela cari ni-am tras şi toi venitul după
obiceiul pământului. iar acum fiind că au alergat' la noi dumnea(I) Cf. N. Iorga, Studii şi dommente, VI. p. 530 dar acolo e .6 August": actul
dat, p. 7-8. (N. R.J
(2) Ibidem, p. 8-9. (N. R.)
(3) Ibidem, p. 10. (N. R.)
https://biblioteca-digitala.ro
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lui Ghiorghie Leondari biv. vel Sardar. căzănd cu rugămintea
ca să binevoim a da moşiile aceste cu preţ ce vom socoti, puindu-ne înainte că prilejul ce l-ar fi pulul ave din curată a sa răv
nă l-au cheltuit cu zidirea unii sfinte biserici în oraşul laşii la
Moldavia.
Şi pentru ca să se poată agiuta la împresurătoarele sale gre·
utăţi din care să poată cuprinde şi cheltuelile ce are a face cu
acea sfântă biserică, au cerut să-i dăm moşiile numite. Cari cerere a sa macăr că cu greu i-au fost de a o împlini, nici decum
având în cuget ca să iasă vre-o dată dintru al noastră stăpânire
acestei moşii, însă luănd şi noi sama şi socotind că acest om
ne aparat datoria noastră razămă de-a-I ajuta pururea şi în toată
vreme, pentru cele multe şi cu credinţă îmbătrănite slujbe. mai
întăiu în domniile moşului nostru: prea fericitul într'un pomenire Alexandru lpsilant Vv. în Printipaturile Moldovii şi Valahiei şi
pentru aceia în urmă la domniile Prea înăl!atului meu părinte:lon
Constandin Alexandru lpsilant Vv. cum şi însuşi nouă slujindu-ne
cu oclhlii deschişi.
Pentru aceasta dar cu milostivire ne-am plecai spre a sa rugăminle şi după obşteasca datorie prin sloboda voe şi blagoslovire ce am luat dela Prea inăllatul meu părinte şi dela prea cinstita şi luminata a me pre dulce maică, iată prin aceasta a noa:stră scrisoare hotărâm că de astăzi înainte şi în veci numita moşie cu satele Doma, Şarul şi Păllinişul şi cu toţi munţii, aşişde
rea şi cu toaU celi ce să cuprind pe dânsa cum s'au arătat ma~:
sus să fie dreaptă ocină de veci a dumisali Sărdarului Gheorghi~
Leondari. Pentru cari şi dumnealui încă ne-a răspuns nouă acum
în mânelc noastre patruzeci mii lei prelul cu cari bine am voii
a o da dumisali. Iar penlru preţul ce s'ar fi căzui a-l lua noi mai
mult piste aceste patruz.eci mii lei, acela şi noi ii facem dăruire
la biserica aceia de dumnealui zidită ce s'au pomenit mai sus.
pentru pomenirea moşilor. şi pentru sănătate a prelurnina(ilor mei
părinti. cum asăminea şi pentru a noastră fruplJ sporire spre cele
plăcuti milostivului Dumnezeu. Pe care moşie să o stăpânească
atâ1 dumnealui sărdarul1 cum şi în urmă clironomii săi. Afară când
frup/J„. ca să o facă dăruire Sfintii sale biserici, atunci biserica
după acea dăruire o va stăpâni, însă aceasta noi nu putem a-l
indatori că în voia sa rămâne ca fruplJ deplin stăpânilor întocma după cuprinderea_scrisorilor, şi după semnile hotarnicii ce
s'au arătat mai sus. Di pe care i s'au dat aserninea condică adeverită cu iscălitura logofe(iei cei mari din Moldavia şi încredinfală cu pecetea prea inăllalului meu părinle din Domnia Moldohttps://biblioteca-digitala.ro
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sânl întocmai trecuţi însuşi cele adevarate scrisori, care
s'au făcut, că au perit împreună cu multe alte a noastre averi, în vremea prădăciunii ce ni s'au întâmplat la venirea noastră în Rosia. Di pi care numite sate şi moşie să aibă a·şl lua şi
tot venitul din tot locul întocma după obiceiul pământului, şi
după hotărârea ponturilor ce se fin păzite în visteria ţării.
Şi spre aceasta am încredinfat cu însuşi a noastră iscălitură şi
pecete precum asemine şi prelumina(ii mei părinţi încă u încredinţat cu iscăliturile şi peceţile Măriilor Sale. asupra căruia să
poată a·şi face ori ce alte întărituri după rânduiala tării spre veş
vei

că

ştiut

nică stăpânire.

1809 Săpt. 5
L.o. Kirie Alexandru lpsilant.
Urmează incd J pece/i şi Jrci iscăliluri indescifrabile.
Acest document se 11flâ în posesia preotului Gheori;hc Ortoo.nu.
Mai îo urmă aces;to moşii au iost revândute, IRr dupli. multe procese au fost
iar rescnmp9ratc de locuitorii Dorncni. O parte din ncest~ documente le vom
publica mai târzia.
Cf. Iorga, op. cil.

I. Zotta

262.
1825 Ianuarie 4.

Cu ajuloriul lui Dumnezeu fileul-am foaie
tre Floarei. 1825 Ghenr. 4: 2 boi, I cârlană
tel, 1 junincă mică. I râmătoare, I oae cu
de aşternut, l procov de învelii, 4 perine,

de zestre a fiicei noasde iapă. 1 vacă cu vi·
mel, l procov de lână
1 masă de pânză pă

masă.

Şi partea de moşie ce este în Vălsăneşli dela mClma i-o-am dat-o
de zestre soru-mea f I orii toată. lară cine ce o aveâ din alţi, să-ş
caute cu mine. c<.1 eu să-i îi plinesc orice bc.ini de pagubă cât şi
bani ce vor fi.
* Eu Stancu platnic şi cheltuiala de va fi.
Eu Popa Cârste împlinitori..
Eu Popa Sandu ot Vălsăneştl,
adeverez.
Aci. G. Florescu
Vălsii.ne~ ti-A rgc~·

*

*

263.
18/;,9

Milosliiu bojiio Jo Alexandru Nicolae Su/u \Iv. gloslplold davat. Dat-am cartea Domnii mele întru cea dţ Dumnezeu nouă
hărăzita domnie a Ţării-rumăneşti, lui Stoica al Enii din acest oraş Câmpulungul, ca să-i fie privji]leghie spre a fi cunoscut că
este aşăzăt la breasla ruptaşilor şi purtându-şi dajdiea cea orânhttps://biblioteca-digitala.ro
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duită dela vistierie, să fie apărat şi osăbit din orânduiala birnici·
lor Jărei. Căci încredinţându-să Domniea mea şi din cărţile altor
fraţi ce -I adeverează că este la această breaslă, cum şi din căr·
ţile vistieriei, i-am inoit acest priv[ijleghiu şi s'a dat la mâna mai

sus numitului, ca
Iscălitura

să-i

Domnului cu
Colectia mea.

fle spre

roşu şi

adeverinţă.

cu pecetea

1829.

domnească.

C. N. Mateescu

264.

1841 Ianuarie 20.
Fie, Doamnl mila ta. precum am nădăjduit înlru tine. Foaie de
zestre a fiicei noastre Stoiana. Dela noi pufin şi dela Dumnezeu
mult. 1841 Ghenar în 20.
Intăi bani gala lei 500. l vacă, 8 sahane de aramă, 2 tepsil ipacii de arama, 1 cazan, I pereche de paftale de argint, 4
talere de cositor cu tacâmu lor, 1 pereche cercPi de argint. 1
bohcialăc de năşie. 1 camaşlăl. l pereche ciorapi lşil batistă ip[aJcii de datu, 8 peşchire de dat. 3 prestelci de dat, 1 camaşă lşil 1
peşchiru pentru ginere, JO şervete de masă. 1 prosop, 3 vălnece
4 prestelci, 7 cămtişi fămeeşli, 2 rochi de stambă, 1 fermenea de tradimam imblănită 1 antereu cu mânici de dema .... , 1
cergă de lână în trei foi. 1 scoartă mare in două foi, 1 ehilimii,
5 căpătâi, 3 perină de pânză, l cearşaf de ladă, 1 masă de pânză.
4 perechi ciorapi, 3 !per. corapil bărbăteşti. 1 ladă de Braşov cu
broasca înfundată.
Ginere: lvancea Lazăr.
Act. N. I. Dumitraşcu
eoureni-Dolj.

265.

1849 Februarie 3.

Cu mila lui Dumnezeu, noi Mihail Grigorlu Sturza Vv,
Domn ţărei Moldovei, domnisale Polcovnicului Petru
Schllet.
Urmând intru tot milostivă bună voinfă a Mării sale Imparatului a toate Rosiile de a să plăti în bani productele luate di pe la
osăbite fetă întru îndestularea oştilor Mării sale şi pe vreme de
la intrare lor în Prin Jipat până la J·iu Noemvre 1848, după legiuite
dovezi ce s'ar înfăţoşâ, s'au rânduit de înalt ecselenţia sa Domn
Comandir al corposului 5 le General de Infanterie Liders o ina·
dins comisăe de licvidafie in. acest obiect, alcătuită sub prezeden·
lia ecselenţii sale brigadnii·comandir-gheneral Maior labocrischi,
'4n „„ ~•ah ofileriu. doi oberofiteri, un cinovnic de proviant şi uhttps://biblioteca-digitala.ro
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nul din partea consulatului rosienesc. La care com1sae cere tre·
buinla. după împărtăşire ce am primit dela înall ecselen(ia sa şi
de un cinovnic din parlea cârmuiri Moldovei.
Deci după chibzuire sfatului administrativ, prin jurnalul inchiet
sub a noastră preziden(ie la 9 Ghenar, socotind pe dumneta vred·
nic de această însărcinare ca un conlucrăloriu şi la comisăe pentru cercelare productelor luale in trebuinta oştilor, te rânduim pe
lângă numita comisăe de licvidaţie din partea cârmuirii Moldovei, la care te vei sârgul a împlini îndatoririle unei aşa însărci·
nări cu ce mai bună orânduială şi eczaclefă, spre a fi cunoscută
şi pre(uilă. a d-tale slujbă. Beldiman vei post. procit.
L. p. Mold.
A. Saint-Georges

266.
1863 Februarie 5.
foaie de zestre dală de> fra/ii Topăleni, Mariei lui Jon Topa/i
din Brozieni-Dorohoiu, la 5 Feoruarie 1863.
Cu ajutorul ,\\aicii Domnului s'au făcut această foaie de zăslre
jos însămnată şi anume. cele ce să găsesc:
O dughiană in megieşie cu Gheorghe Topală în oliţa mare
ldin Săveni · Dorohoiul. intre dughenile boiereşti şi dugheana
ceea ce Iestei in colt de la vale şi cu oliţa ceea ce să găsăşte
dela vale de dugheană şi pivnivila (sic) di la răsărit: doi boi, o
vacă stearpă, 6 şliubee. şi zăslri din casă 10 perni şi opt laturi
de scoarte. o saltelâl şi un oghial de adamască bun, şi cu pros·
tirea lui, şi o ladă mare şi doo icoane, una mare şi una mică,
zugrăvite, pestelcă. şi o tablă şi cu tacămulll ei, şi săse farfurii,
doo prosliri. doo fete de maslă], doosprezăce şărvete de mas[ăj,
şăsă prosoape. o catavelcă de postav, doo polci şi un mintean,
lol, saci şi lrăiste şi cinci. cum să găsăsc şi după toate aceste
câte s'au ponenil sus lnsămnate toate adevărate eu Maria Topă·
loiale sănt răspunzătoare. pre care m'am şi iscălit.
Pun degetul Maria Topălola]e (l).
"
"
Ioan Topală
Soltana Topală (2).
Toader Topală
Gheorghe Topală.
1863 Femvruare 5 (3).
D. Furtună.

~

I) Bunica mea, după mamă.
2) Bunicul meu. după mama.
8) Şi azi în popor aşa se zice la fevruar.
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267.
1870 Naiu 9
Teslamenlul făcui de Gafi/a Smântână din Bozieni, lin. Dorohoiu, la mâna nepotului său, Jon T opală.

Gralnlc (1) testament.
In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Fiind
că ora mortii este necunoscută la loti oamenii, de aceea şi eu vă
zându-mă bolnavă de un timpu, însă in loată întregimea mintii, şi fiindcă după trup nu mi-au dat Dumnezeu ca să am copii
cu fostul meu soţi, Gheorghe Smântână şi eu. soţia sa, Gafiţa
Smânlână având mai multe rude, de care am toată încredered
numai în nepotul meu Ionică Topală (2). care cred că îmi va face
toate precum se cuvine unui creştin, şi îi las aslfelili putin avutul meu :
1-iu. Casa cu toate acarelile împrejurul ei şi cu IO prăjini ce
sâni date de guvernu osăbil de două coşere ce le am cu popuşoi.le las nepotului Vasile din casă.
2-lea. Acele două coşere cu popuşoi le las în dispozilia lui Ionică Topală. nepotul meu. de care am zis mai sus.
3-lea Doi boi şi pământul dat de guvernu tot lui Ionică.
4-lea. 'lO (patruzeci) oi şi pojijia (3) din lăuntru gospodări[ili tot
cum va reclamă Ionică. aşâ va rămânejâJ. Până aici arăt avutul şi
indalorescu pe numitul meu nepot mai sus citat a-mi face urmă
toarele:
1-iu. Să-mi facă o fântână şi înmormântarea precum şi grijile
după legea creştină până la 7 ani. Şi rog pe toate rudele mele a
nu să supără că am încredintat puţinul meu avut numai lui Ionică fiindcă aşâ au fost voinţa me[al precum îi zic să nu îndrăz
nească a face vreo modificare mai mult de cum am ziş eu ca
una ce numai la citatul nepot îmi e toată încrederea, că va aduce
la împlinire voinfa mela!. După care spre a fi mai tare şi a să
servi cu acest testamentu nepotul meu, Ionică Topală, rog şi autoritatea comunală a-l aviză potrivit cererii mele. Toi odală rog
şi fetele care sâni prezente să subscrie că aşâ au auzit din
1870 Maiu 9 zile.
gura me[al.
Pune dege/u/: Gafiţa Smânlână testalora. /scăleşle: Ioan Po(I) Gn1inic, cu limbi. de moarte.
!2) Talii.I mamei. mort acum 7 ani.
(3) Toate mirunţişurile, acareturile.
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povici (1), V. lonovici (2). Pune dege/ul: Eu Monoii Guritanu, Eu Mihalache Plugariu. am fost fată. lscăleş/e: Ioan Topală.
Poftit fiind şi subsemnatul a scrie acest testament am subscris.
Gh. Ştefănescu lconom (3).
Tot scris cu litere de

transiţie;

D.

în posesia mea,

Furtună

INSCRIPŢII

21
Pe clopotul cel mare de /a biserica Radu- Vodă

din Bucu·

reşli:

Acest clopot al sfintei mănăstiri Radului Vodă fiind spart s'au
în zilele igumeni1 cuviosului arhimandrit Avramii din palriia Ostrovului Antros (?) la anul 1838 în luni Augusli (sicl
prefăcut

D.

Furtună.

22
jud. Argeş
Pomelnicu ctitorilor Sf. biserici din satul Vălsăneşti ce s'a zi·
dii din temelie în zilele prea !nălfatului Domn Alexandru D. Ghica şi a Prea Sf. Sale Păr. llarion Episcopul Argeşului, lot pe temelia celei vechi care s'a găsit de 284 ani făcută lot de strămo
şii acestor ctitori cu hramul Sf. Erarh Nicolae, adăogându-se de
noi şi al Adormirii Maicii Domnului la prenoire. 1838.

Pe un pomelnic a/ bisericii din comuna

Vă/săneş/i

G. Florescu.
INSEMNARI

91.94
Din "'condica de casă„ a Milroo. Neo/ii I Cre/anul (17J8-1754)(4).

I
Izvodul cărţii spălăresii Stancăi pentru moşiia lnoteştii, ce au
dat danie sfintei Mitropolii:
Voao megiaşilor ce vefi fi avănd arături pe moşiia lnoteştilor
sud Saac, dela Dumnezeu pohtim sănătate.
\1) E moş lon "a Popii" (adici feciorul popii colai bătrân din Bozieni, Ion To•
palii.); a murit ncum vree 3 o.ni. F12sese şl dasca.l pe vremuri.
(2) V. lonovir.i: bl.rbat12l "ţacAi V11rvara". o sorl de a. tatei( bl.tdl.n, Ion Topalil..
(9) Tat.ll pli.rlntclui de astăzi V, Ştefănescu dln Sârbi-Dorohoiu.
(4) Vezi An. II, p. 110°111.
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Cu scrisoarea aceasta vă facem în şlire tuturor pentru această
o am dat daniie sfintei Mitropolii.
Ci fieşte cari din voi. cei ce veti avea arături şi semănături pe
moşiia aceasta să vă daţi dijma şi atletul din toate la omul ce-l
va orândui sfintia sa Vlădica ca să dijmuiască, nimic inpotrivă
să nu staţi, pentru că după cum vă înştiintăm, am dat moşiia aceasta daniie Mitropoliei, cu zapisele ei.
Drept aceaia, pentru încredintare, am iscălit numele mieu mai
jos, şi mi-am pus şi pecetea.
/. p. Stanca Spătăreasa.
Iunie 18 leal 7230.
moşiie că

II.
Bisearica din Prunl, unde iaste hramul lui Sfele Nicolae, mai
nainle da la Mitropolie pă an li. 30, însă bani vechi; iar acum
am lăsat ca să dea pă an tl. 25 vechi, care fac bani noi li. 27
pol. şi să aibă a·i da la doao sferturi: jumătate o dală şi jumă
tate altădată.
7249 Fevruarie 13

III.
Aşezământul ce s'au făcut cu Arca, ca să le plătim noi la trei
purcari, adică cu dânsul. pecetile drepte, să le dăm la fieştecare
câte un emurluc, i câte un antiriu, i câte o pereache de nădragi şi
mertic de om într'un an câte 3 chile de mălai, mai mult nu, însă
cu banifă de oca 18. Numai acest aşezământ a făcut Arca cu noi,
ca să lase câte trei purcei dela fieşcare scroafă. Şi vilele Mitropoliei sânt 309 şi ale lor sânt 50, care face peste tot vile 359, iar
altele striine nicidecum să nu pue. Căci noi la socoteala ce vom
lua-o la stăiiu Gheorghie, câte trei purcei să dea socoteala Arca,
iar mai puţin nu, afară când să va întâmplă vreo primejdie de
moarte râmătorilor- dela Dumnezeu. Şi îmbrăcămintea. cele cuprinse mai sus, de anul viiloriu, le·am dai-o la câtetrei.
Noemvre 3 leat 7251

IV.
Aşeşământul ce s'au aşezat păstori lsicl la acestea dobitoace
de ceale ce vor să li se dea dela sf. Gheorghie păn'la stăi Dimitrie, precum va arată.
April 2J. leat 7249

5 păstori (afară de vătaf) să li se dea simbrie dela o sulă,
doao: den vitele ceale mari, mare; den ceale mici, mică ; den
capre, capră; şi de om merlic, chile 2; şi ~e om câte 6 părsirni
lsicJ de opinci. Acestea să să caute la prolop[opull de \!laşca să
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le dea cu poronca noastră. Iar ei să ne dea de fieştecare oaie cu
lapte cât caşcaval va ieşl, cu carie de blăstăm. Şi după ce se va
sfârşl datul caşului la negu(ălori, să ne dea de fieştecare oaie
cale o ocă de brânză şi câte o jumătate ocă de urdă, însă dela
fieştecare oaie mânzare.
Să se facă fân pentru oi, la 100 de oi. clăi 5; adică la 696 de
oi să să facă clăi 35.
Şi să dea şi sare oca .350, să fie pentru oi deacum pân'la sf.
Dimitrie şi să sare şi brânza toi dinlr'această sare.
S'au dat la protopop 264 ocă. au mai rămas să să dea 86.

95-104
Pe căr/ile vechi aflate /a păr. A. Popovici, Şliubieni-Dorohoiu:
Pe cărticica «Anlichilă/1 despre crucea Domnului~ ele. de
Pah. A. Geanoglu, Lesviodax. Bucureşti, 1857: cu li/ere /aline:
Am cetit această carie pe când eram ca elev în clasa a IV din
Seminariul Veniamin laşi, anul 1873/74; pentru memorie am subscris. G. Popescu.
La biserica Ştiubieni, cu hramul sf. Voievozi.
Pe o carie de cârlări bisericeşli, ale Triodului şi Penticoslariului, lip. în Conslanlinoool, 1841, greceşle: cu li/ere /aline.
Prezenta carie de cântări bisericeşti în limba greacă mi s'au
hărăsit de prolopsallul Manolache Zmău. încă in timpul din urmă, acum sănl lrecu!i doi ani, şi din trecere de vedere nu s'au
însemnai pănă acum. Deci se notează astăzli], anul 1897, luna Noemvrie. ziua ullimă, 30, Duminică, în oraşul Boloşani. Gh. Vasiliu (I).
Pe un ceaslov (fără începu/):
Caramfilip Panaile. pitar. 1853 April.
Pe un ldiomilar. de Dimilri/ă Suceveanu, laşi 1856 se notează că această carte e dela Gh. Vasiliu, ufost cantor în Botoşani•
Pe un Ocloih mic. Rraşov, 1810:
Soarele s'au întunecai la anulll 1816, Noernvrie 1.
Să se ştie căndu m'am însurat la anuhi 1819 Fevr. 10 şi când.
Turcii au venit în Moldova. la anula 1820, Iunie; şi cănd s'au
născut Catinca. la anulii 1822, Se)>t. 15.
Pe o cruce din altar:
Maria Neculai Rosetu Roznovano, Anul 1867.
(IJ A fost dascal la Şt1ub1eni. fiul său, Iancu Vasihu, încă trăieşte: un om deosebii,
foarte harnic in a se instrui singur. Unic în felul său, prin părtile noastre lipsite de
lumină.-~re o sumă de traduceri din literatura franceză, în manuscript.
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Pe o

Bucoavnă. Braşov,

1847: În li/ere /aline:
parte se servească ca supliment la învă\ătura elevilor
şcolari. Iacob E. Prulescu, 1900, Iulie 5, Mihăilescu.
După cererea d-lui M. Climescu să-i fac bine cu această carte,
care mi va restituil-ol la timp. pentru a deprinde şi copiilil mei
a celi aseminelal liiere, de oare ce acum am un băiet de 8 ani
şi unul de 2 ani Iacob E. Prutescu, 1903. lanuar 6, Dorohoiu.
Această cărticică numită Buco[alvnă printre multe alte cărfi scrise cu aseminelal litere şi hărlii vechi disfiinţate de cumnatul
meu d-l Căpitan George C. Boureanu, la intrarea in posesiune a
casilor răpăusatilor d-l Maior N. Lefter Boureanu şi al soţiei sale
Agrapina (Ghiorghina) Boureanu, moş şi mătuşă soţiei mele, Natalia, născută Cost. Lefter Boureanu, soră cu acest căpitan, am
scos·o din disîiintare totală şi am luat-o pentru memoranda (sic)
bătrânilor Maior Boureanu. Iacob E. Prulescu. 1900, Iulie 5. Mi·
D. Furtuna..
hăileni.
Această

CRONICA
N. Icu·~": Reue~U.\11 lu trecut.ul 'ferllor uou•dre !fi 1&1 nenmului 1·01111\ue1tc. Cuprinsul acestei lucră.ri a răsunat în sânul Academ1e1 Române,
când Mangra cerea să.-şi verse un alt soiu de venin. D-l Iorga dovedeşte că Românii,
popor vechiu, traditionist, n'a putut s.1-şl dea rencga\i ln masura altor popoare. Scotindu-se silniciile, rămân cazurile cu totul izolate, cari nu se pot ridica peste o stră
vezie mediocritate.
Se înseamnă des.pre\ul cu cari Românii au urmii.rit totdeauna pe ac:este tradători de
lege, naţionalitate şi ideal.
N. Iorga: C:ontriboţll docnmenhu·e lu. Istor la OUeolel Io Toa·
cui o.I XIX·lea. Ştiri despre dascalul craioveanu Ion Cioca, -grec, cu care prilej
se dii. un plan românesc al V1enii.aflat intre hârtiile lui. Dăicăuşurile (p. 3) pot h
ddin.ăiuşurile, -scrânciobul (Ringelspiel).
Urmează interesante scrisori privitoare Ia hottirnicii, dda B. Ştirbei către Grigore
Oteteleşanu.

I. llr11u: Diu luflueuţlle pollUcei europeue aumpra htorlel
non8te (Molae Vodă, 1~29 Ma&rtle-- l::i30 A11g11!1t.). De fapt, istoria
domniei acestui nenorocos Voevod muntean, care ş1-o petrece ca avangardă a oştii
Sultanului Soliman împotriva Habsburg1lor i11 Transilvania, alaiuri de Petru Rareş şi
Zapolya. Mai târziu după neizbânda turcă. trecând în cea !altă tabără. îşi pierde tro·
nul şi moare pentru dobând1rra lui.
Aceasta se pune în legătură cu desfăşurarea politicei epuropene după batăha dela
Pavia (1525) şi cea dela Mohăez, dm anul următor.
Colonelul\'. Parfeul: Studio h1torlc al ca1111ta11lel romA 110 •
bnlr;a1·e din 1913. Scopul tipli.rituni se vede uşor: sfi. se vândA. cu 2 lei.-30 de
pagini de prozl, scrisă în ortografia şi stilul unui şcolar din clasa a treia primari.

T. PamUie.
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Administraţie.

Adeverinţe. S'au primit sumele şi cu acest număr s·au
trimis adeverin!cle pentru D-l Octav Arbizani, Corni-Tecuciu,
4 lei. D-l General Raşcu, Botoşani, 4 lei. D-l C. Danii/eseu
R.-Vâlcea, 4 lei. D-l T. Pooov1ci, Zorleni-Tulova, 6 lei
(urmează)
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I. URSU:
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J DIN INfLUlNTEH POLITICEI EUROPENE t
Analele Academiei Române
Mem. Sec(. Ist. Ser. li. -- Tom. XXXVI

~

t

~

20 bani

Librăria

de astaz1
Sfetea,

~~

Bucureşti.
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CREA NCĂ, Revistă de limbă, literatură şi artă

po-

ară.

Anul VIII. No. 3 pe Martie, cuprinde :
T. Pantfile.- «Studiile» d-lui Th. O. Speranţia (urmare).
D. furtună.-lon Creangă în lumina zilelor de azi.
A. Sainl-fiearges.-Proorocire la stea .
[. H. Maleescu. Pr. I. O. Mihaiu. M. lupescu. --Povestiri şi legende.
Elena ~telănmu. s. P. tolibaşi.-Datine şi credinţe.

Pr. S. P. thiricel. I.

Brătulescu.

O.

Urzică.

fih. larn9eanu,

ŞI.

Manole. li. flon seu.- Câ n-

tece.

Pr. fi. A. Drăghici. 1. Brătulescu, A. Maisei. M. lupescu.-0 samă de cuvinte.
Petru G. Savin. Pr. H. V. Horlornabă. H. I. Dumihaşcu. A. r~oisei. Pr. S. P. Cbiricel. Glume. jîlii, taclale.
I. P.. o. furtună . - CRONICA.
lustratiune.--Bătrână bucovineancă

scriind

ouă

în preajma Pa-

ştilor.

~ Abonaţi
lW
Revista
Dări

de

seamă.

Istorică

Documente.

Notiţe.

Publicată

sub auspiciile Casei şcoalelor de N. Iorga .
Redacţia şi Administraţia in Vălenii de Munte.
G.

ZAGORIŢ:

Din trecutul

Ploieştilor

Monumente istorice. O cronică
Brazda lui Novac.

inedită .

j

No. 1 din Biblioteca «România Viitoare •
mnic.
Director. D. Munteanu-Râ~
50 bani.
https://biblioteca-digitala.ro

Aprilie, 1915.

ANUL III.-No. 4.

Miron Costin
===REVISTĂ

DE CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE-·-APARE O DATA PE LUNA

CZJPRINSZJL
DOCUffiEnTE. --H . Apostol. H. I. Dumitraşcu, 6. Florescu, D, furtună, C. H. ffiateescu, V. r. Hicotau, T.
Pamfile, A. 5aint-6eorges, I. Zotta.
1nsrRIPŢll.-Artur 6orovei, T. Pamfile.
IH5EffiHĂRl.-f. H. ffiateescu, O. furtunlS.
CROnlCA.-T. Pamfile: N. Iorga: Partea lui Napoleon III în Unire:i
Principatelor: Fnndat1uni religioase ale Domnilor români
dm trecut : Ce este un monument istoric.-Diaconul Dr. N.
M. Popescu: Nifon II Patriarhul Constantinopolulu i - Buletinul Comis iunei Monumentelor istorice. - Revista istorică .
lLU5TRAŢIUHE.-

lsci:ili1ura lui Vasile Lupu, ca mare
Vornic. din anul 1630.

Redactia : Strada Corbului.

[Q]

Administraţia:

Strada Traian 13.

BÂRLAD

EXEMPLARUL:
ln

ţarC1

ln strC1inC1ta te .

. .!; ~~ b~0ni
Un

număr

V

i

ABONAMENTUL ANUAL:
ln ţar6 . . . .
ln strCf i nă ta te

vechiu, so

oe

. 4 lei
. .. . 5 "

ba ni

TIPOGRAflA ŞI LEGATOJ<IA DE CA~TI. C. D. LUPAŞCU
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lNTEMEETORI: EUGENIA BOTEZ-CIOLACU. I. CHRISSOVELONI, ALEX. ECSARHU. CAP. P. GANE. P. GAVAT. A. GHEORGHIU,
H. GHERGHELY, CAPJTAN L GHIRA-BRlGADIER. W. KAMINSCHI.
C. O. LUPAŞCU, M. LUPESCU, C. N. MATEESCU. V. C. NICOLAU,
ZOE V. NICOLAU, T. PAMFlLE, T. POPOVICI, A. SAINT-GEORGES
EMILIA STROICl, N. I. STROICl, G. TlJTOVEANU.

@==============================================~

DELA MUZEUL REGIONAL DE ISTORIE
ETNOGRAFIE AL JUD TUTOV A:

ŞI

SubscrlptU:
Sumts din urmă :

L i 605.30

D-l Gh N. Vasilache Pere . Pueşti-Tutovd cu
No. 34
Din vânzarea broşurilor despre Strâmba

lista
22.
41.05

Total .

r

Dela oamenii

668.35J

b~ni aşteptăm

..\ B () N ..\ M E N T U l_
REVfSTfil uMIRON COSTIN"
Admini$traţ1a Bărlad.

str. Traian 13.

N. IORGA·:

~artea lui n~~ol~on III în ~nirea ~rimi~at~lor

Conferinţă ţinută

la Liga Culturală în ziua de 27
februarie 1915.

Editura «Ligei Culturale»

50 de bani

DIACONUL Dr. NIC. M. POPESCU

NIFON II

Patriarhul Constantinopolului
Analele Academiei Române. Ser. li. Mem . Sect. Jst.
Tom . XXXVI.

80 de baniJ
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Redactia : Strada Corbului.
Y Administratia: Str. Traian 12.
=---== B A R L A D -----=--

DOCUMENTE
268.
1614 Noembrie 4.

Suret dupe ispisocul sărbăsc dela Ştefan Vvod
din leat 7123 Noem. 4.
Noi Steran Vvod bojiiu milost. gpodar zămli moldavscoi. Precum
au venit înainte noastră şi înainte a tuturor al nostri moldoveneşti boeri, a mari şi mici, Ioana Vătămanu şi frate-său Zaharia
şi sora lor Doica şi Blaga şi Gavril şi cu alte neamuri a lor anume Nămanul şi cu frate-său Văsiiu şi Toader şi Glivan şi iar
cu alte neamuri nepoti a lor, Dragoman şi altii ai lor, rudenei, şi
iar nepoji a lor, Cărste Piticul şi Ghiliian i Tudoran i Trifan i
Come i Costinică i Barbulea i frate-său Tămpa i Gherman i Tomăşca i Toader feciorul lui Gliguţă şi iar cu alţii ai lor rudenie.
iar nepofi a lor, Gădilă i Frălat şi frate-său Sava, i Flore i Butu'cele i lonaşco i h;ac i Balan i Drăgan i Nenita i Gule i Lazăr i
Filomie i Gherman i Crăciun i Bucium (loc alb ca penlru un rând)
şi cu toate neamurile lor, şi s'au tras de fată cu al nostru bolea·
riu Nădăbaicu ce au fost vornic, pentru doo sate şi anume Giorzăştii
i Vitorojii pe Polocin din mijloc, care aceste de sus pomenite
sale le-du fost cumpărat al nostru de mai sus pomenitu boleariu
pre ai săi drepfi căştigati bani încă înainte lui Petru Vvod. ce
sănt lrecufi mai mult de treizăci de ani.
Iar dresă ce-au avut el dela răposatu Petru Vvoda, au vrut ei
ln răree lor să le rupă şi să ia de la dănsul dreptele cumpărături
cu atăta nedreptate şi cu farmice cari s'au găsăt la dănşii. De
faţă deci dinainte a toată a noastră dreaptă judecată, s'au ruşinat
şi purtaţi au fost pi tot tărgul de păr şi le-au fost tăet lor nasu
şi urechile căruia dintre dânşii au fost mai di cinste pentru a lor
nedrepte vicleşuguri ce s'au găsit la dănşii de faţă Şi toţi aceşti de mai sus scrişi ei au rămas din toată a noastră judecată .
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Iar acest de mai sus pomenit al nostru boleariu, noi, lui, cu al
nostru drept sfat l-am îndreptat. Şi am luat dela dănsul ferăiu
12 zlat. Şi de-acum înainte, mai mult să nu aibă a să mai trage
nici aceştie, nici nime din neamul lor, pentru aceste de mai sus
scrisă doo sate anume Giurzăşti şi Vitorojăi, ca să le mai ceiă nici
odată în veci înainte acestii cur~i a noastre. Opdr. răci.
Tălmăcire din 1796 feb. 29 după originalul slavon de la .4cademia Română, 91--CJX. Cf." Ion Creangă~. VIII, p. 97·8.

T. Pamlile
269.
1630 Sept. 29,

Hârlău

Zapis de 'mpăcăciune inlre Coslin Poslelnicu/ şi Gheorghe Başolă
Vislernicul, privi/or la sâlele Bărboşi, Brănişleari şi Şcheule/i.

t

Adecă

eu Costin Poslelnicul şi giupăneasa mea Safta, fata lui
comisul. înşine pre noi mărturisim cu cest zapis
al nostru. cum ne-am tocmitu de bună voia noastră, fără de pără,
cu fratele nostru Gheorghie Basotă Vislearnicul şi cu giupăneasa
dumisale Nasla,siia, fata Măgdălinei, nepoata Drăgujei, pentru giumălale de sat den Bărboş, pre Valea-neagră în finului Neamţului.
Ce acea giumălate de satu den Bărboş au fost vândută de Roman Scoarţăş giupănului Gheorghie Visternicul, dreptu doao sule
de galbeni. lară pentru giumătate de satu den Brănişteari şi giu·
mălale de sat den Şcheuleţi, pentru aceste doao giumătăli de
sate, ce mai sus scrie, den Brănişteari şi den Şcheu!efi, am avut
pără tnpreună în zilele lui Barnovschi Vodă, pentru căci s'au sculat mătuşe noastră Gaftona preuteasa şi au vrut să le ia de la
Gheorghie Basotă Vistearnicul şi de la giupăneasa dumisale Nastasiia şi să le dea noao ce săntem mai sus scrişi, Costin Postelnicul şi giupăneasăi noastre Saftei. Şi ne-au făcut şi direase. iară
acmu, noi, de bună voia noastră ne-am voit şi ne-am tocmit şi
am dat eu Costin Po5telnicul o sută şi doaozăci de galbeni dumisale lui Gheorghie Basotă Visfearnicul pentru cea giumătale de
sat den Barboş, carea a fost văndută de socru meu. de Roman
Scoartăş, iară optuzăci de galbeni den ceale doaosute de galbeni,
ce mal sus scriem ce s'au fost dat lui Scoartăş, ni i-au dat noao
Başofă Vistearnicul, căci s'au aflatu cheltuiţi de noi pentru Gaftona
preoteasa, căndu ne-au fost datu noao acele ocine ce mai sus
sănt scriisă. Deci ca să aibă a tineâ şi de acmil. tnnainle Gheorghie Vlslearnicul şi cu giupăneasa lui N,astasăia o giumătate de
lonaşco Scoarfeş
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sat den Brănişteari şi altă giumătate de salu den Şcheuleti deu·
săbit de noi cum au ţinut şi mai nainte
Şi direasele ce ne-au fost făcut Gaftona preuteasa pre aceale
ocine, încă le am datu dumisale lui Gheorghie Basolă. Şi spre
mai mare credinţă şi mărturie, am mărturisit noi şi ne-am tocmitu
den naintea tuturor boiarilor celor mari. Şi au făcut şi dumnealor
un zapis pre acest zapis al nostru, ca să-i fie de mărturie şi de
credinţă. Pentru care lucru, ca să nu mai rădicăm pără a .ne părâ
de acmu innainte nici o dată, nici noi, nici feciorii noştri, nici
altul nime dentru ruda noastră pentr'aiaste ocine Iar cine va vrea
să rădice pără, ca să nu să criază, ci să fie cuvintele lui întru
deşertu şi necredincioasă. Pre mai mare credinţă şi mărturie,
pusu· mi-am peceatea pre acest al mieu adevărat zapis, să·i fie de
mărturie, pănă·ş va face direase domneşti, ca să-s şlie.
U Hărlău vlt 7139 Sept. 29.
Neştiind

a scrie
dumnealui Pos·
telnicul Costin,

t

Costin Postelnicul. Pece/ea

după învăţătura

Dumitraşco

dumisale am
scris eu numele
dumisale.
Stefan biv logf.

vei

logf.

. .vei vist.

Pece/ea
Pece/ea
Documentul, aflat în Roman a fost dăruii Academiei Române, după disposi·
liunea d-lui

N. Apostol

După

cum se vede, zapisul porneşle dela Alexandru Coslin.

/a tăi lui Miron Coslin cronicarul, Velicico şi Dumitru Costin.

Postelnic al doilea sub Radu Vodă Mihnea, pos/elnic mai apoi
intre «fruntea /oală den boieri» cari au mers la Ţarigrad spre
a se plânge împotriva numirii lui Alexandru \/odă Coconul.
mazil şi pribeag din pricina aceluiaş Vodă, şi mângăilor lo/uş
în zilele lui de fugă, lovarăş lui Miron Barnovschi în cele din
urmă zile ale lui în Ţarigrad, unde ii şi îngroapă, ffalman sub
Moise Vodă şi pribeag ală/uri de acesta în /ara leşască,-e înhttps://biblioteca-digitala.ro
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lucru minunat

să

nu fi

şUut să

scrie, cum

arală

pisarul.
Că inJr'adevăr

este aici vorba de Costin Postelnicul, nu mai
nici o Îndoială: so/ia sa este Safta fcf. V. A. Ureche,
Miron Coslin, opere comp!. I. Buc. 1886, p. 287} fBta Comisului lonaşco Scoarfăş, şi nu Roman, cum ii arală zapisul in două
Jocuri ccare poale fi un fraie al lui lonaşco), ară/a/ şi inlr'a//
documenl ce-l vom publica in no. viilor.
Salul Barboşi va li acela de unde Miron Coslin va fi luai şi
dus la Roman spre a li ucis.
Iscălitura facsimilală esle a vornicului Lupu: Lupul, vei dvornic,
iscai, viilorul Domn Vasile Vodă Lupu.
rămâne

T. Pamflle

270.
1746 April 4.

facim ştiri că ni vini Ion Simgiorzu dl ni spuslăl pricum i-au
luat Vasilie Pădurlel 2 boi; şi eu aducănd pi Vasli}lie Păduri faţă,
spuslăl pricurn i-au luat boii că Păduri avându un zapis dat zestre
de so(ajcra-s[al pentru nişli vii ci i-au dat zăstri la Odobeşti şi
mergănd Ion Slmglorzu la Păduri de i-au cerşut acel zapis să
i-l dia, să mergă în gios, ca să s(ă] dlsbată dispre alti răzeşi.
fiind Ion Slmgiorzu frate cu socra lui Păduria şi li sini viile la
un loc. ŞI eşti câtăva vremla di cănd au luat acel zapis di la Pă
duria şi nu 1-1 mai dă, dănd samă că eşti la o sor a lui, acolo.
tn gios. Deci mergăndu Ion Simglorzu în gios că să-ş aducă vin,
au luat boi di la Păduria, apucăndu-slăl Ion Strungiorzu că aduci
zapisul dl la soru-sa cănd a vini din yios. Deci să caute soru-su
să-i dia zapisul să-l aducă să-l dia lui Păduria, că nidăndu. di
acolo zapisul, i s'a dat carte.Iul Simgiorzu di a mergi la divan
şi i·a trebui om gpd., căci Păduria nu va să-ş las[ă] zapisul. Aciasta
faclm sliri.
7254 Apr. 4.
Toader Bădilef, vornic.

A. Saint·Georges

271.
1778 Iunie 15

t

Facem Inştiintare cu aciasta mărturie hotarnică că din luminală poronca prea tnăltatului D(o)mnului nostru Mărie sa Costandin Dimitrie Muruzu Vvod, fiind orânduitu cu luminată cartea Mă
rii sale ca-s mergu la finul. Tutovii la o moşie anume Obărşănii
a lui Gheorghie Cozmii ş; a altor răzăşi ca-s o aleg şi să o hohttps://biblioteca-digitala.ro
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tărăscii de cătră alte părli de moşie. deci după poroncă mer·
gându la starea locului, amil strânsu pe loti înpregiuraşil răzlălşi
anume Costandin Borşu răzlăşJ i Vasăli lsacn i Ionită Stegar i
Costandin nepot lui Isacu, săn lui Sălion Cozmii şi intrebăndu-i
pe unde umblă hotarul aceslii mai sus numile moşii. arătându-ne,
ne-amu încredintat. Şi am făcut funia de 20 stănjăni şi slănjănul
de opt palme. şi am tras toată moşie şi am găsăt 232 pi. pămân
turi cănpn. ŞI cercetându toate scrisorile răzlăJşilor. căl şi după zapisă şi scrisori cc-au avut Gheorghie Cozma cu neamurile lui, i s'au ales parte pe valea Racovitii de cătră răsă·
ritu, unde săntu şi casăle lui, pe un bătrăn şi giumătate 51 pă
mânturi cănpu, fără de codru, cu neamurile lui anume Toderaşco
şi Irina. Iar lungul moşiei din hotarul Dabijii in sus, vale Raco·
vilii pănă în obârşie. cămpu. cât şi codru. Şi latul moşiei, din
zare Dealului din mijlocu, despre apus purcede despre răsărit şi
la vale şi trece peste părăul Racovifii şi costişa la deal, cănpii
şi pen codru spre răsăritu, pănă în zarea dealului unde să întăl
neşte cu moşăia Dracsănii în capete.
Osăbit i s'au mai ales 19 pămănluri din hotarul Dabijii în sus
pănă în marginea Săliştii în pietri·hotară a lui Costaddin Borşu
pe dealul din mijloc coasta despre apus pănă în părăul Ezărului.
Şi iar i s'au mai ales din· pieiri-hotar a lui Vasile lsac 9 pi. pă
mânturi şi 7 pi. slănjăni şi i s'au stălpit cu 2 pietri hotar. O pia·
lră s'au pus în vale şi altă piatră supt marginea pădurii intr'un
piscu. Şi aşa merge iarăş lungul moşii din apa Ezărului, costişa.
despre apus, cănpu şi pen pădure, pănă în zarea dealului in codru, unde să inlălneşle cu moşie Voineştilor. Şi i s'au incheet
părţile de moşie într'acest chip a lui Gheorghie Cozmii şi a nea·
mului lui în sămne pietri-hotară. Şi am datu şi noi aciastă măr·
turie hotarnică ca-s fie de credintă.
1778 luni 15.
lnsă aceste părti de moşie o ari Gheorghe Cozma (sic) di pe
Nastasia fata lui Bejan, de pe Ion săn Bejan, di pe Ariton săn
Bejan, de pe Toader Ţigan zăl NeQrUI (ruol). Şi intră la aceste părli de moşie Toderasco nepot Nastasăii şi Irina nepoată
Nastasăii, Ioana nepoată Nastasăii, mamă lui Gheorghie Cozmii,
care Gheorghie e o parte şi Irina cu Toderaşco eu doat părfi.
Cari dăndu-ş cheltuiala acestor părţi, vor lua şi moşia la stăpâ
nirea lor.
„„.biv vei medelnicer. Ştefan „.„vei post, şi .cei insemna/i mai

sus, fa/ă.

Se

arală

grafic palma

şi

se scrie:

«CU această palmă

măsurat».

gpd s'au

V. C. Nicolau
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1800 Naiu 31.
Io Costand. Alexandru lpsilanle Vvoda. cu mila lui Dumnezău,
Domn Ţării Moldavviei. Cinsllitil credincioşi boerii Domnii mele,
dumv. is(pravniciJ de fănut Dorohoiului, sănălute. Dintr'aciastă jalubă a ZoiJli Alexandru Pillarulj şi Ştefan lsăceşti. vefi înfălegi,
arătare ce fac că în moşia Dumenii i Popenii şi Livenii dela Jă
nut[ulJ acela ar fi având parte 18 odgoani din care un mortul
Ionică cu niamul lui ar fi tras 6 odgoani, cu ci cuvânt, n'ar fi şti
ind. Şi cerşănd dreptate la aceasta, scriem dv. !căi aducând de
fată şi pe clironomii mortului Ionică i pe neamul său, unde fiind
şi Jăluitorii, cercetati cu amăruntul den scrisori dovezi ce vor fi
la amândoi părlile şi în ce chip veli cunoaşte a fi cu dreptul.
pentru pricina aceasta, prin judecată să le hotărâţi, dând şi măr
turie de judecată la parte ce să va cade, de arătare pricinii pre
larg. cu care, dacă acolo nu să va odihni vreo parte, să le puneţi
zi de soroc ca să vii la divan.
1800 Maiu 31.
Ravaş dăruit de d-l Norbert Stefan Dombrowski, muzeului
A. Saint„Georges
273.
1815 Dech. 9.
Adecă eu jupin Pirvul Muşătescu înpreună cu soţăia mea Sanda din salul Muşă(eşti, sud Argeş, dat-am acest credincios zăpls
al nostru la sfînfa Episcopie Argeş şi la cinstita mina sfintii sale
părintelui Melelie, iconom al sfintei Episcopii, precum să să ştie
cil am vindut partea noastră de moşie din Buneştii de fier, care
am scos·o mai în trecuţii ani de supt cutrupirea comisului Ghiorghifă Vilsănescul, ce mi-au venii şi mie a patra parte de ceia
lalţi tovarăşi, slinjeni 100, adecă una sulă masă, din care cinci
zeci sînl din moşiia părintească de cumpărat, şi stânjinul po li.
12... peste tot 1200. Banii s'au primii şi slăoânirea să urmeze in
pace. Iar de să va intămpla vreo pricinuire de judecată despre
parlea boerului Drăgoescu sau despre alţi tnprejuraşi ai moşiei,
cu noi să aibă a să judeca, iar nu cu sfînta Episcopie. Toi aşa
şi despre al/ii. Şi de să va găsi vre un zapis făcut de dascalu
Radu lgulescul şi dat la mtna vreunuia din înprejuraşii moşiei
cu vreo proftimie pentru această moşie, să nu .„ă fie în samă, că
nu iasle cu şlirea noastră, fiindcă numitul mai sus dascal să
află cu firea agiamiu cu lotul, că de i-ar fi dat cineva vro litră
de rachiu, făcea zapise şi I~ o parte şi la alla.
Hll.rlia pare o ciornă.
V~ l~nesti-ArP'es.
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274.
1842 Dech.12.
Adică noi care mai jos ni se vor scrie numile şi noi am pus
degetele noastre dăm adevărat şi bine incredinfat zapisul nostru
la mâna lui Ion sen Ioniţă Orlonu precum ştiut să fie că i-am
văndut o bucată de moşie 400 prăjini, adică patru sute de pră
ji[niJ de moşie cu pretu 400 lei, adică patru sute de lei, şi moşie
smidă şi cu hotarele jos lnsămnate din capătu dela vale de fântâna cu apă ră în faţa omului(?) din pe din jos să hotăreşte
cu a lui Dumitru Hău, pe din sus Nestor şi la deal până unde să
vor în plini 400 prăjini cu prăjina gospod; şi banii am primit toti
înainte la desrobirea moşiei noastre dela dumnealor fratii bo·
eri Băloşeşti . Şi această moşie am dat-o de bună voia noastră
nesiliţi de nime. lară mai sculându-ne noi sau neamurile noastre a·I scoate de pe aceste moşii ori la ce judecată vor merge, să
nu i să fie în samă fiind că pe toate neamurile am întrebat să
o cumpere şi s'au lepădat, şi noi am dat-o să-i fie dreaptă moşie lui şi urmaşilor lui în veci de veci nest!rămu!tafi de nime. Iar
mai sculându-ne noi sau neamurie no[astre] sau alfii, să fie de
ştraf şi ori la ce judecată vor merge, să nu să fie în samă; şi de
Dumnezeu neertati. Şi pentru mai adevărată credinţă am rugat şi
şi pe scrietor de ne-au scris numele şi noi am pus degetele
noastre. Şi am rugat pe vornic şi pasnic de au întărit cu pecete
satului nostru Dorna, rugând şi pe d-lui privighiloriu de ocol
de au încredinţat iscălitura şi pecete.
1M2 Decemvre 12
"'- Eu Alexandru Ciocârlan am vândut această moşie de bună
voia mea.
* Eu Ioni(ă sin lui, vânzător cu voia mea.
~ Eu Mihai sin Ioniţă adeveresc.
;~ Eu Toader sin lui, adeveresc.
+lf Eu Maria fala lui Alexandru adeveresc.
Eu Nistor Cârstea adeveresc că am vândut două sute prăjini
lot cu păjina gospod.
•t~ Eu Gavril... adeveresc.
,; Eu Andrei sunt fa(ă.
_*- Eu Chirilă Hagad ... fa(ă.

*

1 f vorba de rescumpărarea moşiei luată pe nedrept de Domnul Molciovei C.
Jpsilante şi apoi din mână în mână ajunsă proprietatea fraţilor Bllluşeşti până la 1898.
c:t. aici no. 261.
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* Eu

Castan ... adeveresc.
Ion Gheorghiu m'am· întâmplat fată.
Preot Ilie fală fiind.
11t Eu Gheorghe sin Nistor... fată <lm fost.
* Eu Nită Pata am fost.
Vasile Marian fată.
Dumitru Popovici adeveresc.
Toader lonifă adeveresc,
Şi. eu poftit fiind de sus pomenitii. am scris cu buna incr. părţilor şi am scalil din partea
Dascal Costache Todirevici
Jncredin/ează

pesle 2 zile pasnicii:

Mihai Cazan, Iacob Cazan, Nistrifor Rogin şi lerei Ioniţă Cazan.
Supt iscălitul cu mâna.. me incredinlază acest zapis .. „ .. de părin·
le-meu Ivan Paşote„. cumpărai dela feţele mai sus insămnatlel şi
răscumpărat supt actul No. 197 şi astăzi la 12 Săplemvrie 1868
l-am trecut în mâna d-lui Nistor a lui Chifor a Lucăi Olaru şi
sofiei sale Mărina şi fiilor din comona Şarul Dornei ca să fie buni
slăpâ•1ilori în veci de veci ei şi urmaşii lor nesmintiţi de nimeni.
Ion Paşalei vânzător.
I. Zotta.

Doma-Suceava

275.
1846 Oct. 12.
Deparlamenlu/ logofe/iei Jrebilor bisericeşli. prin adresa 110.
J765 din 12 Oei. anul 1846, face cunoscui Episcopiei de Râm·
nic

urmă/oarele:

Cinsllla vornicie a trebilor din lăuntru, prin adresa cu No. 5449,
vesteşte departamentului, că Măria sa. Prea înălfatul
nostru
Domn. prin luminal ofis no. 323, binevoind a încunoşliinta cinstitul sfat extraordinar rezumatul lucrărilor comisiei orăndultă
pentru cercetarea uneltirilor vătămătoare liniştii obştiei ce s'ar
fi urmai in plaiul Cloşanilor de către Nicolae Tibru şi Drăghicea
nu Hârgol şi de ·depoziţia făcută înlr'aceasta de preotul Dinu!
dinlr"acel plaiu.
Porunceşte ca numitul preot să să trimită surghiun la mânăs
tirea Tismana.
Departamentul, în urma înaltei porunci, pe deoparte a luat
trebuinceoasele măsuri pentru trimiterea acelui preot la numita
mânăstire. pe de altă parte împărtăşaşle sfintei episcopii împre·
jurarea aceasta spre şliinlă.
P. Poenaru.
Se referă la încercările de razvrătire ale lui Hârgot de pc tirnpul lui Oh. Bibescu·
Copie din arhiva Ep1sc. de RAmnir.

C. N. MateeRcu.
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276.

1848 Iunie ·29.
Plângerea lui Mihai sin Diiaconu Sandu ol Vă/săneşli impoJriva lui Mihai LemnRriu penlru un pogon Joc părintesc şi casa
mea despre apus unde am pomenit-o de la moşii mei .... 40 de
pomi prunişte„.
Porunca dela subocârmuire să-i aducă văli!işelul salului.
Vălsăneşti-Argeş.

Act. G. Florescu.

277.
1848 Noembrie 2
Mihail Grigore·-Sturza Vvd. domnescului nostru aghrotant. Colonelul Perlcli Schilet.
După retragere dums. spatarului Ianov de la îndatorire de tăl
măciloriu corăspunden(iilor departamentului trebelor din lăuntru
cu deosăbltii comandiri a oştilor aflătoare în fară, cerind trebuinta a să rtndui o fată distoinică în aciaslă vacinică indeleptnicire, nOi am socotit de cuviintă a însărcina pe dumneta, ca unul
ce ai cunoştinţă de diealectu rosienescu şi tot o dală porţi şi
osebită îndatorire din parte noastră în lucrările atingătoare. Deci
îfl punem înainte ca să păşăşti îndată căiră îndeplinirea cu ce
mai îngrijitoare activitate a aceslii funcfii, avînd de aproape bă
gare de samă ca toată peripisca şi exlracluri(lel ce ţi să vor încredinţa de departament spre tălmăcire, să nu să zabovească cât
de putin, ce rînduri-rânduri, precum le vei primi, să le şi înapoeşti talmăcile spre a nu sa sminti cit de puţin grabnica marşă
a acestor gingaşă lucrări. Iar pentru renumeraţia oştinelilor dumitale vei primi din visleriia doăzăci galbeni pe lună, sumă ce este
de mai înainte asigurată pentru această slujbă, începându-se dela
înlăiu a curoătoarel luni.
L. p. d. No. 926
Balş vei logf. procit.

,.

A. Saint-Georges.
278.
1849 Fevr. JO.
Gulu/u cu feciorii lui, Florea, Mitrică şi Mitru vând dlui jupân
Petru Boeagiu ... un stânjin de moşie din otaru moşii noastre
Booreni ce să numeşte în cărtile moşii din vechime Urzicuta; am
vândut-=o în taleri lei 94. !paralel 20... lungu din olaru moşii Ciohttps://biblioteca-digitala.ro
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rocu şi până în otaru moşii Cotenilor. Moşnenii, cari au fosl i11lreba/i,să n'aibă drept de a slrica vânzarea.
Pece/ea de incredin/are: «Jud. Doljiu,pl. Băltii. satul Booreni.
Act. N. I.

Dumitraşcu

279.

1869 Fevruar 23.
Inscrisu.
Prin care şubscrişii fratii Topăleni făcem cunoscutu că din două
dughene aflăloare la uliţa marei (din Jârgul Săveni, /in Dorohoiu) ce se găsescu intre dughenile proprietăţii remase dela ră
posatul părinlele nostru Ioan Topală (1). precum douideşte actul
din partea proprielă!ii sub No. 37 din 9 Octomvrie, anul 1852,
din care una este dală fratelui nostru Gheorghe Topală (2). şi
cea al doilea s'au dat zestre surorei noastre Vărvara, care este
însotilă cu dlui Vasile lonovici şi spre a fi cunoscută pentru totdeauna am datu aceasta înscrisu la mâna surorei noaslre potrivit după glăsuirea şi a foaei de zestre. pentru care urmează a[leJ
1869 Fevruar 23·
noastre iscălit11ri.
Gheorghe Topală, Toader Topală.
D. Furtună.
Actul în păstrarea mea.
INSCRIPŢII

23-28.

Dela Mănăstirea
al doilea dând:

Râşca.

DeasuJJra

uşii

arhondaricului, sus. la

La 1511-0 s'au zidit beserica Rişca în a doua domn. a lui Petru
Raliş Vv .. şi 8 odăi; la 1766. Kalistru Eni, egumen mon. au adaos
4 odăi, iar la 1839. în zilele prea Sfintit. Mtrpl. Kirio Kirio Veniamin Kostake, Isaiia Arh. egumen mon. au inoit odăile lui Petru
Raliş Vv., şi a· lui Kalistru Eni şi au făcut deasupra lor 12 odăi
şi 2 trapeze cu beciul lor de desupt supt un acoperemint, cu oserdiea şi cu toată cheltuiala sa, gătindu-să la 1840, Iulie 20 zile.

Pe zidul bisericei :
Intru cinstea şi mărirea sfântului ierarh Nicolae patronul acestei monastiri. la anul 1827 în zilele prea sfinfitnlui Mitropolii
Veniamin Kostake. prin sârguinţa şi cheltuiaia prea cuviosului
Tatăl bunicului meu după mamă, din .liozieni-Dorohoiu.
(ill fratele bunicului meu. A murit acum vreo iece am, în Unteni-Botoşa111.

(l)
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arhimandrit Kyr Isaia, egumenul acestui sfânt locaş, care s'au
prefăcut după modelul obişnuit acum în Moldova, s'au lărgit în
lăuntru prin dărmarea unui părele din mijloc, s'au mărit şi s'au
întărit ferestrele cu grafii, s'au adaos proscomidia, s'au informat
fostul pridvor în trupul bisericii adăugându-să allul de nou. s'au
acoperit, s'au zugrăvit pe din lăuntru şi pe din afară şi s'au im·
podobit cu multe odoară, inturnându-se multe driluri şi moşii
împresurate.

DeasuJJra uşii de intrare a chiliilor din partea stângă a bisericii, pe marmoră albă:
Intru slava sfinteii Trăimi, s'au făcut aceste 12 chilii din întreg
pământ cu temelie de piatră şi cu părefii de cărămidă, pivnită
bollilă de desupt. în zilele pren sfin(ilului mitropolii Veniam Kos·
laki cu drepti banii mei. ele mine smeritul Isaia arhimandrit, în·
tru lauda ierarhului Nicolae patronul meu, că slujind eu sfintei
mitropolii 26 ani în slujba dikeii m'au tras a fi slugă a sa ş1 1gumen acesti mănăstiri spre vecinica mea pomenire; am făcut aceste la anul 1830.
Pe unul din clopolele cele mari:
Acest clopot s'au vărsat în sf. mn. Râşca hramu sf. Nicolae in
zilele sfintii[il sale părintelui Kyr Iosif igumenlul cu cheltuiala sf.
rnn. şi cu ajutorul sfinliei sale părintelui Kyr Kalistru Eni proin
igumen şi cu a Dediului Tintă Bârsan an 7288, iară acum la anu
Domnului 1834 în zilele prea înălţatului Domn patriot Mihail Grigoriu Sturza Vvod ocărmuind arhipăstoria bisericească înalt prea
sfinţitului mitropolit Veniamin Kostaki cu osirdia şi cheltuiala
prea cuviosului arhimandrit proestos al mănăstirei Kyr lsaiia s'au
de iznov vărsat cu adaos de 920 ocă piste 580, Vecinica lor pomenire'.

Pe al/ clapo/:
Acest clopot s'au făcut la Huşi în zilele lui Constantin Mavrocordat Vodă, care clopot l-au făcut monahii Calinic şi Dumitru
cu toată cheltuiala sa şi l-au dat pentru a lor folos sufletesc
ta care este închinat sfintei mănăstiri Râşca la care este hram
sfânlul ierarh Nicolae. Leal 1784. Pavăl Clopotariu:i.
1 ·tnscriptia se află şi în Iorga, lnscripfii din Bisericile României, Buc. 1905, p. 55.
Acolo însă cetim: Iosef igumen, Tintea Bărsan,-şi alte deosebiri fontice (N. R)
~ Ibidem: fAlexandru] Constand1nu Mavrocordatu Vodă (N. R.)
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Pe

sfeşnicul

cel mare, din

biserică:

S'au făcut de robii lui Dumnezeu Dimitrie şi Ecaterina pentru
M. Râşca sp.re verinica lor pomenire 1863 Noem. 6.

Artur Gorovei.

29

Pe cişmeaua ingropală din grădina zăvoiului R.-Vii/cea în
Jocul Jespedei roase:
Construită în anul 1844 Iunie 15 de Constantin Măldărescu
(Turbatu) şi reparată, cum se vedt=. până la anul 1896.
BisP.rica din Câineni, Argeş:
30-31

t

Această sfântă şi dlulmnezeiască biserică

s'au zidit în hramul
sîinlilor Voivozi şi al Mur.elui mucenic Dimitrie şi a cuviolalselil
Parlalschivili]. cli!or cu tolaltă chelluiala jupan.„, Mariia, Nicolae.
Toma, Păllrlu. Costandin, Vasile, Ilinca, ca în veci să se pomenească. 187 ...
Sub aceas/ă lespede :
Şi faţa de sus. afară, s'au prenoit de dum. Nicolae Daneş. Costandin Daneş. Am zugrăvii poarta.

T. Pamfile.
INSEMNARI

105
Din «Condica de casă" a Mitrop. NeofJ/ I Cre/anul 1788-1754 1
Catastih matcă de toate moşiile sfintei Mitropolii dupin judeţe,
care s'au găsit dela răposalul Chir Slefan Mitropolitul. Dela Mai
24, leat 7149.
Sud Vlaşca.
Moşiia

Obislavul cu vad de moară ir. Neajlov cu doao roate.
cu arături. Această moşie are pricină cu jupineasa Stanca Priscoveanca.
Moşiia Bă(coveanii, moşiie de ghindă şi cu loc de arătură.
Moşiia ce iaste dată de Tudor căpitan ol Gherghiţă, moşiie de
Moşiia Balomireştii, moşie

arături.

Moşiia Căneştii, moşiie

Moşiia Mirceşlii

de ghindă, livezi de fân.
i Negovanul dela dumneaei jupăneasa

Safla

Negoiasca.
Moşiia Popeştii, moşiie

de

ghindă

i cu livezi de Jân, i cu a·

răluri.
1

Veii

1111mărul

trecut, p. 4'.i.
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Moşlia Cerşanli,

ce iaste mestecată cu popa Stanciu!.
care să numeaşle Şovărnii, moşiie de arătură.
Moşiia ol Preajba dela dumnealui Drăghici Bălăceanul biv vei
pitar, stânjeni 520.
Moşiia Futeşlii,

Sud Teleorman.
Moşiia Mihăileşliii, moşiie
Moşiia

Moşiia

de arătură i de suhat.
Blolorii, moşiie de arătură.
lnghimpatii. moşiie de ghindă.

Sud Praova.
Moşiia

la

Tărşor,

Bulariul.
Moşiia Corlăleasca, cu o roată de moară umblătoare, însă
moara osebilă de moşiie, vad înfundai. dela jupăneasa Dumitrana.
Moşiia ot popa Vladul. cu o roată de moară in apa Dâmbului,
umblătoare.
Moşiia

Loloiasca i Crângul,

insă

moşiie

cu iaz,

de

arătură.

Sud Olt.
Moşlia
Moşiia

Stoiceanii de jos, de arătură i de
Diiancii i Văcăreşlii, de ghindă.

ghindă.

Sud Elhov.
Moşiia

Runcul de

arătură

i de livezi de fân.
dela sărdarul Căndescul, de arătură.
ol popa Hiere. moşiie de arătură, cu heleşteu

Moşiia Măzăreasca,
Moşiia

şi

cu

moară.

Moşiia

Boteanii cu trei

Moşiia Crăsanii, după

heleşteaie, moşiie

Pasărea,

bravă.

moşiie

de arătură.
de arătură i de dum-

·

Ispravnic am pus pă popa Nai dela Bucureşli.
Cucueţii, moşiie de arătură şi cu trei roate de

moară

in

Dăm

bovită.
Moşiia Frumuşanii, moşiie

de arătură şi de ghindă.
de arătură cu heleşteu la cămp
vad de moară în apa Dâmbovifii. i moşiia Văsăla(ii.
Moşiia Mălăeşlii, 111oşiie de câmp.
Moşiia Obileştii, iar de câmp.
Moşiia Stăneştli, moşiie

şi

cu

Moşiia Dragomireşlii.

Moşiia Tămăşăştii,

ce s'au cumpărat dela dumnealui Grigorie
vei Vist„ moşiie de arătură, dumbravă şi cu vad de moară cu
doao roate, insă în apa Sabaruiui.
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Moşiia Băleanii, moşiie de arătură.
Moşiia Curăfeştii, iar de câmpu are şi parte

de baltă, dela 3
bani, unul.·
Moşiia Argova, iar de cămpu.
Moşia Tănlava, care s'a fost a Tismanii. o au luat Tismana.

Sud

lalomiţa.

Moşăiia Meteleul, moşiie de arătură.
Moşiia Cărăreanii, iar de arătură .
."Aoşiia Cerveniia, iar de arătură, s'au luat la Coziia.

C. N. Mateescu.

106.
La bis. Sliubieni-Dorohoiu. pc o

Bucoavnă, 1847.
parale
16 la preut.
.
24 fin aoă ; obiceiu de a se oune in crislelni/ă, la botez,
24 la moaşă.
parale, spre norocii eJ.
20 covrigi.

lei
2

.3 peşte sămbătă 4 lunii.
16 una ocă rachiu DlnicăJ 5.
5 undelemn, Dlnicăl 5.
32 doaă ocă rachiu Dlnicăl 5.
pol (jumăla/e} ocă masline Dlnicăl 5.
15 ocă tij.
15 una ocă rachiu, Marti. în 7 zili.
maslini tij, Marii.
10 una litră undelemn. Mercuri în 8 Iunie.
5 undelemn tij, Mercuri la biserică.
8 tij, trei ocă rachiu, Joi la nouă zili.
5 unddelemn la botez, tij Joi.
5 unddelemn, 50 dramuri, tij Joi 9.
8 Am împrumutat Vineri 10 lunii.
8 Rachiu pol ocă Luni la 13.
32 „ .. IO părale, şi unddelemn 22 părale Marţi în 14 zili.

I
2
1

4
2
2
4

2
1
7
1

1

107-114
Pe un manuscripl de cântări bisericeşli, pe nole orienlale,
cuprinzând axioane dela praznice impărăleşli, in româneşle
cum şi a//e cânlări, ca ·Robii Domnului», Doamne slujii-am ş.a.
in greceşte, de au/ori ca Petre Peloponesianul, Orig. Lampadaru.
c::t tom este al meu. eu aios iscălitul 1'i este în nrPI 24.
""

0
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20 parale şi s'au făcut la anul 1828 luna Ghenarie, spre pri•
intă s'au insămnat şi spre a nu să rătăci din cărările mele am
însămnat, Vasăle diiacon ot Târnauca ltin. Dorohoiuj.
După cim/ările

greceşli, urmează

iarăşi câ/evn româneşli

cu o floare. in roş. la început şi în însemnarea :
Să nu să deoache de roşu, început cu DluJmnezeu cel sfănt.
Vasăle Gripal, anii 1859.
Ani dela Hs. 1828 de cc'lnd s'au făcut aciastă carte de dumnealui darealul Mihalachi.
118281 oclomvurie 25 aciastă carte esli a lui Vasăli Diacon.
Aciastă sfănlă carte iaste a lui Văsăli Clonescu şi spre a nu
să rătăci, am iscălit. Vasăll Cionescu.
Aclastă carte iasli a Iul Vasăli Grigoriu Popouici.
Cu Iii. latine dela 1860: Porcu ce eşti tu, cucoane Ilie [de pe
la Herta It... Şi-li voiu da nişte palme de te vei sătura toată via fa ta ...

D. Furtuni.
CRONICA
:V. Iorga: P1u-te11 lui Napoleon III tn Unirea Prlnclpatelo1·.

la 27 Februar lrec:ut la Llga Culturală din Bucureşti, motide darul adus Ligei,-tablouri impăra.teşti: Napoleon III şi Impll.răteasa
Eugenia.
D-l Iorga arata. că Unirea, dacă n'a putut ieşl dintr'un concurs de împrejurări, ci dintr'o statornică desvollare a ideii respecti\•e, ar fi rost totuş mult timp
zlbovitl de o Turele înviorată de reformele anilor lll38-9, ditcă lipsiâ idealul
şi strădania lut Napoleon III pentru o pace europeană întemeiată pe .• nationaliUiti complecte• -poate d inlâi.--ii apoi pe .interese generale satisfăcute•.
Cu sprijinul acestor împărăteşti convingeri, Unirea noastră se infăplueşte,
nedefinitiv, împotriva diplomatiei Franceze chiar. a Angliei, ~I fireşte şi a Turciei pe care Franţa o amenintă cu ruperea legăturilor.
Principiala dragoste a lui Napoleon lll nu poate li socotită ca răcilă, mai
târziu. ln ajunul anului 1866, cllnd, dupll. ce noi ne arătasem lndestul de nevrednici, lmplratul sta gata să ingădue alipirea noastă către Austria,-poate
fiindcă ştla imposlbilltatea, - de gustul Ilaliet care daria Veneţia fără războiu.
1'. Iorga: Fundaţlnnl rellc;loaae ele Domnilor romi11l din
Orleut. Milele Voievozilor români, inc:epAnd cu Neagoie, cari ,urmau datoria
lor de continuatori ai străvechii tradiţii împărăteşti•, de fapl, se confundă cu
insâ; istoria ace~tor aşezăminte religioase,-Mânăstirile Meteorilor din Tesalia.
La 1786 una din biserici, Sf. Ştefan, îşi avea recunoscut drepturile sale asupra schitului Butoiu din Dâmhoviţa, dela Vladislav l!l; Mihnea Vodă, copil, eră
pentru cu toiul sărăcitele locaşuri. .prea cucernic, prea slăvit, prea fericii. prea
măreţ purlălor de blruinlă. prea puternic• ca şi Vasile Lupu către care alerga
c:u nădetde toată obştea acestor mânăsllrl să-l pofleasc ,ctitor nou•. Radu PaiO

conlerin\ă ţinută

vată
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sia are la Schimbarea la faţă o raclă; Patraşcu Vodă dărueţ'te o moşie şi Radu
Mihnea închină Golgota de lângă Târgovişte; Mănăstirea Bucovătul trece la sf.
Varlaam: poetul lenl!.chită Văcărescu aliorosia la l Martie 1797 dobânda dela
500 lei pentru Sf. Visarion, care avea şi mânăstirile Nucetul şi Bradul.
Legături au fost apoi cu mânăstirea macedoneană Trescavi\a şi cu Oreşcova
sârbească.

X. Iorga: Ce este 011 monument littorlc. Este o conferinţă ţinută
din însărcinarea Comisiunei Monumentelor istorice pentru a lărgi definitiunea
slrâmt.i ce se cunoşlea până acum. Monumentul istorice clădirea intre a rărui
pereţi s'au desfăşurai acţiuni istorice, ca şi aceea rare, prin aria care-o păstrează,
mărturiseşte prezentului vrednicia unui gu ;t inainlaş. Bogălia definiţiei stă însă
în următoarele două adausuri: unul este vestmântul de vieată proprie care trebue
păstrat ca şi monumentul insuş. pentru ca aceasta să fie inlreg, - anexele vecine şi
atâtea lucruri mărunte din preajmă, fără de c::ire unitatea nu poate rămA.ne :
şi al doilea. clasarea printre monumentele is!orice, a·conslructiunilor mal mă·
runte: case, pivniţe. fântâni, troiţe, ş .. ;s. pe cari până acum se credea în drept
a le studia numai etnograful.
Rămâne se vede acum din partea Comisiunei. aplicarea lelul cum se va îngrădi acest hotar lărgii.
IHucounl Dr. N. ltl. Po1)el!l<'ll: ~lfon l i Patrhll'llHI Constnntl·
uo1,olnlni. O erudilă lucrare asupra aceslei mari figuri bisericeşti: mitropolit de Tesalonic, Plltriarh de Constantinopol de două ori şi organizator al
bisericei Tării r.omâneşli sub Radu! IV cel Mare. Adus de Radu din Adrianopol
unde·şi pelrecea surghinul în 1504. Nifon stă numai până în 1505 când, neinvolndu-se la căsătoria Capiei, soră lui Vodă, cu Bogdan spătarul, spre a merge
la Athos şi apoi la Dionis.iat unde moare la 1 L August 1508. O parte din moaştele sfântului le dobândeşte Neagoe Vodă la 1515.
llnletinnl Comislnuel Jlonnmeutelor Istorice, VII. 28 (Ocl.-Dec.
1914 1. D-l D. Onciul are mângâioase cuvinte despre Regele Carol I lntemeietorul
de monumente şi păslrălor al lor încă din întâiul an al venirei în ţara; D-l O.
Balş descrie .biserica ramleană",-ruinile mănrtslirii din Nicopole; D-l O. Tafrali
încheie iconografia imnului acatist: D-l V. Drăghiaanu descrie ruinele palatului
lui Blbescu de lângă Băneasa a cărui povestire o şi dă. Urmează apoi descrie·
rea a 19 monumente inedile din Torni de d-1 D. M. Teodorescu şi diferite comunicări pe d-nii N. Iorga, Al. lăpldatu şi Virg. Drăghiceanu.
Revista Istorică, 1.- s. D·I N Iorga analizeazll, cu un bielşug de însemnfri, studiul d lui L Nestor dspre Românii ş1 Rutenii din Bucovina.
O aliă însemnare: trei ţărani vin în Moldova şi cer pentru Horea, care tocmai se chinuia de Unguri, ajutor .dela PoartA." .şi, dacă nu dela Poartă a·
ceata dovadă a instinctului unităţii româneşli, la aceşti bieţi ţărani ignoranţi,
luptând pentru scopuri abia întrezărite. ar fi extrem de imporlanlă şi de înduioşitoare•.

După Ull

de

samă

manuscript grecesc din Moldova la Atena, două acte
mai ales în legătură cu răboiul de ttstăzi.

bucureştene ~i dări

T. Pamllle
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De la

Administraţie.
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S'au primit sumele şi cu acest număr s·au
trimis adeverintele pentru D·na Conslanlinidis, Criveşti· Tu·
lova 4 lei. D-şoara Alice Krupenschi, laşi 4 lei. D. Căpi
tan O. Goilav, Botoşani. 3 lei. D. T. Pamfile, Bârlad, ca dar,
41 lei O.'l, D. V. C. Nicolou, Bârlad. ca dar, 41 lei 05.
(urmectza)
@:.
Adeverinţe.

~u:tln~l
)F-s.

Comisiunei

efil11

Monum~nte~i~~

istorice. VII. 28.

ifrlJ t
rn

Regele Carol 1. lntcmeietorul, de D. Onciul.
din Nicopole, de O. Balş.
Iconografia imnului acatist, de O. Tafrali.
Palatul lui Bibescu de la Băneasa , de Virg. Drăghiceanu.
Monumente inedite din Torni, de D. M. Teodorescu .
Comunicări : cel dinlăiu zugrav moldovean, de N. lorga.
Noi documente cu privire la forma acoperemintelor
vechilor biserici moldovene. de Alex. L ăpădatu. ln scriplii referitoare la cetatea CratovH. Segarcea. Sf. Dimitrie Bârza, Gura Motrului, boierii 'Rălăceni, Titil"eciu ,
Cornet. de Virg. Drăghiceanu.

Mânăstirea

~

~
~
~
~ L~~~1~i~~U~~~a~Je~!~~~~rs~~~~"L~ ~~~~. ~
~

~

2 lei 50

~~~

~========================================20===de==ba2n~i·! mID! :~
N. IORGA.

Ce este un monument

W
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D<Jmnitt-sole
Domnului

l&-a-~
ION CREANGA, Revistă

de limbă, literatură şi artă. poAnul VIII. No. 4 pe Aprilie 1915, cuprinde :
T. Pamlilr.-Două trecuturi.
o. Fvrlni.-Două vechi cântece e stea.
[. ft. lateem.-Cruciulita (poveste).
D. lrzită. Pr. H. v. Hadaroa~ă - ·- Pluguşoare.
I. lrătwlescu, M. Lupescu. A. Moisei. Pr. I. D. Mihai. J. Papnici. - Povestiri şi
legende.
Demtlra [ârlănmu. Boale la vile. leacuri şi descântece.
Pr. fi. A. Orăghici, Elena Stefănescu. o. Furtună. A. Saint·Gmges. --De-ale copiilor.
S. P. Colibaşi. 1. lrăt1le;u. Datine şi credinţe .
S. P. Cbiritel. fih. Florescu. Y. Moisiu. Şt. St. Tu!mu. Im n. Pepmu, St. Manole. ft. I.
Dumitrasc11. - Cântece. ·
Gb. M Dumllmă. Y. Moisiu. Elm ~!elinescu. Gh. [. Cooslanlinmu.-Glume, jâtii,
taclale.
T. Pamfile.- ·- CRONICA.
lastratiUD1.-0uă încondeiate .

pulară.

Istorică
Dări

de

seamă.

Documente.

Notiţe.

Publicată

sub auspiciile Casei şcoalelor de N. Iorga .
Redacţia şi Administraţia în Vălenii de Munte.
Abon . anual 6 lei.

N. IORGA:

Conspiraţii şi

scandaluri

O interpelare în Cameră (şed. deJa 22 !anuar)
.

25 de bani.

'
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Maiu , 1915.

ANUL 111. - No . 5.

Miron Costin
===

REVISTĂ DE CERCETĂRI

SI

MĂRTURII ISTORICE===

APARE O DATA PE LUNA

~[§j]I!

1llsl~l§l~~ill~~l§l~l~lll§ll!CJl~!i'

CZJPRIN5Z.ll
DorumEnTE.- H. Apostol. H. I. Dumitra!iicu. 6h. flo·
rescu, r. N. ffiateescu, V. r. nicolau . T. !?amfile. A·
5aint-6eorges.
1nsrRIPŢll.-Artur 6arovei.
1nsEmnĂRl. - r. H. ffiateescu . Artur 6orovei. D furtună .
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DOCUMENTE
280.
1672 August 8. Hotin.
/ Noi StefHn Pdm Vi1el•nda bj. mlst. gpdr zemii moldavscoiu. Dat-am
cartea dominiei meale durnisaali lui Varlaam Comisul cel mare, ca
să fie tare şi puternic cu carlia domniei mcale a opri şi a Unea
a lui diriapli ocini şi moşie salul lonăşeanii ce iasle
la Suciaavlal cu vecini şi cu păni şi cu alte bucate ce va fi avănd acolo
şi cu toi vinilul. Care sal îi iasfe lui drept de mo.şie. Aşea şi ele
acumu inainle să-i fie moşie neclitili în veaci de veaci. Alt nime
să nu slăl mai amestece presle cartea domniei meale. I nam 111·
/J11det.
U f-lotin vlt 7180 mtşaa Av. 8 d1uli.

L.
Noi

p.

d.

Ştel"an

Petru Voevoda .

Andrei Mihul.

foaie 320 i-205 mm . Pe :etca mic ă octogonală în chinoros. Scrisoare bine pă s tratil .
Copie şi în condica de famili e ,Saint-Georges" de azi . fila 6v 11 , încred inţată la 4 Fcbr.
1867 sub no. 871 de Tribunalul de Dorohoiu .
N. Iorga, /sfon"a Românilor, ed. 1908, p. :\46 arată ca zi de venire la Domnie ;1
lui Ştefan XI Petriceicu: 16 August 1672.

A Salnt·Georges.
281.

1676 Sept. 79
Ca1ic do11111coscti prin care, intre alţii, \~i urmaşii lui Miron Cos:i11, intrâ in
sif.ip1lnirea a ci1tc j11111dtate. de sar din Bră11i.~tiari ş i Sclwnle{i.
'l"

Iv Ar1to11i,! R !tsât l'De1 1ndo /Jjii1J 111islii11 gpcli:m zemii 111o'd111•scoi Adcci

Domniia mea dăm şi inlărim din ispisocu de pării şi de herăe de·
Parnscîi Boldiascăi şi a
Vărvarei şi ai Plăxoae şi a Sorei şi a Comisului Scoarţîş pre giu·
mătale de sat de Brăniştiari cu vecini şi pre giumîlale ele sat de
Scheuleji la (inului Niamtuului. Penlrn cari giumîlăji de sal avui-au
mulii pt'ră la Vasilie Vodă Părasca Boldiasca şi Vărvara şi PlăcICI Vasilie Vodă . feciorilor şi nepo(ilor
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soae şi Sora şi Scoarfăş Comisul cu Nastasăia, giupăneasa Iul
Ghlorghl Basoli Visliarnlcul. Şi cu multe mărturii, preoti carii au
fost la moartia Gaftonei preuteasăi, anume popa Misail de Romă·
neşli şi popa Gligori de Şofrăceşti şi popa lonaşco Graur de Mă
rişeştl carii au giurat cum Gaftona preuteasa nu şi-au dat aciasle
ocine nici le-au rânduit giupăniasăi Băşăloae, ce li-au fost închinat pentru scutiala vecinilor. lară neşle scrisori ce-au fost arătai
Băşătoaie, s'au aflat că le-au făcut cu vicleşug. să·i împresoare
aceale ocine. Deci Vasile Vodă. văzind că Naslasăi Băşăloae nu·i
rudă aproape Gaflonei preuleasăi şi arătând Părasca Boldiasca şi
Vărvara şi Plăcsoae şi Sora şi Scor(iş Comisul un zapis dela
măna mătuşei lor Gaflonel preuteasăi, făcut la moarlea ei cu mare
blăsfîm şi cu afurlsanie, şi dănd aciasle doî giumitifi de sate nepolilor săi carii sini mai aproape, Parascîi Boldeascăi şi Văruarei
şi Plăcsoae şi Sorei şi Comisului Scoarfiş. au dat Vasilie Vodî
rămasă pre Băsătoae să nu mai aibî triabî cu aciale doî giumi· ·
ti1i de sale. Şi acel zapis ce-au fost arilat Bisăloae. care au fost
făcut cu vieleşug, încă l-au luat dela măna ei şi l-au dat pre măna
Boldiascîi şi a Vărvarei şi ai Plăcsoaei şi a Sorei şi a Comisului
Scoarfîş. larî după acia, fiind ispisocul de părî şi de rămas dela
Vasill Vodî, şi acel zapis de danie dela Gaftona preuleasa ce-au
fost dat la moartea ei nepofilor carii sinlu ei mai aproape, au fost
la măna PlaKăi, feciorul ai Plăcsoae, şi tămplăndu·se Plaxăi smin·
leala de ş'au ucis fămeaia de au murit, au pribegit tn Ţara-mun·
teneascî, cu dirias cu tot. Şi Costin Hatmanul pribegind în tara
leşasci şi altl rudi a lor imprăşliindu·slăl în toate părţile pentru
acea moarte de om, au rămas aciali doi giumititi de sate ne având cine le slipănl. lară Băşătoae fiind în tari şi având puliare,
au cuprinsu aciale ocine. larăş la măna ei şi dela dânsa au tre·
cut la Toderaşco Prăjescul. ·Iară deac'au venit feciorii lui Costin
Hatmanul din tara lesească, şi viind şi diriasele acialia ce-au fost
dusă cu Placsa în Ţara-muntenească la mâna feciorilor lui Costin
Hatmanul. fiind şi ei nepoti de hiică comisului Scoarlîş. când au
fost în zilele Ducii Vodî iartş s'au părîl feciorii lui Costin Hal·
manului şi alte rude a lor, nepotii Gaftonei preuleasăi, cu glupă·
nedsa Iul Toderaşco Prăjescul pentru aciali doi giumăftJi de sat
din Brănlştiari şi din Scheuleşli. Şi vrând Duca Vodi să adeve·
reascf păra lor şi mai bine, li-au scris o carte la părintele şi ru·
gltoriul nostru Dosofteiu ce-au fost episcop la Roman, să le mai
la sama cu oameni buni cum va află mal cu direptul. Şi au măr·
su cu lofii acolo. Şi după mullt price, glupăneasa Prăfasca au lă·
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sal pre giurîmănf să giure oamenii mărturiile feciorilor lui Costi 1
Hatmanul. anume Pătraşco Birtocu, Gavril de Tatomireşti, Toader
de acolo, Holea Acul de Prăjăşli, Nianiul de acolo, Şlefan de a·
colo, Dumitru de Porceşti, Udrea de acolo, Ştefan de Chelmeşli,
Gheorghi de acolo, Ştefan de acolo, Istralie de Mărăşeşti, Gligo·
rie de acolo, alt Gligori de acolo, Toader de Budeşti, Ştefan de
Trifeşli, Andreico de acolo, Mafleiu de Trifeşli, Golăe de Romă·
neşti, Loghin de acolo, Toimariul de Movileani, Tîştăban de Oul·
ceşti, Pălraşco Birlocu de Brănişliari, Vasilie Bolea, Gavrll Gotci,
Ştefan de Giuleşli, Ghirva Călugărita. Vasili călugtrul de Marişeşti,
Toader de Berbeşti, popa lonaşco de Giuleşti. Deci mainlaijte au
bîgal mărturiile în svlîlnta bisiarică de au mărlurisit. A doa oari
iarîş au intrai de au pus măna pre svnta evanghelie 15 oameni
şi au giural, iară altii ce eri\ călugări şi preoţi era gata la glu·
rământ şi nu i-au lăsat să giure că nu slăl cade. Şi la mărluriia
şi giurîmăntul lor aşea au mărturisit şi au giurat cum Gaftona
preuteasa au fost dat înlăiu aciale ocine îl Bişătoae, pentru scuteala vecinilor, iară apoi la moartea ei li-au luai dela Băşăloae
şi cu zapis şi cu mare afurisanie li-au dat nepoţilor ei carii sintu
mai aproape, Parascîi Boldiascîi şi Varvarei şi Placsoae şi Sorei
şi comisului Scoarfiş. Şi li -au tot linul Costin Hatmanul păn s'au
dus în tara leşascî în pribegie că era nepot Gaflonei preuleasăi,
iarî apoi înprăşliindu-slăl ei şi neavând cini slipăni aciale o·
cine. lară le-au cuprinsu Bîşătoae şi Prăjescul neavând nici o
treabi. Deci şi atuncia au rămas Prăjesca din toalî leagia tării, ca
să nu mai aibî ia treabî cu aciali ocine. larî feciorii lui Costin
Hatmanul şi rudele lor s'au indireptat. Şi le„au dat Duca Vodt sa
tie aciale ocine cu toi vinilul dinpreunî cu rudele lor Ct! mai
sus scriem, carii scriu în zapisul cel de danie a Gaftonei preuleasăl. Precum ne-au arătat şi scrisoarea aceaia dela părintele
Dosofleiu episcopul de Roman precum au giurat şi au mărturisit
aceale mărturii ce scriem mai sus innaintia svintii sale, şi izvocl
cle toate mărturiile scrisă lot anumi cu singuri măna părintelui.
Deci şi Domniia mia şi înpreună cu tot svatul nostru, vădnd aceali zapisă de rămas pre Băsăloe dela Vasili Vodi şi zapisul a·
cel de danie dela Gaflona preuteasa dăndu·slăl nepolilor ei carii
sinlu mai Clproape cu mare afurisanie, şi apoi văzind mărturia pă·
rinlelui Dosofteiu episcopul scrisă cu măna svintiei sale şi dănd
şi Duca Vodi rămas pre Prăjasca din toată leagia ţării, dela Dom·
niia mea încă dăm şi întărim feciorilor şi nepofilor Părascîi Boldiascii şi a Vărvarei şi ai Plăcsoae şi a Sorei şi comisului Scor·
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ţîş,

nepotii Gaftonei preuteasăi, ca să le hie şi dela Domnia mea
de sal de Brănişliari şi giumîtate de sat de Şcheulet
diriapte ocine şi uric şi înlărilurî în viaci. !ari de vor mai ivi cinevâ în vro vriame din sărninţiia ai Băşătoae sau din semin(iia
giumătafe

U las lt i!SS Sept. dni.

Prăjescului

nescari
zap1sa sau scrisori
pre aciale ocine carili
mărturisăscu că sinlu
făcute multe in mullechipuri,penlru penlrujcaJ să împresoare
aciale ocine, acealea
să nu hie nici unul,
nici de o credin(i, ce
să slăl ia dela aceia
şi să-s dea iarîş la nepoţii Gatonei preute·
asăi, ca foarte cu adevărat pre direptate
s'au aşăzat păra lor
precum scriem înfr'acesta ispisoc dela
noi. llfl da s1111 s nu~mel.
::11.

(L. p. D.)
ţ Strătulal Rugină.

Pecete

mică

octogonală

in

tuş roş.

Pe verso: „Dires pre Br~
pre Şcheuleţu• adaos: „di pără cu Băsătoe".
A se pune în legătură cu
cd publicat sub no. 269.
Scoarţeş Comisu i pomenit
într'un act din 1605 Apr. 2.
Iorga, Stud. Doc. V p. 9.
niştui şi

N. Apostol.
Acest document

~·a

dăruit

acum Academiei Române.

Iscălitura

Domnului: „Io Antonie Voevod ",

282.

1717 /anuar 28.
ţ Adică eu Stoica feciorul Micului din Şuprişli dat-am aceslll al
:nieu zapis ca să fie de bun credinfă la măna dumnealui Matei
Fălcoian biv vei vistieri precum să să ştie că am mersu la dumnealui de i-am văndul un pogon de vie în Dealul~bobului alătu
rea cu viia dumnealui ce le-au cumpărat dela jupânul Dumitru
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drept tl. 17. şi mi i-au dat dumnealui aceşti bani loji gata în măna
mea. Dreptu aceaia am datu acestu al mieu zapis la măna dumnealui ca să stăpănească cu bună pace dumnealui şi coconilor
dumnealui căjă Dumnezău îi va dărui. Şi cănd am făcut cestu za ·
pisu fost-au mulii megiiaş cari să vor iscăli mai jos. Şi pentru
mai adivăral credinlă m'am iscălit mai jos [ca să săi crează.
Ghen. 28 dn ll 7227
Eu Stoica sin Micul vănzăfor.
Eu popa Dumitru mart. Eu Luca ot Urlat mart.
Eu Lina Grămăticului mari. Eu Constandin ..„. mari.
Eu Călin .sluj . ol Urlai mart.

T. Pamflle.
283.
1780.
Izvod di zăstre fiicii noastre Mariilil după cum în gios sa a1780.
1 icoană ferecată. 3 rânduri de strai; unu cu samur, altul cu
nurcă. allul cu săngiapu. 1 pereche paftale de aur cu colan. I
păreche paftale de argint poleit. cu colun. 1 zgardă cu diaman·
furi. 1 părechi bră(ări cu mărgărintariu. 1 păreche cercei cu zmă·
ragduri. I păreche cercei cu zmăragduri al doile. 3 inele cu diarnanturi . 1 inel cu băieş. 6 cărneş burangic. 4 părechi izmeni burangicu. 2 păre chi minlene. 1 antireu de noapte. 1 năframă de
oglindă. 1 perde de atlaz. 2 rânduri fete de pernă . 2 prostiri di
obial. 1 prostiri di obial de burangicu. 1 obial cu firu. 1 obial de
ghermesut. I salte de atlaz. 3 prostiri di aşternui. 24 şervete. 2
mesă. 12 şărvite cu flori. I isăiu (?) cu flori. 4 mânăşterguri di
mănu . 4 şărviti lighilaln. 4 mănăşlerguri de obraz. 2 bohcelăcuri
3 sarici. 3 trahiliale. 2 cevreli t?). 300 lei pentru aşternut bun. 2
covoară. 12 pc".irechi cu(ite argint cu linguri. 2 solnite de argint.
I sfeşnice di argint. l tava de cafe argint. 12 farfurii argint cu
felegcn. I afumătoare argint. 1 slopifoare argint. 1 străchinuţă cu
lingurifi de dulcej. I locu blidi cosiforiu. 1 tocu de talgiri cosiloriu. 1 o~lindă mari. I oglindă mică. l sipet mare. I sipet al doile.
1 -sipet micu . J scatulcă. un li~h!laln cu ibric. 2 pol moşii cu
pol sal Epurenii. 7 pogoane vii la-cruce cu cramă . 6 sălaşă fi·
gani. 15 epi şi un armăsar. 1000 lei bani şi blagoslovenie de la
Dumnezeu şi de la noi.
.„„ .•Vel vorlnicj.
Act Botoşenean
rată.

Dăruit

de d-l Norbert

Ştefan

Do111browski muzeului

A. Saint-Georges.
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284.
1834 Ianuarie I.
Mărturie

Anui 1834, luna Ghenari I zăli. ln oraşul Botoşani a Printipa·
!ului Moldovii, după cerire ce ne·au făcut dlor Enachi şi Vasăli
Muste(ăşti şi însuş părintele lor, dlui Costache Musteafă, ca sfi
încredin(ăm di este adivărat tragere famelii neamului părinţilor
dlorsali din arătata mai sus spifă pe largu descoperiloare, fiind că
din a nevrâsniciilil, precum şi părintele lor din a nenorocitelor în·
tâmplări, nu s'au putut noroci cu cinuri de căftani, polrivil cu şti·
inta noastră i pe temeiul ducumenturilor in jos arătate ci ni-au
înfă(oşat, cu acesl al nostru înscris, mărturisim şi adiverim că în ·
locma esti, şi pre cu adivăr curgire neamului familii după aciasta
din care evghenie şi trag dlor.
Urmează apoi pomenirea persoanelor mai de samă din spiflt
şi dala documen/e/or in număr de pes/e 150.
Din spi/ă se dă in acesl număr, urmălorul fragment:
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V

ro ....
.... ro
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I
I
Paraschiva, li

soţ lui
11
Ioan Stroescu - Toader-- 11
_
Holban !I
Alexandra îaLl!
Vei ~~st Gavriil so tul MJ~n ~e
.
J {uleasa
I,
Sofitu Arbure . .
Săo_a~au T1ta
Lupul
ford. Slroescul
!
.
-- Stroesculsot
11
Sof1ta Arbure - ( 1 H" Onct0lu1 1ascd
lui Grigoras
1-3
: 01 e 2.,a di ftorta
:> _ __ •
'
1~
J
Mărim
•
I ra!<1~cu
li~
Naslasăia Arbure - Solomia care au avut frafi Antim ta
'ri
pe Ioan Giurge
Dumlru Stroescul
110
1
•
.
(fi
11
Ana A~_bure - slarpă
•.
Odo.c~11a Arbure ·- Nastasaia
Mar1c1ca Arbure - J Tofana I starp1
li
I Zamfira
Toader Arbure / stârpi amândoi că i-au tăel Ştef. Vodă, nepotu lui Ştefan ,I
Nechita Arbure l Vvodă cel bun. când au lăet şi pe tatăl lor, Luca Arbure. 11

IOnnulH11ta--h.r1or~Str~

I

•

_.

I
Arbura I
I

Crasl1 - Manna-- f marna lui

1. Luca

- ~

Luca ~rbure
Suceyu •tn urma
a man
şi Părcalab
Sucevii

Nastasăia, Por_t_ar!~ 1

Hşi

şi Nicoară

I

I _.

UJ
to

-

5"

Nastasăia.

Stanca, fata lui Luca Arbure

C'' J

IH
Iz
I·
I

I
'1
li"
I-

~

o

"S
CQ
t'D
IJ)
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Despre •giupineasa Tofana şi soru·sa Zamfira. feli/e Maricăi
Luci:li Aburea.
porlariu/ Sucevii», a se vedea N. Iorga: •Slud. şi Doc». XXI, fJ.
281-4.
Despre familia /-lo/bc.w a sf: vedea arlicolul de ace/aş în "Drum
drepl„ /, p. J89·9-1: şliri despre fra/ii Neculai, Cons/an lin şi Ilie
cu feciorii lor. Nu se cuprinde acolo, deci, n /reia genera/ie a
spi/ei care insJ. are lipsuri inlr'a bun Observf111d cu muflă
băgare de sanui spi/a, se văd ştersă/urile C8ri s'au inlocuil, hi
lranscriere, prin linii pune/ale.
şi vara lor Naslasiia. /a/a Odochiii, nepoalelea

T. Pamflle
285.
1741 Naiu 10
t Noi Grigorie Ghica Vvod ""i 111/1•st gp111 :::un/1 111oida1·sc,u. Scriem
Domniia mea la boeriul nostru dumnealui VasulL• Slurzc biv vei
slolnicu. Facem ştire că aice la Domniia mc'1 s'au jeluii Todc·
raşco feciorul lui Postolachl:' Cilăraşului din Obflrşii<inii PL' fecio·
rii Păharnicului Dabijii ce au fost lrăilori Ip Zorilcni. z<'lc<ind cei
avănd şi părinlăi lui moşie acolo la Obârşieni şi casei şi bisericC1
şi alte mulle impregiurul casăi, şi livadă ele pomi, şi lu
acele
vremi trecute pusteindu·şi feciorii Dabijii casiile de acolo şi Î<i·
c<indu·să dudău pe lăngă c<isăle lor. ar fi mersu iar de <iu dai
pojaru 1'1'\ih[tlache feciol'11I Dabijii ca sit·ş piirleascu înprcgiurul
casei lor, şi n'<ir lfil c1iulal S<i stângă focul, şi dănd vănt, au luat
focu, şi dede samltil cu i-a11 dat pesle casa lol' şi ar hi a1·su casn
şi bisărica şi 2 polobolalcc cu grău şi un ză11111ecu de stupi şi
alle unclle pe lăngă casâ, şi li s'ar hi uscai lcvezălc ce-au avut.
Şi zăslăl c'ar hi avui şi c<1rle de părft de falft dela Dornniia sa
Mihaiu Vvod şi i-ar hi dai ramaşi şi plalncci. Şi liimplăndu-să din
ză în ză, upucându·să lcăl vor plăti şi n'au mai plălil. ş·au murit
Mihălachc Dabije şi ar hi rămas fratăi lui şi feciorii lui. Şi mu·
rind şi fratele accstue Dumitraşco ce au fosl mai mare şi i<1r stfi·
pănesc locul şi moşic lor ş'acum la „ . „ „ „ „ locurile cc au !ost li
s'ar hi prăpădit şi carie ce de rămas cc-au avut dela 1\\ihaiu
Vodlăl. Numai dă saml<"tl că impregiuraşii sănt şi şliu poveste pc
cum au fost. Şi el au 1"{1111as tot p<igubaş de atunCl' pără acum.
Ce penlru aceasta scriem dumitale să iai sama .şi să cerci pri·
l'ina şi de a fi <1şe, de unde s'<1 căde, să-i plineşti, să·i aşeză a·
colo pi cum vei socoli dumniatll, c'a fi mai drept, iar neputdndu-i
aşeză, să Ic dai ză cu mărturie la măna cui s'ar c<itle ca su avem
şlire.
U las 7249 Mai IO.
Pecek 111ic;i oc1ogonahl cu cap de bou

~i

·,ultnr.

V. C. Nicolau.
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286.
1818 Juli 30.
1\dccă cu Părintele Chirilă dai-am aclivaral zapisul meu la
1mina dum. Coslandin Sclwlil nomofilac, precum să-s ştie cum că
i·am Viindu! eu o curătură dum, care cumpărălură să răzăşăşti
cu vie dum. şi cu vie sfin\ie sale părintelui Chirilă pe moşiia Socotii aproape de Schilul-lui-Tărătă. Şi curălura să află sliarpă cu
gardul clin giorimpregiur iar intr'ănsa suni numai vreo cinci·şasă
pomi tinerii! şi iarbă de cosă!. Şi tocmală am făcui cu <lum. ca
să dei 56 lei ... S'o .;11ipci11t·11s•ti in 1i'""· Şi i-am dai şi zapisele cele
vechi la măna dum. care zapise le luasem unul de la Iacob văn
z:1torul şi altul de la Ilie vi.inzăloriul curălorii.

Pune degl'tnl şi /Jtirinfl't;· /Juisic.

A. Saint-Georges.
287.
1834 Februarie 3.
ol iv\uşe(eşli li. Argeş], s'au ;Jl1lr1s logofc\iei
C<i moşu lor Stan Calotă, având parle din 1110şie ln hotarul Prosiei inlr'acesl jude!. precum ar fi coprinzând
intr'un hrosov a niposalului Domn Ghigore Ghica cu leal 1660 i
un zapis ..... din care moşie închinând şi ln sfânlul schit Pro·
siia, au trecui numele lor in pomelnicul cel mare al numitului
schit, iar ceilaWi parle de moşie in leal 7092 au z<ilo~1il·o în
drept taleri 500 unui P<ilru Muşălescul şi ficiorilor lui .... bez di
doă grădini cu pruni. .. Şi pe tot <mul să se scadă moşul lor
c<i le la Ieri 20. D.'lp:i moar/1·11 tn(lş11/11i ..o:im1(i jâ!uitorilor 011 cerni moşia
dar, nu numai că moşiia nu le-au slobozit-o ... , dar încă i·au luat
cu lanturi de gal ca p<1 nişte lalhari, şi diznindu·i, le-au lua( toate
cărlile şi hrisoavele ce au avut din cari li s'au slobozit hrisovu
şi un zapis ele un nepot al N\uşctcscului. Plt111geff11 s" i1weşte impotril'a Sandei şi Sajtt"i, /Iii/Orii!! .\luşdl'SUll11i rtipc>sal, dar ele dcincl milă
la isprăvnicalilil dli alunei. nu numai c<\ moşia nu le-au slobo·
zil-o, dar i-au şi inchis la gros, luându-le prin închisoare şi zapis
că nu să vor nud scula cu judecata. Am:11, uită cerere' wnim mrte
de bl1istrir11, s1i se s:on11i (ilrfifr rtipitt! i un pomelnic cc l-ar fi lăint
din pomelnicul cel mare al sfa'intului srhil Prosiia„. Ceri\ncl toi
deodată cn să sii ind<tloreze şi dlor boeri[il Brfilieni Dincă şi
Safta Şuceanca a le slobozl suma sl<1njc"lnilor ce·i sl[1pi\nesc în
sălnicie precum şi stânjcinii 75 parfeu lui Gheorghie Cnlot<i.
ln faţa judcccJturil'i, jJ/11if,1rii 11/f/lci strisoar<'a l11i Pcitru ,\/n~cilţ!SL'll .'fi_/{'i\1oşnenii Călolc~li

n

dreplă(ii arălcînd
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ciorii lui, Pă1w1 şi fnfl, din I 792 Noemv. 23 iat pdritelc aduc ({I ano.foraua
11elifilor bam· din 1826 Iulie 5, da·ă după anaforaua departamentului

ele opt în pricina ce au avui Şătrăreasa Safta Brăteanu i Costandin Brătianu dinlr'cest jude(, cu părătele de acum Safta şi
Sanda nurorile lui Pălru Muşălescu. rnri riiml111 stci1J(111e pe moşie.
Aceasl1i //otârire se ittlâreş1e la I 2 Iulie . .lfoş1a se //ntc1miceşle de Pitaml
Nicolai Rdlescu la 25 fulie.
Se pomem:şte şi actul din 1831 Apr. 2. publicat Îlt aceasl<i rtvistă afl. li, fi. 157
sub. 1w. 2 29. Jăluitorii nu dobândesc dreptatea.
Vâlsăneşti-Argrş.

1\ct. G. Florescu.

288.
1838 Iunie 24.
/11Stmmlri. Şcoala ua\ională iuccpatoare din R. Vâlc~a se drschide pe11tru întâia oară
la 12 Mai 1832 de prof.esorul D. Serghiad.
fuuctioneaza la început în hanul Popa Stak. Prof6orul cere 20 taleri dela Maghistrul oraşului s.'I plălccsca tronttl profesoral şi scalllwl de flisâp, care inc•' lipscz.u.
Şcohnii se adunau la 8 dimineata şi la 2 după amiaz, după ceasul europicnesc,
trăgându-se clopotul bisericii •Toli sfin\ii . Avea şcoala ~i un ceas d1~ soare desemnat p'uu părele.
ln 1835 ~coala stă incimă mai multe Juni. din lips:i de Jo;:al.
Jn 183\1 se face o sală specială cit !JCOală.
ln examenul public din 1838, 5erghiad scrie câteva invitări-programe, pe ran Ic
d1stribuc autorirntilor ~i persoanelor mai distinse. rugându-le s.'I. asiste la examene.
Mai lipeşte câte unO\ la şcoala şi la biserică, pentru înştiintarea publicului. Una din
acestr. invitrlli aflând-o într' un dosar al primăriei. pe a11ul respeclî v, o tipăresc aci
Tntormai.
Programă

llcular câl

şi

de regulă care este a să urmă atât eczamenul par·
cel public formal. Anul 1838, Iunie 24. No. 33.

Fiindcă în eczamenul formal sau terimonial nu să poate cerceta loti şcolarii pă indăzl şi cu amăruntul toate învăţăturile ce
le-au trecut intr'un an, ne iertând vremt: pentru aceia, mal nă·
inic cu vreo cătăvn vreme se face cerceta1·e în mai multe zile,
care se numeşte ecza111l'lle partiwlare, adecă cercetare tn parte a fiecăruia şcolari. Şi atunci când dintre înşii vor da dovezi încredinţătoare de a lor bună cu înlelegere invătătură. aceia luând no. I
cu eminentă, pentru gradul învăjăturii, să vor alege n răspunde
fn examenul terimonial şi să vor face cunoscut! prin raport şi
cinsl. Eforii a şcoalelor, spre a le lrimite alestălurile ce vor
merită.

Fată de masa cercetării, urmează după
fi şi cinstitul comitet de inspeclia aceştii
tral, ca un trup ce înfălişază persoanele
Aşa dar, atât părintii ce îşi au copii în

orânduială şi
şcoli şi

datorie a
cinst. Maghis-

obştiei oraşului.
această şcoală,
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doresc a le vedea rodul invătăturli ce l-au secerai dupreste an,
cât şi oricare rumăn palriol, sau slrein curioz, sănl poftiţi cu cinsie a veni la şcoală spre vederea aceslul spor (de vor dori). atât in particularele examene, in care cum zic mai sus, să vede
lucru mai pe larg, cât şi la cel formal, ce este a să face Dumi·
nică la 3 ale viitorului Iulie în ceasurile de dimine<:1tă. dela 8
până la 12 eoropieneşli.
Examenele particulare să incep dela 28 ale următoarei luni,
lot ceasurile de mai sus arătate şi să săvărşesc la 30.
lnvălălurile ce sănt a se cerceta :
Clas I.
Citire pe table pedagogice şi scrierea pă plăci după modeluri.
Clas li.
Cilirea pă căr(i ; scrierea dictando : cele patru lucrări arlimelice cu numere simple pracliceşle, fără cuvănt şi oarecare rugă
ciuni tnvătate pă dinafară pentru inchinăciune.
Clas III.
Catihismu omului creştin cu cuvănt: elementuri de gheografie
slatislico-poiilică; elementuri de aritmetică şi etimologia gramalir.ii cu -analis.
Profesorul şcolii naţionale
n. Serghiad.
Din dosarele arhivei pnm;inci

1Jra~til11i

R -Vâlcea.

C. N. Mateescu.
289.
1839 Februarie 13.
Cos1ad1-J sin poru1 Ju.·i11ti1· P.:ri<'fca1111 dcimeşlt' părintelui Toma, cum-

natului mieu .... doi sliinjăni de moşie din holarul Lăscoiului, pen·
Iru ca să fie de pomenire pentru sufletele părinţilor miei. cât şi
pentru mine.
ln li!lie 12. (/('e/a.y all, popa Tomct Perielt>anu duhjovnicl tren•. a·
ct1 şti doi std11jdni ai lui Costadlt', ce şi el ii are coborîfi dela părinti.
ne văzând nici un folos de dânşii, prin v1111za1e, lui Gheorghe Pri·
begianul, m 11.; lei s1(111jm11l

N. I.

Oar:i Dâlga.

Dumitraşcu.

INSCRIPŢII

29-40.
la MJruisti1t•a

N.dş,·u

pe troiţă :

făcut cu cheltuiala sfintii sale Kyr So·
ironie arhimandritului Milropol. şi s'au afierosit la sfânta mănă:s-

1\cest panaghiiariu s'au
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lire Râşca, unde să prăznuieşte hramul sfântului Ierarh Nicolae,
spre pomenirea neamului său. 1807, fevruar 10.
Pe crucile din altar:

sf. cruce iesle afierosită sf. mn. R<lşcăi de Arh. Isa ie
egumen aceştii Mon. 1836.
Pahomie Duhovnic 1790.
Vinedicl arhimd şe egum. Moldovitii 1777.
Aceaslă cruce s'au făcui sfintei mănăstiri Râşca de Manoil ieroshidiacon 1804.
Această cruce am dat-o sf. monastiri Râşca, Neonil Boca, arhi·
mandril 1862 liuli 14.
Neonil Boca arh. mon. Râşca, avgust 13.
Neonil Boca. arh. mou. Râşca 1862.
Această cruce am dat-o sf. mon. Râşca Arhiereu Iosif Răş
canu 1860.
Vinedict Vicob protosinghel, 1804; Ma noii argintar.
losaf ermonah filofleishi monah.
Pe chiL ole :
Aceste chiovote suu făcui de c<llră smeritul arhimandrit Veniamin Kanano egumenul mn. Râşca pentru aceH~lă sf. mn. Raşca,
185'1- luna ghenar I.
Această

1

Artur Gorovei.
lNSEMNĂRI

115.
L>in .Condica ele

casă•

a

~lilr.

Neofit I. Cretanul 17.'l!.'·li'>4.(I)

lnsemnare pentru toate prăvăliile i casele cătc sănl pe locul
Mitropoliei şi dau chirie precum va arăta în jos, însă aici în Bucureşti şi sănl asupra popii Ala1rnsie ca să slrăngă chiriea.
Aprilie 23 leal 7251.
I} Ceafr <Id i bail'.

are ală
turi loc slerpu de o casă.
1 Casă şade Rusin sluglal dela Aga Conslanlin. are alături un
locşor mic ca de o prăvălie, li. 4.
Casele ceauşului de nemfi, locul Mitropoliei, lemnele lui. Are
loc mult de cai şi dindos. ceară ocă 3.
(1) Vezi no. trecut p. 60-2.
Cărciumă Nlilropoliei. se vinde vinul Mitropoliei şi
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Paraschiva băiaş, loc Mitropoliei, lemnele lui: doaă case într'un
vălluş, tl. 3.
I Casă noao, Panait băiaş, lemnele lui, locul Mitropoliei, ct-ară
ocă 3.
Baia cu locul cât line ea.
I pivnilă mare de piatră a Milropoliei, şi casele băei.
Casele Ghinei vătafului, de lemn, cu pivnilă de lemn. cu gri'\dina pănă în livedea domnească şi până în hotarul dumnealui
Banului Manolache şi păna în Dămbovi!ă.
2) Malwla11a stdii Dimitrie.
Casele lui Ion Clopotariul cu pivnită. locul milropoliei. lemnele
lui; cât line din pod până în Dămbovită, şi din gardul popei Andrei. până în parmacii lui Pavalache şi să vinde vin. tl. 8.
J) Casde dt.'la lia1111/ flii Şrlrban-Vodă, spre Ş,dlari.

1 Pivnilă mare de lemn a mitropoliei. Şi merge cu locul ei din
pod, până în parmacii Ghiurghiului. Şi pe locul primni(ii sănt şi
prăvălii, de şude Dumitru croitoru şi dă chirie li. 3 noi. Şi ală·
turi cu pivnifa, şade mătuşa Despa, li. 3 şi Mihaiu ceprăzariul
li. 5 noi ; lanache plăcinlariul, li. 8 noi: Gheorghie mătăsariul li.
6 noi: Coslandin săidăcariul, li. 3 noi.
4) Ceale dela Ogllia

01 1reica.

Tudorin şelariu, li. 15 noi; Moise ovreiul li. 15 noi; Tudoran
cojocariul. loc mic, lemnele lui, şi iasfe alăturea loc sterpu de
o casă, li. 10 noi.
Matei cojocariul, pivnită de lemn loc mic, lemnele lui, are şi
loc sterpu alături, 11. 10.
Şărban, Ugan. loc şi casă mici, are şi prăvălie de-şi lucrează
meşteşugul lui, li. 6 noi.
I A lui Paceagiul, li. 5 noi, iaste alăturea un loc sterp ca de
trei prăvălii.
1 Casă Dobre plăcintariul, şi loc şi lemnele mitropoliei, li.
12 noi,
1 Pivniţă dela Maxim, cu două despăr(ituri şi are jos la pod
căsufă, şade Ana văduva. tl. 4 noi.
.5) Geale ce să11t d'asupra piv!Liţii /ni Maxim.

Morait cupei, line 2 case osebit, 11. 15 noi; Mihai ceasorni·
car, tl. 5.
1 Casă singură. fiind sobă să să facă, tl. 7 pol noi; Ghica
li. 7 pol.
1 Casă sinqură. cămară. li. 7 pol noi.
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6) Ccale dtt/Ht lowl lui Stâii Ofleorghic vechiu.

Manolache cojocar. loc mic, lemnele lui, tl. 3 vechi ; Anghelache băcan, li. 3 vechi; pivnita cu case cu loc ia sie a mitropoliei,
şade Costandin beşliul.
I Pivnită ol Radivoe. cu case cu Joc, iar a mitropoliei şi şade
Nedelca văduva şi vinde vinul mitropoliei.
I Magazie alăturea o (ine Alexandru Armeanul şi are un loc
sterpu. U. 8 noi,
Şcoala unde învată copili popa Florea, ceară oca 3.
i) Ceale dela podul lui Şar/Jan· Vod11.

Casele lui Baş-hulubaş cu pivnilă cu loc. cu lemnele lui. iar a
mitropoliei şi are magazie la ulită. ll. 5.
Magaziea ol. Staicu logofăt, şade Talul neamtul.
8) Geale dela Iranul lui Stâii Olzeorghie nou.

Mine mărgelariul, loc mic, lemnele lui, li. 15 noi ; Ilie mărge
lariu. şi loc mic şi lemnele milropoliei. li. 60 noi : Agi Amei bă·
can loc mic, lemnele lui, li. 30.
<J) Mahalaua

Scaunelor.

Nedelco ciubucciul, loc mic, lemnele lui, bani 166; Dima cis·
mariu, tl. 2 noi; Radu mărgelar, li. 2 noi ; Paraschiva bărbieriu
li. 4 noi ; Popa Toma ceară oca I ; Popa Necula ceară oca I ;
Popa Stavru ceară oca J; Bicul logofăt, li. 1 nou; Mihai Măcela
rlu cu pivniţă de lemn, li. I; Stancul meşter de fier li. 1.
Am dat volnicie Bratului, cazac călărel, ca să-şi facă casă pe
locul mitropoliei şi magazie şi să dea chirie pe an li. unu, precum dau şi ceilalti. Junie 10 leal 1744.
Alexandru Botezatu, cu pivnilă. li. 1; Ştefan lăutar, li. I ; Pre·
cup lăutăr, tl. I: Radu lăular, tl. 1; Gheorghie lăutar, tl. 1 : Voico
lăutar, tl. 1; Ivan clauş, vinde vin. li. 1; Şărban lăutar, li. I; Radu
zlătariu, li. I ; Ion meşler de fier, tl. 1 ; Ion măcelar, tl. 1 ; Paras·
chiva pescariu, bani 166: Manciul pieplănariul. li. I.
10) Ceole dupre lângâ puşcarit'.

tancul ovreiul, li. 10 noi; Leun ovreiul, tl. 10 noi; Ana ovreica
line două prăvălii, osebii tl. 20 noi; Stan cojocari. li. 10 noi ;
Voico condorogiul, li. 10 noi; Dumitraşco cojocariu, li. 10 noi.
Doao case ce sănt la pod în mahalaua scaunelor, lăngă pivnilă ce o face Conslandin zaraf, să dea câte bani 166.
C. N. Mateescu.
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116.
Pe 1111 octoih la JJ<Zruistirea Raşca.
Această sfântă carie ce să numeşte ocloic de canoane a Maicii

Domnului, care să citeşte la povecernie. iasle cumpărală de mine
cel mai gios numit cu optsprezăci lei înlru al doilea rând a igumeniei mele dela sf. mân. Râşca din linului Sucevii la care să
prăsnueşte şi să cinsteşte hramul celui ciinlru sfinti părintelui
nostru şi marelui făcător de minuni Nicolae arh. Myrelor Likiei,
căreia sfinte mănăstiri aratflta carte o am şi afirosit, ca să ră·
mâe şi să fie de apururea neclintită şi nestrămulată danie în veci
spre a mea veşnică pomenire, şi pentru ca să nu să răsletească
şi să să înstrăineze dinlre celelalte cărli ale pomenitei măn. iscălind am pus şi a mea pecete. la leal 1816 noemb. 18 zile. Sofronie arhimandrit şi igumen sf. m. Râşca.

Artur Gorovei.

117-118.
!Juµa ms. Awd.

R.<1ill .

.:/81 : Cuvânt de i1111dţrit1ml a lui .Vil şi allde.

• Să să ştii că această carte amll văndul-o eu lvănnichie ieromonahulil delă schilulu Găvanele la Cozma monahulit şi Bulgaruru dinli Sviştoîli. în 5 lei văleatri 1803 lună lui Octomvrie.
• Această sfântă şi dumnezeiască carte este al cuvion ol Sulun
Galaction ier!olmonahul a sfânlului Munte Atonului la mănăslirla
în sfântu Everelor ce să numeşte pă li!mlba nolalstră Sfântu-gură
u[nlde să cinsteşte şi să prăznueşte hramul Adormirei. Polajrtă'n
t[rjinsa sfântul coiv(sic) ce au venilii în Sîă[nJla·gură pre mare
si!nJgură neţinulă de mănă de om, u!nlde să cilnJsleşle şi să
prăznueşle hramu Adormirelil Maici!il Domnului. Şi pentru ca să
slăl ştie am scris eu cehi zmeril între toti. Teodor dascalu sin
popa Mih!aiuJ la le!allu 7322. dela zidire[aJ lumelil la lealu 7322.
iar dela Hristosu lelaltu 1814 în luna Juiu Maiu în 4.

D.

Furtună.

CRONICA
X.

Câte,·n itt.lrl despre comer,ul uostr11 tn ve"corlle
XVIII. Negustori Greci din tara românească, cunoscuţi in Venetin,
unde-şi aveau şi bisericn San-Oiorgio dti Greci, sludioşi şi indemnillori la studii, in slrânsă legături şi cu arta românească din acele vremuri.
Pe liingă aceştia, o sumă de negustori aromâni cari cunoşteau bine drumul din Moscopolea înlloriloa1·e, la Veneţia, prin Durazzo şi Valona.
A doua parte priveşte unn din pricinile pentru cari clementul străin a înlocuii
lor~a:

XVII

~I
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pc Romi1ni în comerţul infern: târgurile bezmenare. cum a fost cel al Bur·
dujenilor, întării cu zăbavă de Domn, după cererea Egumenului 1\tini1stirii To·
di renii.
N. lorgH; l:n ftf•C. ro1111\11csc 1»rhitor la lncc1t;\tornl (•nlto1·1i
hult.tl\re D1·. \'c.•rone. Pelru Veronc. bulgar, este „dohlor'· plălil de di·
măcămie, pentru Craiova, alături cu bălrlinul Ferraris. Carlea scoasii. de dân·
sul în 182'1 la Braşov esle Bucvnr-111 care. după Nedeulnicul episcopului Sofronie de Vraţa, tipării la Râmnic, în Hl1)6, pentru Bulgari, dar cu mull ajutor românesc,-vine în r~ndul al doilea.
N. IorgR: O ha.rta"i" 1'1\rii române~tl clin c. 1780 ~i un geogr~f dobrag-eau. Dup<l începutul cartografiei romaneşti. legat de numele lui
Constantin Stolnicul Cantacuzino, după l~igas. vine o harfă care este numai plan~a 12 dlnlr'un album explicalor al unei lucrări greceşti de geografie pridloare la
ilproape înlreaf!il Peninsuhi. balcanică. Harfa c l':i.csimilală. Urmeaza alle şliri
privitoare la Rigas Moesiodacul. - Dobrogcn1111l.
lconomnl 101111 t:on•h•nt.ines<>n: ltlnnof,trRfJa comnnt~i Hrii.1u·~t1, jud. Gorjlu, lnl~iul Cilpilol povesteşte istoricul comunei, incepnnd
dela 1579. pe temeiul documentelor c<1ri se şi d<1u în anexe: procese inlre vechii sl1S.pf111itori, după l(l85 intre unii dinlr'inşii şi m:\năslireil Motru, cu incălc:.1cări obişnuite, cu silă si holăriri, până la secularizilre.
Trecutul i~i are părtile sale şi in capilolele urmă.loare, expuse cu o limpezi·
dune neobişnuită şi cu un suilet pe care, fireşte, • în al XXX\11-leu an al păsto
riei sale" nu· I poale mişca nici o laud;,,
Conl!lt. Uoh1ll: :uedulille lui Constnuc.in \'odai. H1·Ancon1 H1111.
Lucrarea a apărui in preajma aniversărei bicentenarului mor\ii Voevodului.
Se descrie o medalie de aur, 4 medalii de arginl şi una de bilion, toate datate 1713. Autorul. împotriva celor ce socotiau aceste medalii ca monede curente, crede că erau sorlile a fi împărtite. după obiceiul apusean, cu prilejul
serbării unui sfert de veac de Domnie.
Const. Molsll: )), .l. Stnrdz1" ~I uumismntic11. ro111â11eu.~c1i.. Cu
numismat-iljulor al Academiei Romii.ne, d-l Moisil, aducând prinosul de recunoşlinlă din parleo. specialiti'ltii sale la căpălăiul răposalului D. A. Slurdw, dă
în câteva pagini insăş istoria manismaticii romilneşli. Ea se'ncepe cu colecjii
întocmite •pentru proprietăţi lalismanice•, ca acele ale lui Gh. Săulescu şi a
generalului N Mavrus şi mai ales cu râvna Unărului Cilre studiase în Germania economia polilicl't şi finanţele, D. A. Sturdza, intemeielorul Cilbinelului numismatic al Academiei Romane şi sprijinitorul Societăţii nw11issnzatict româ11e necurmat dela înfiinţare ( 1903) şi pană la moartea lui.
Duilln Znmfh·escu: Hol!lfornl şi Da1·d1111c.•lele f'n~a'L de into1°(!·
sete romineşU. Cuviintă.rii d-lui Zamfirescu l•• i\cildemia Română, nu i s<.'
poale nega temeiul istoric. Ruşii au năzuii in totdeauna spre Constantinopol şi
ilccosla o şlim mai ales noi şi-o ştiu şi Bulgarii, cari, la o laltâ slăm in acel
drum al lor. ln războiul de astăzi. poate. Ruşii vor căula să-şi reiezească
şi această cale : Româna însă, fată de grozava implelicire a celor neşliule,
nu se poale conduce numai după ceia ce a văzut în nrabă, cu o slabă privire,
printr'o crăpătură de gard.
lrulre1»tiirl: p. 57-8 trebue: Cioroiu: p. 58, rândul I: Cată11elor,

T. PamlJle.
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O precuvântare dh1 1871, la cartea «Mântuirea
păcătoşilor".

Cartea aceasta, «Mântuirea păcătoşilor• (i se zice şi fn formă
«Amartalom solirla • ) a fost de timpuriu tradusă în româneşte, pentru cetirea călugărilor, de căiră un oarecare călugăr,
desigur, Cozma, în 1682(1). Se credea de cutre răposatul Erbiceanu
că şi marele Mitropolii Antim lvireanu ar fi tradus din ea. ceea
cc nu se admite ca adevarat astăzi (2). Traducerea s'a răspândit
loarfe muli şi foarte repede. Pretutindeni întâlneşti manuscripte
care o cuprind.
Mai interesantc1 e. la aceste manuscripte. precuvântarea . Desi·
gur că ea aparline traducerii dintăi. a acelui Cozma. Dar limba
şi unele construcţii totdeauna sunt schimbate, poartă pecetea
scriitorului respectiv. Dăm aci o asemenea prefaţă după manuscrip·
tul. din I 781 Martie 24, a ierodinconului Serafim dela schilul Cozia
(lin. Neaml). Manuscriptul se păstrează la Academia Română (3).
grecească

Cuvântu

cătră

iubitorul de Hs. cetitoriu.

Obiceai au dascălii şi iubitorii cărţilor când tormesc vreo carte
o scriu şi·o pun pre dânsa spre D[o]mnu şi spre boerii cei mari
de bun neam ca pentru neamul cel bun al lor cartea aceia care
iaste tocmită de dânşii să să poarte şi să să slăv[c]ască de oameni prin toate cetă(ile l<Judănd şi fericind, care lucru ni se pare
deşertăciune . lară eu, robul tău, prea slăvil~'l Stăpână, cu toată
smereniia iii aduce Clceastă carte şi o rădică spre numele lău că
tu eşti mântuirea păcătoşilor cea adevărată în nădeajde, alc>asă tu
eşti celor învăluili adăpostire neînvăl u ită şi celor ce sânt în multe
fenliuri de boale trupe~ti şi s u fleteşti doftor cu deaclinsul şi fără
lragm~u\ în Gaster. Crest. rom. I p. .295-307.
(2J Cî. N. lorg<1, lsi. Iii. rom . în set. XVIII I p. 426
(3) In folio, !. 364·H inainle. No, 491. Complect: Cartea I până lu L 60
cap. despre •mănie•), a 11-a deln f. 60 v.-96. şi a 111-a dela f . 96-172.

(1) Un
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carii scapă la tine cu credintă. cu milă în dar ii lă
mădueşti. Drept aceia mi\ rog căzând inainlea ta şi a bunălălii
laie, fă rugă căiră dălăloriul de bine, induratul Dlulmnezău, fiiul
tău. care poartă spre acaslă carie darul prea sfjâJnlului său Duhu.
ca loti cei ce vor celi pre dânsa să să folosnscă şi umilindu-să
cu sufletul, să facă destulă pocăinlă pentru păcatele lor. să-şi
mântuiască sufletul. lncă mai mă rog milii tale să-mi dea ertare
de căderea păcatelor celor mai dinainte şi de acum inainle să
mă păzeşti nerănit de săgeţile vicleanului ca să nu mai mânii cu
păcatul cel de moarte pre stăpânul şi făcălorul mieu Aşa, prea
nevinovata Maica lui Hs,, a împăratului î111părntilor, cel mult milosl!v, fie !li milă de mine, nevrednicul robul tău şi plineşte cearerea mea cea mântuitoare de suflet ca izbăvindu-mă de munca
cea ve<icinică şi nesfârşită usturime a Maicii Dlolmnului celui nestânsă, să cânta şi să slăvescu pre prea sf!âlntn şi nedespărlila
Troită. ci pre line, împărăteasa cea prea mărilă şi mai presus de
toată lumea in veacii veacilor, amin.
pre

toţi

Cuvânt

cătră

iubitorul de Hs ce1itoriu.

De ai fi stăpânii toată lumea, o omule, ca şi Alexandru. şi de
ai fi avut mai multe biruin\i şi puteare decât şi Sc1mson. şi de ai
fi fostu mai bogat decât Midu şi Crezus şi mai frumos decât
Chir şi să întreci pre to!i oamenii înlru !oale darurile cealc trupeşti, iar ticălosul suflet să să munciască, ce folos iii iaste? Vei
să dobândeşti aceia lume pentru destoiniciile ceale ce nm zis mai
sus? Nimic. Ci gol precum le-ai născut din pământ şi iar i11trinsul vei să mergi, ca să aibi acolo multă sărăcie, iar bogălie!al
care o aveai aicea şi toată indu(cirea ca nişte visuri să să arăle,
precum noaptea se veade că eşli la un loc frumos şi ai muli
bine, iar dimineata le arii inşălat şi neavând nimic de ceale ce ai
avut noaptea. Adevărat să aflară minciuni pâmi când te aflai în
noaptea acestii vieti: să veade că te lndulceşti de dobânda cea
rea a norocului şi de dulnala cea amară a inşălăloarelor, visuri
ce sânt năluciri minciunoasă - iur când vei muri lrupeşte, şi vei
lumina cu ochii mintii, atuncea vei cunoaşte adevărul; şi vei să te
tângueşli fără de folos căci ai cinstit <Jciaslă vieată deşarlă, că
pentru dânsa le-ai lipsit de fericirea cea veacinică cerească. Deci
de vreame ce nu-i nici un folos dintr'aciuslea lucruri din foale.
pentru ce le mândreşti şi te munceşti fără de vreame, iar cu diadinsul tndrc'iznind mântuirea sufetului de care iasie mare folos şi
dobândă mai mult decât ai dobândii to<1li'1 lu111e<..1 ~i·li \.iu perc.k
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sufletul, ce folos? Deci fă chip ca să nu pierzi pentru cea le proaste
ceale mai bune, cum ai zice sufletul pentru neînfrânata voie a
celui putred trup. Ci pentru to(i doresc dinpreună ca să dobân·
dească acel bine cerescu. Ci dar nu grijescu şi IH frică să um·
ble pe calea cea strâmtă fără moarte, neavând pricină ca să-i
povătuiască cei ce pot. Cela ce va avea să înveale vreo măles·
trie sau un meşteşug C1les nu poate a-l deprinde de nu va avea
pe cineva invălcilor şi lndreptător. Pentru aceia şi eu nevrednicul
chemării călugăreşti şi în păcate ce sunt împiedecat. am adunat
cu harul şi cu ajutorul celui D·zeesc din multe fealurii de cuvinte
a învă!ălurilor şi am tocmii aclastă carte mică la auzire şi mare
la cuviinţă. Intru care poale fieştecarele greşii să-şi vază răutatea
şi greutatea păcatelor şi binele de reale să lipseaşte paguba cea
mare care face lui acestu păcatu şi prilejul leacului, cum să facă
să să mântuiască de moartea sufletului. Şi am dat numire cărlil
a să chema Mântuirea păcătoşiloru, cu toată cuviinţa că nădăl·
duescu spre cel cu lotul îndurat D[ujmnezeu că să vor îndrepta
mulii căiră pocăinlă sii să mântuiască, pentru că am ales din
multe fealuri de locuri a grădinii cei de gând adecă din d-zee·
ştele scripturi cari mai frumoasă şi mai dulci cuvinte. Iar de vom
putea afla precum face albina care adună din multe fealuri de
locuri şi de flori din livezi şi face miere de îndulceaşle inima ce·
lui ce gustă. Şi am impărlil cartea aclasta în trei păr(i scriind tn
cartea cea dinulâi toale cele fără ele legile una după alta cu
descoperirea şi cu tâkurlil frumoasă. să cetească fieştecare (ără
de legile lui care au lucrat şi se aîlă şi chip de vindecarea lor,
şi am scris şi pentru scârbe, câl folosăscu celor ce le au, şi
mulle fealuri de mângâiere foarte cu cuviinli:t adevarală atâtă
cât cine vor celi va putea răbda toate vorbele cu multă bucurie
văzând că folos mult are. După aclasta am scris 6 cuvinte pentru
miluirea lumii şi toatlel lucrurile vremii aceştia adecă bogăţila.
cinstea şi cealelalle lucruri trupeşti. La a 2-a carie am scris
pentru ispovcdanie şi penlru sflâ]nta pricişlanie, învă(ături şi pilde înfricoşa le şi minunatlel; mai pre urmă la sfârşitul acestora 3
cărţi am închipuii cu mull[1 nevointă 5 cuvin!e folositoare de su·
fli:! pentru ceale <! de apoi, adecă moartea înfricoşatul judeţ, pen1ru cea nepovcslilă slavă a raiului şi pentru iutele munci a fo.
eului. Iar a 3-<l carie <im scris pu!in oarecare din ceale nenum6·
rate minuni carele in toate zilile face cea intru lot puternică stăpână spre agiuloriul tuturor creştinilor.
.
Acestea toate, scris cu atâta dor şi nevoinjă carele pot da multă
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umilintă şi mare folos ascultălorilor căl că celind această carte,
iar mai mull la 15 rap a căr(ii a doua, cum nu se va umili să
se pocăiască de păcatele lui şi să nu facă depărtare de rău iu·
bind pocăinta. bine să V(iză alâlea laude a scârbelor şi să nu
multămască DloJmnului şi să nu iarle pre aceia câtl ii dosădescu
năpăstuindu-l, care iubitorul de lume şi de lrup născând atâtea
inşălăciuni a lumii, năpâşlile, nedreplătile, minciunile, şi să nu U·
rască, să se lepede de dânsele? Cine să priceapă folosul cel mare al sf[i]nlei pricişlanii şi să nu vie întru ispovedanie spre pocă·
intă ca să se învrednicească unui dar ca acesta? Cine să auză
înfricoş<itele munci şi nesfârşilelleJ amaruri a maicii focului ne·
stâns şi nespusa bucurie a fericirii cereşti şi să nu facă ceale ce
plac lui Dzău ca să să izbăvască de amarăle munci ceale veac·
nice şi să dobândească vesălielal cea nespusă, dulceată cerească?
Cine să cilească atâtea prea minunate minuni a prea sflilnlei noastre stăpânei Născătoarii de DluJmnezău şi nespusa ei milostivire
către cei sărac[iJ cu Dlulhul şi către cei păcătoşi şi iubilori de
pocăinlă şi să nu se umilească inima lor izvorând cursuri cu la·
crimi de bucurie ?
Pentru aceia citiţi această carte in toate zilele, tinerii şi bălrâ·
nii, şi nu lăsali aceasle lucruri şi slujbe căci cii aicea veti găsi
a sufletelor mântuire de căi care mai fericit lucru şi dorit nu iasle alt nimic. Toate cărtile, istoriile şi povestitoarile de b(isne şi
alte lucruri a făcătorilor de cărli vătămătoare de suflet lăsati. ca·
re nu fac folos şi mai vârtos pagubă şi muncă.
Ci numai aciaslă carte să aibă fieşle-carile în mânile lui şi ai·
cea va anu ce va vroi; de pofteşte aur, argint şi altlel bogă(ii, o
omule. carele iasli la mai mulii prea portil, aicea vei aflâ bogălie nefurată şi nepierdulă, ce pururea rămâiloare. De pofteşti
cinste, mărire, laudă, acesta-li arată chipul să dobândeşti nu prin
cinste de nimic, ci cinste ca aceia cât !oale zidirile să te asculte,
dracii să să liamă, de lini să iugă, îngerii să le aibă în bună cu·
cerirc şi cinste Şi de vei vrea inlăleplii şi cinste şi cunoşlintă.
aicea le vei face mai infăleplu decâl Solomon. De pofteşti sănă·
tale, frumuseată şi inmullire de ani, aicea le vei învrednici. de vei
fi fără de moarte şi vei străluci mai mull decât soarile. Şi mai
pre scurt, cât[el bunălăli iii trebuescu lie Inlr 'act'aslă carte le
vei află. şi cum le vei dobândi. Şi nu-li crutâ banii tăi, ca să o
cumperi pre dânsa pentru că iasle un negofi scumpu fără pre(u
şi fără grij[ăl şi ftmi ele voe, rără trudă le vei spodobi cinstii veacf·
11ice, nu ca iubitorii de lume C'Mil să dau pre sine in mare ne·
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voie a mării şi 11 uscatului ca să dobândească lucruri putrezitoare şi curându trecătoare. Iar câti veli celi această carte să vă
nevoiţi. rogu·vă, aducânJu-vă aminte de acea osândă înfricoşată
a robului cealui leneş care au luatu talantul şi nu l-au inmu!Jit
ca şi ceialalti ci săpându l-au ascuns. Pentru aceia au auzit dela
D[oJrnnul zicând: ·Aruncafi pre acest robii vicleanu întru adăncul
cel mai din aforă•. Pentru aceia şi noi cât ne-au fosili cu putinlă
am ostenit scriind spre folosul celor nevoitori spre bunătăli. Iar
mai nainle de toate şi după loale de să va aflâ vreun cuvânt
sau graiu sau slovă câtii de pulin intru această carte şi de nu va
fi cum porunceşte sflâ)nla lui D[uJmnezău apostolească biserică a
răsăritului. să să ştearqă ca un lucru de nimică. Aceasta grăesc
şi eu pentru !ne!invălăturile aceaslea săntn no<iă precum s'au zis
mai sus din multe reaiuri de cărli elineşli şi rrcinceşti. Pentru a·
ceasta să tndreptează isprăvind acel cunoscătoriu dascal, însă
după DluJrnnezău iară nu după oarecare vrrare sau pizmă sau
mânie sau osândire. Să nu fie aceia nici cumf1, că eu crezu şi
mărlurisăscu precum au mărturisitu proorocii, Apostolii, sânguri
văzătorii cuvântului au învatat. precum dela cei purtatori de DluJm·
nezeu, părintii şi invătătorili), noştri am luatn şi mă închin părln·
telui şi fiiului şi sflâlnlului Duhu, Troi\ii intru o fiinlă nedespăr·
lilă, o D[u)mnezăire, o putere a unuia D[u)mnezău mai nainle de
veci şi ziditorul tuturoru. Căruia să cade toată mărirea. închină·
ciunea şi cinstea în veacii veacilor, aminu.
Mâna care nu scris aicea va putrezi în groapă, iar cu\rintile
vor rămăneâ !n veaci. De smeritul i mnogo greajnicu (şi mu/J
greşi/arul) Serafim Iero:liacon ol schitul Cozl<i (I) 7289 [17811 Mar·

!ie 24.

D.

Furtun~.

DOCUMENTE
290.
fl650J, Martie 30. Tecuciu
Se ubo mi (2) Crăjeu stolnic i Zanfir prăcălab şi Iosif luzbaşă
i Sava diiac i Pelria diiac i 1\fafleiu soltuz să (3) 12 prăgari ol
lrăg Tecuci. Adecă au venit înnainlea noastră iv\areş din Nănesll,
de nime nevoit, nici asuprii, ce de buna voia lui, şi au vândut a
lui direaptă ocină şi moşie din sal din Tomceşli din bălrănul popii Iul Vasli)lie, giumălate de bătrân, din tot locul, toata partea
(1) Jud. Neamţ.
(2) lată deci noi.

(3) Cu.
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lui. I-o a vândut dumisale lui Costin Postelnicu. dinaintea nouslră
dirept zeace galbini buni. Şi au întrebat Mareş pre toţi răzcişii să
le vănză acea ocină, şi răzăşii n'au vrut să o cumpere iar Postelnicu i o au plătit deplin. Deci noi am făcut aciastc': carie şi
mărturie pănă-ş va face şi direasă domneşti. Şi ne am pus pere·
Pis u Tecuci Mart. 30.
tile ca să să ştie.

.4z Sa vu diiac pisa im o
pecete rotundă a târgului; un patrupet alergând şi „pecetea lărg
Tecuciu"; trei pece\i mici: o cruce, o pasece (?), o cruce iniiptA inll"o lespede
cu cite un 3 simetric. de-o parte şi de ulln.
Anul este pus după Creşterea colec/illnilor Academiei Rom1i11e.
Originalul la Academia Romilnă. 141-CX\ll.
Bunişoar!

T. Pamme.
291.
1801 Noembrie 24.

Noi Alexandru Neculai Suful Vvoda, cu mila lui Dumzliu Domn ţării Moldaviei. Credincioşi boerii Domniilil meii.
dv. islpravniciil de tănut Dorohoiului, s<1nălate. Să triimile jaloba
ce s'au dat cătră Domnie me Zoi(a. fiica şătrjarnluil Ioan Arburi.
din cari pre largu veti intăle!li arătare ce face. Deci pentru giudecala ci ceri să aibă cu clironomii unui Ioan şi cu un cumnat
al său Dumilrachi Munteanu pentru şasfi od!loanedin moşiia Popenil şi Du menii dela acel lănul ci I-nr fi slăpănind îă1·ă drcp ·
tale, scrim dv. [c<il inf<1(oşăncl pi amtindoai păr(ile. să cercelali
pricina aciasla cu amărunt şi după cum ve\i găsi cu cale şi cu
dreptate, să giudeca\i dăndu şi mărturie de giudecată la parte ce
să va căde, cu cari, de va rămâne vreo p<lrte nemul\ămilă şi s'ar
tragi la divan, din mărturie ce ve\i da, să-s ln!ăleag[1 pricina.
1801 Noemv. 24.
Răvaş pecelluil cu ceară roşie.
Aci dăruit de d·I Norbert Ştefan Dumbrowski, muzeului

A. Saint.Georges

292.
1814 Noembrie 20.
Adică

eu Gheorghe Papadopulos dela ostrovul Zachinto ve·
nlnd deplin răspunzăloriu din parte lui Coste Mutafi sin Teodor
Vuta din Curu-Ceşme dela Ţarigrad, fralile şi clironomul săvârşi·
lului Marcu Sarai basa. după carie de vechileme den 13 a trecuhttps://biblioteca-digitala.ro
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Iii luni luni '814. adeverită cu indestui martori şi întărită cu iscă·
litura Patriarhului de Tarigrad, încredin\ez cu acest zapis al mieu
ci dau la cinstită măna Jumisnle stolnicului Constand. Andoniu,
precum s<"i fie ştiut c,-, avănd a luoa dum . 350 lei dela răp[ols[atl
cu wpis clin '81.) April 10 şi cu 56 lei ci au cuprins legiuita lor
dohilndă din zăci. unsprăzăci, pnră la '814 Noembre 20, s'au făcut
peste lot 406, pentru care au avut amanet şi doi zapisă a tril pogoane vii ci ari răps. la Vămăşo[a]ia pe moşie mfănăsliriil Soco·
Iii, cu 5 firle puse din toamna anului trecui '813, cari vie când am
vini! eu, era scoasă l<l mezat den poronca Mării sale lui Vodă
spre plata banilor de sus arăla\i şi n'au eşit mai mult decăt 440
lei precum arată în dosu l tădulii vorniciilil ci esti la telal-baş, cu
rodul loamnii aceştie Cu cari pre( nemuqumindu-mă, am oprit
mezatul şi slringând roada viei din toamna aciasta 65 vedri, le-am
dat ci.sale stolnicului drept 166 Ici în socoteala datoriei iar stănd
acum la învoială şi prin bună tocmală, am vândut viia dsale sloi·
nicului drept 425 lei „„ din cari barii. scăzăndu-să 2q.o lei ci mai
ave să ia afar ă de vin , 105 lei ci rămăn i -am priimit toji deplin
dela dumlui înpreună şi sineljull răplo]slalului[ pentru sama me
la clironomie.
Să fie slăpânirea !ihn1tft.
Iscăli/ura in greceşte.
lncredin/area de-a doua zi, dela vornicu opşlii.
Şârban Negel vei vornic.

A. Saint-Georges
293.
1820.

Noi Mihail Grigoriu Suţul Voevod, cu mila lui DumneDomn ţă rii Moldaviei. Să face şlire cu această carte a

zău

Domniei meale pentru Cons/andin săn Obreja din satul Bă/ăşe·
.5/ii finului Tulovvii, care după cercetăre ce s'au făcui, învederin·
du-să prin dovezi ce s'au căzut că iaste neam de mazil şi că·
zindu-i-să si l11i a fi la nlnduiala neamului său, s'au aşăzat cu
dajdiia in catastihul vistieriei la rîn<luiala
mazililor şi spre incre<lintare s'au dat a·
l:easlă carte a Domniei meale, ca să fie
cunoscut de mazil.
1820.
Vei log.
Aşăza !..„

imprimai: partik cursive sunt întregiri
condeiuJ.

\;U

con-

V. C. Nicolau
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294.
1827 /anuar 16.

Copie după cea adev!ălrallăl.
Din râvnă şi pronie d1Jmnezăească luminându-mă şi eu păcătos
robu lui Dumnezău Grigore Bujoreanu ca clin cele ce mi le-au dat
Dumnezeu de m'am hrtlnil din trănsele, aşijdere şi eu păcătosu
le las şi le închin cu !oală voia mea şi bucurie la sfintele chi
novii ade/ Cernica unde tasu cu sufletul meu să mă îngroape.
Viile Bobu i Herasca din sud Saac le las pă jum!ăJlate la chinovia Cernica (I) şi jum!ăltate Ia chino\1ia Poiana-mărului să Ic
inpărtească frâleşte, via Herasca şi Bobul jumlăllate la alia iar
nu să aliagă o parte mai bună şi alia mai proasrn. ci frăleşle să
le înparlă şi pomătu şi ohrăfiile şi dumbrava cu moşioara ce să
coprind în zapisălc cele vechi ce mi i-au dat la cumpărătoare la
via Herască ce să trag de la dum. banu Naslurel răposat şi viin
ceilallă Bobu fiind ale râposalillolr ce le-au lăsai la câte trei, bezi
doasprăzece pogone de vie ce le-au dat zestre soru-mi Elenchi
Bujoreanca cu obrăliile ce i·au şi dat pă urmă din corleli la vale
pă din susu crucii, drepl Ia maica vii Bobu pe unde am făcut şi
gardu şi acareturile, jum[ăJlale Ia o parle şi jumlilltale la altă
parte, adecă casa. şopronu. magazia, pivni!a cea mare şi vasăle.
arămurile, hearăle !oale pe jum!ă]tale să să inparlă şi dupf1 moar·
lea mea să inlre să le slilpanească cu pace de la Dumnezeu şi
de la mine păcătos, numai nctncetal să fie ruglăllor către milos·
tivul Dumnezeu pentru mine şi să caute de sufletul mit'U. Şi căi
va lrăi Mărioara solia mea nemărilându-să să-i dea vedre vin trei
sule să şi-l ia dă la cramă cănd să va face şi o pulină de slru·
guri de cinci vedre. Care vii sâni cumpărate de mine; părinteşti
numai lrei pogoni sâni parlea mea şi fiind părăginite mi le-au
vândut şi frali parlea lor cum să v<icl zapisăle dlor care să aîlă
loate la mănastirea Cernica. Şi le va inpărli Şi cine clin fratii mei
sau rude sau străini se va scula să le ei, să fie supt blestem
sfintii lroilă şi al Domnului nostru ls. Hs. şi al Maiciii precuratei
născătoarei de Dumnezău Amin. şi supt blestemul mai marilor vo·
evozi Mihail şi Gavril şi a tutulor sfinlilor poteri lngereşli şi sub
blestemul şi anaftemu sfintelor a toată lumea şapte soboară, Amin.
Heru, ojălu. pialra să să topească iară trupurile acelora care să
(I) /n. 1833 ms. Ct:rmi:a sldpa11eu. u. 4-u. parte dm moşia Cdmpinei a Câminarului,
ctitorul biscrict!l0t Adormire.i şi Sf. Treime din Cdmpina La 1828 Iulie, Bu/oreanu.
trăia (lorS',a, Slud. ~i doc XXI 18-9).
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vor scula să le ia, să fie neputrede şi nedeslegate, Amin. Şi am
iscălit

eu robu lui Dumnezeu.
1827 Genarie 16.
Pece/e. Grigore Bujoreanu căminar dau cu tot sufletul meu.
La această danie ce să vede alcăluilă la toate cuvintele căle să
cuprind mai sus de dlui cămr. Grigore Bujoreanu şi zicându-ne
să iscălim şi noi, ne-am iscălii supt iscălitura dlui.
Popa David protopop plaiu Prahlovei] martor. Popa Neofit duhovnic ol Câmpina. martor. Popa Oprea duhovnic ol Câmpina
martor.
Originalul s'a dăruit ru·um Academiei Românt.

T. Pamflle.

295.
1831 Iulie 5.
Adiată. Că de vremea cea viitoare aducandu-mi aminte de cea·
sul mortii lasu ale mele câte am să iau şi cale am să dau după
cum arată in josu.
1831 lulliel 5.
TlaJl!eri], p[a]rlalel : 200 1\dică doă sute din clistacerea casii socotindu-mă cu oamenii streini am să iau cu de la fiul mP.u Dl·
nul. 120 de coturi (CO/i ?J de pânză sănl ai miei curaţi, 50 jurubile tortu ale mele curate, 50 coturi pânză ipac nenălbilă, I
căldare marc, una tingire cu capac, 2 talere de cositor, I lavă,
I tigaie, I velinlă. 2 perechi foite, 1 pilotă de aşternui, I duşăcu
nou necusut. 3 perne, I cerşaf care l-am avut de acasă, 2 mese
(~le/el ele masă, o pereche de paftale de argint să la ia ori
cine va da banii, 3 cămeşi femeeşli, 2 mărămi şi doă peşchire,
2 scurteici : una di yhirmisit şi una de micaton, I roche de stam·
bă, 17 llaleril, sănt să duu frali-meu Tomii, 3lt.I. 30jpar.] ipac de la
muiu (?) sănt datoare Tomii. Iar casa şi livezile ce să află supt
stăpânirea aceştii casi, sănl ale lui, să să odihnească însă inpre·
ună cu mine câl voiu avea zile. cât va voi să şază iar intăm
plându·se a merge la aliă parle Dinu! cu aşăzămănt, atunci casa
căi şi livezile să rămăe pe sama ~·rafilor.
Maricci. Fa/ă: Popa Toma Perieleanu. Dincă Mitrea.
Şi accaslc"i n mea adiiată o las cui va vrea să·mi grijească su·
tlelul mieu dupc"i moarte, însă cu frica lui Dumnezeu.
Pericti-laloinita.
Acl.
„ N. I. Dumitraşcu.

296.
1832

No~mbrie

26.

lnceJJuJul aJJroape /a fel cu a/ doc11menJului publicat sub no
142, An. //, p, 43-4 inlâile 2J rânduri. duoă cari urmează: Deci.
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pentru 57. „ slănjăni gpod, loc măsurat inprejur ci ari cuprins
sfinlia sa preot Panaite Păun cu lăcuin(a în mahalao Podenii intre loc lăcuiniei Necu lai zel Panciu şi intre loc lăcuinlei Dimii
sân Costin Dascal, au şi plălil una sul<i lrii lei la banii analoghii[il
ci s'au socolit pentru emaş şi chelluelile urmate', -- urmând apoi
cele ale ac/ului 124.

Pe verso: E.pilropie ! Peste suma de 57 slănj. arătaţi în fa\a
acestui documinl a preotului Panaili Păun, cari di căiră urmaşii
săi au trecu! în vănzari de veci căiră dumnealui AHanasăi Gheorghiu Macriu cu actul din (alb) incredin(al sub No (alb) peste
cari mai sporind 4 slj. ii plăieşie dum. Macriu cu 35 lei, şi are
peste tot stânjeni şasăzeci şi unul. 1846 Mart 8.
Bralon Stoica sluger
Hristu, clucer.
J>anailc Dobranici Două iscăt'illlri
11clul mi-a fost dăruit de d-l

Trecui, Conslandin Gheorghiu_

G. Tutoveanu.
297.
1841 Aprilie 12.
Holărârea judecătorii

de Argeş intre Stoica şi Dinu din lvluJeşli -şi Ni/ă Ioan Muşe/escu. Pârvu Muşe/escu, lu/ăl celor doi
din/ăi şi cu fraiele său Ion avea 200 slj la Bu11eşlii de fier, pe
cari-i şi impari pe din douii. când răposata pităreasă Safta Dră
goească, megieşi/a. a luat 50 stj. din partea lui Părvu ai cărui
moşlenilor cer despăgubiri dela vărul lui Niţă, care şi-ar fi lnslreinal moşia cu arendă pe 11 ani. Fra/ii işi vânduseră de al/fel parleCJ lor la sfânta Episcopie din Argeş la 1815 Dec. 9. Pârilul rămâne apărai.
Văls~neşli-i\tgeş.

Aci. G. Florescu.

298.
1843 /anuar 21.
i\diră

eu 1~lexanclru, Maria şi Ioana, feciorii lui Grigol'e Popa.
Şlefănache, lflemi. Catinca şi Ileana îiciorii Sandului Perju, Să
mioan şi Ioan, feciorii lui Ştefan Geneli şi Coslandnchi ficior lui
Toader Gcneli, Şlcfănachi şi luncu şi \lasile feciorii lui Ioan Co·
rndcscu incredinlăm 1ni11 acest zapis al noslru la 1rni11a dumsaiL'
Ştefan Gencli, prin cari să fie ştiut că având durnlui doi slc'rnjăni
moşie răscumpărati de la dumneaei slolniciasa Tarsăta Bolem1cu
analoghia de săleşlc undi sănt pc liing<-1 aşezare dumsalc polcovnicului Ioan Pascal, i::lpoi acum viind la noi neumurile
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noastre, răzăşii Ioan şi i\laria, feciorii mătuşii noastre Irina, solul
lui Nechita Vănău şi la v<inzare de moşie ce-au făcui de pairu
stănjăni şi pairu palme căire noi, după cum să arată prin zapis,
au dai dlui Ştefan Geneli acei doi slănjăni [dumsl. polcovnicului
Ion Pascal. in euri pentru asămi11ea stănjăni, noi ne indalorim.
ca să-i dăm acei doi sl:'injăni in :>ăliştc din sat din stănjănii cumpărati de la feciorii mă luşii noastre Irina, unde să-i stăpânească
din zare în zare precum umblă moşiia ..
Pece/ea: Salul Corodeşli cu cotul Răleşli lt Tutoval.
Act. G. Jorlcă.
299.

1843 Naiu 15.
,\1ărlurie

hotarul
părătură

de alegere µenlru Gheorghe Popa că 1 s'a ales în
am măsurai pe fala pământului... cum-

moşiei Onişcanii ...

i

baştină.

I prujini ~i 40 praj. cumpărillură ... 2 prăj. 5 palmccumpărale de la Tolalder Buga.„ 16 palme cumpără/ură.„ .Şi s'au
ales 12 prăj. curmeziş„. prăjina dt:> 20 palme gospod. lnpărlin
du·să pe 7 ficiori a preotului Andrei anumi: preotul Ioan, llejajna,
Măriuca, Paraschiva şi i'\ni!a şi !liana şi Gheorghe, din cari numilui Gheorghi are cumpărati lrei frali din 7 pomeni(i sus, pe
Măriuca şi preutul Ioan şi pe Ani!a „ Alle 25 prăj. cumpără/ură
de la Mătei Popa„. apoi 31 prăj. din partea Ciocăn<.'şlilor, cumpă
ră/ură de la Nqu Ciocilnel şi Enachi Palatli„. 5 prăj. de la Gheorghe Coslandiş„. care rac peste lot 117 prăj. şi s 'au măsurat
alăture pe din sus cu dl Cc Alee Catargiu clin muchea ·zăvoiului
p<1nă in Barag;:111„. şi curmezişul 8 prăj. jumatale din cap in c<1p„.
Incredia/area privighilorului Ocolului Sire/ului de joş, /.Roman.
Başlină:

Originalul s'a

dăruii

acum i'\cademiei Române

după

dispozitia d-lui

N. Apostol.

300.
1851 Iunie 7.
Din inleresanla notiţa ce ~c lipareşlc aci.
lrcbue să fi uvul o biblioh:'că nrnre
(570) Ic-a lăsat bibliotecii stalului.
Cârtite de coprins religios, câle le-li <1vul
ca le-a lăsai manastirii ş1 seminarului şi că
din 1866.
geşului

reesa că episcupul ll11rio11 111 i\rpentru timpul său. Cărlile profane
la rc~edinw din Argeş, se spune
au ars !oale in focul cel mL1re

Cu No. 2795 Iunie 7 anul 1851.

Ministerul Cultelor invită pe onor Eforie a Şcoalelor ca să orânduiască bibliotecarul coleHiului Sf. Sava, să primească biblio·
leca profană a răposa !ului episcop llarion.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cu No. 24, Iunie 16 anul 1851, bibliolecariul Iosif Gerilie su·
pune tn cunoşlinta eforiei, că a luat şi depus în biblioteca stalului
cărllle profane ale răposatului llarion în numărul de 570.
Copiat! din dosarul
piei de Arqeş.

„Hărţii

vechi" de de enii 1850·1854, din urchiva Episco·

C. N. Mateescu.
INSEMNARI

119-129.
Satul Leorda-în vechile însemnări se zice •Levărda• (1)-este
aproape de târgul Bucecea, din jinulul Botoşanilor, pe aceeaşi
cunună de dealuri despădurite din vremuri apropiate. Izvoare bune
sunt şi pe aici, ca şi în Bucecea. Răchita roşie e semnul de intrare in sal, prin partea despre asfinlit. Oamenii mai vechi spun
că dinlru începui au venii din •ceea parte• locuitori cari au tăiai
din pădure, au mai luminat locul şi şi-au făcut case aici. Erau
mal mult Ruşi - cum şi azi ii vezi: cu capul alb dela cel mai mic
copil pănă la cel mai bătrân moşneag. ln podul bisericii Adormirii suni încă o mullime de cărli bisericeşti ruseşti. de pe vrc·
mea celor dinlăiu locuitori venili aici, acum 200 de ani. Era, zice-se, o biserică de lemn (2) mai înainle de a ridicâ preotul Toader
fasolă pe aceasla <le aslăzi. ln partea despre Bucecea, unde~I
iice delaul ·Dragomanului• a fosl de demult o mănăslioară, cu
vreo câli·va călugări. Turcii veniau adesea aluneca prin (ară, aşa
că odală, fiind supăra\i rău, au stricai mănăstioara ; veşmintele şi
clopotele şi averea toată le-au ascuns călugării acolo in deal. Mai
anii lreculi au venii 3 călugări dela Roman şi au arătai cam pe
unde au văzul ei lucrurile. Nu s'a găsit însă nimic.
Peste lot se cunoaşte că salul a avui un preot vrednic, anume
Toader Fasolă, iconom, om rar în felul său. Pe la noi nici un sat
n'a avut parte de un asemenea preol: a zidit biserica din deal.
cu !mimul Adormirii. a făcui fântâna cea frumoasă din vale. ca·
rei poartă numele ş. a. Chipul lui se vede in biserică. - lucrare
frumollsă şi sfântă, împodobită cu zugrăveală moldovenecsscă dt!
Iancu Grebliş din Bucecea. un alt om harnic, a căruia amintire va
sla multă vreme in atâtea biserici de prin locurile noastre.
Cu prilejuj acesta dau, cu privire la salul Leorda, următoarele:
Biserica Adormirii din satul Leorda-Botoşani e făculă din lemn
de stejar de preotul Toader Fasolă; chipul lui şi al sotlei se văd
(ll CI. şi „Miron CosJi11", Bârlad,
(2) A Cludine9Ulor.

i:IO.

li, No. 8·9 (Aug. Sept. 1914), p. 120.
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în biserică, zugrăvili de Iancu Grebliş, din Bucecea, zugrav vestit,
mort nu demult. ca şi preotul ctitor (1). Pe acelaş loc a fosl bi·
serica de lemn a Ciudineştilor.
O mullime de cărli ruseşti din sec. 18-lea (Ceasloave mici, Le·
turghiere, Meneie ş. a) Pe un asemenea Mineiu, tip. 1757, sub
Elisavela Petrovna:
(Cartea este) a schilului Botoşanilor. 1782 luni I.
• •. Pe peretele despre miază zi:
Această biserică s'au făcut de sfinţia sa iconomul Teodor fa.
soiă cu cheltuiala şi alior voitori de bine, cari au volt a ajuta la
acest sfânt lăcaş. 1885 Sept. 1.
: • Pe un Molitevnic, Râmnic (fără începui):
Păcătosul Teodor fasolă preot, 1885 Fevruar 8 (se transcriu cele
12 Vineri de peste an).
: • ln anul 1879 luna August 1. Mercuri la 3 ore, când apirea
aurora, s'a născut mea noastră Maria cea dinlăiu născută. face·
rea I s'a făcui foarte periculoasă. I. Alexandrescu. 1879 Aug. I.
• •. Preotul «Ion ol Bereşti• lin. Doroholu, în 1806, inseamnă
că a cumpărat cartea dela Mitropolie în pret de 18 lei.
• •. Pe un Penticostar, Râmnic, 1767:
Această sfântă carte este a blsericei din Levărda:
• •. Pe o •Urmare în Duminica Paşlelui• ş. a. lip. de Veniamin,
1814:
Aceaslă carte este a bisericei din satul Levărda .
• •. Pc un Octoih, Nea ml. 1836:
Acest Octoih este cumpărat cu 80 lei de s. shimonahiia, Mag·
dalina Ciudineasa !dela Agartonl şi dat la biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului la moşăia sfinlii sale Levărda şi spre
pomenire s'au scris de mine gios iscălitul.
M. Sevaslos(?) Medelnicer. 847 Sept. 14.
• •. Pe un Nou Teslamenl, Petersburg, 1817:
Izvod.
Lei păr.
4:l 25 Păhărulă giumătate de tacăm.
52 20 Pe o farfurie şi patru lingurii<'!.
08 ---· Păftale (2) poleite .
• •. Diferi le celcnii scrise cu Iii. chirilice, insă in latineşte, greşite: Ex.: " ... simus ascullari evangelium sacrum„ etc. Apoi:
(!) Numai turnul e de pirilră şi cărămidă,
(:?.) i\slrlzi Io noi. în popor se Tnlrebuin\e1llil. acest cuvânt (,.păftdluµ.") num11i

\'1 h11n111ri : l·urelele rnre inf:işo11ră pânlertlt' calului
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Aclasta este cartea părintelui Gherasim din biserica sfântului
Sava. Apocalitis.' Iancu Eraclide .
• •. Să se ştie de când au încep ul profesorii a învăţa. Aug. 2J.

D.

Furtună.

130-144.
/nlr'un ceaslov din 179.5 la Mânăslirda Râşca.
Intru această zi m'au născut maica mea după. .
. . lspusaj
tatălui meu l::i anii dela Hrsl. 1760 sept. şi .... însemnat şi alt
... minune .... făcui .....
Intru această zi mam insurat eu. 1780 înlr'o Duminic·ă. Noemhre
I, şi am luat pe Anica fiica lui Gheorghe .....
Intru această zi, Vineri, au răposat prea dulce şi iubita mea
sotie Anica Negură. posl in anul 1808 Noembre 27.
Intru această zi. luni. după ce am venit dela laşi, am îngropat
pe iubita mea sotie. 1808. Noemh. 30.
1803 lullu 23 s'au născui .... copil ... la 2 ceasuri din zi. anume
Ioan ... botezat eu la Iulie 26 zile.
Intru această zi m'am însurai de a ll'eia oară şi am luat pe Catrina, fata lui boer Şandru dela ... 1812 febr. 17.
Intru această zi au răposai posl. lonilă Negură la Filipeşli.
1813 Martie 22.
Acest ceaslov al meu, postelnicul Ioni(ă Negură, din satul Fili·
peşti, mai înainte până a nu-mi da sufletul meu în mâna lui
Dumnezeu, l-am dat preotului Vasile Mane pentru pomenirea mea
şi a soliei mele Anila, şi a părin!ilor mei şi a !ol neamul meu;
dar dacă după urma mea va să eie acesl ceaslov cineva din
neamuri sau din străini, să ffe blăstămati de Dzeu şi de maica
precista şi de sfinţii părinli şi apostoli şi de ierarhul Neculai, şi
să fie a sfintiei sale părintelui Vasile şi a feciorilor sf. sale in
veci neclintit, amin.-1813, Marlie 24. Anica fiica i Catrina soţia mea.
Joni/ă Negură a murii la 28 Mar/ie, deci la 24 el nu pulea să
scrie. Examinând scrisul, se vede că nu e de mâna lui Joni/ă:
scrisoarea l11i e frumoasă, sub/ire şi orezinlă o uniformă in or·
Jografie, pe când însemnarea aceasta e scrisă cu ii/ere mai
groase, de o aliă mfwă, nedeprinsă a scrie.
Toi de mâna lui Joni/ă Negură. suni scrise şi urrnătoarele:
Intru această zi am intrai sameş, Grozăşli, 1804. iunie I.
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Tot la Grozăşli ni-l arată o noli/ă B sa din 1805, februar 1
când a desemnai nişte cruci oe un loc alb din/r'o pagină a
ceaslovului, şi a scris: am inse11rnal să să ştie.
O mână slrăină scrie. /a 2J Dechembre 1809: eram bolnav
de cap.
La 1797, noembre. Jon11ă Negură scrie aces/e reflec/ii, fragmenlate de şoareci: Un creştin bun. drept, pravoslavnic şi cu
frica lui Dumnezeu ..... bine această sfântă molitvă în toate zilele să o cetească odată.
Prea milostive Doamne Isuse Hrisf. fiul lui Dzeu, aglută-rnă a
săvârşi ceea ce am pus în gândul meu. 1808 Oct. I I.
Ceaslovul lui Negură ni arată că e/ işi lllcuse lrei pece/i: una
la 179.J. alia la -18'17 şi ultima la 1810.
Pecetea din 1794 are forma unui octogon şi pe trei rânduri
poartă inscrip/ia : JONIŢA NEGURĂ, 1794.
Pece/ea din 1807 e ovală, are un monogram /. N., inlre două
ramuri, iar d~asuora un vultur cu aripele inlinse.
Pecetea din 1810, de aceiaş mărime ca acea din 1794, are

sus o stea, o cruce şi o semilună, şi de desupt e scris: 10NIŢĂ NEGURĂ POST. 1810.
,5; Anica. so/ia lui loni/ă Negură, are un sigil în ceaslov; e
oval, în spre slânga are săpală o inimă şi in mijlocul ei monogramul A. N .. o pasere fine o ramură in gură, şi inprejur e
scris: ANITA NEGURĂ, 1809.
Părinlele Vasile face şi el însemnări in acesl ceaslov.
Părintele a avui o mul/ime de cooii. La 20 Oe/ambre 1814 i
:s'a născui fala Catrina; ia 25 Martie 1816, fiul Ioan; la 28 Decembre 1820, Ileana; la 2 Oe/ambre 1822, Smaranda; la 17 Iuliu 182.5, Iordache,
Părintele mai scrie:
Intru această zi, Sâmbătă noaptea spre ziua de Paşti, la 12 ceasuri de noapte, s'au deschis cerul. 1823 april 22.
Intru această zi ne au venii poruncă că s'au aşăzat Arhereu
Melele în scaun Romanului în loc lui Gherasim răposatu.lui. 1826
iunie 24.
Intru această zi am au ieşil volintirii greci în tara Moldovli de
..... tăiai Turcii şi s'au făcut răsmirită.
1821 februar 20.

Artur Gorovel
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CRONICA
N. Iorga: Notes et extralts pour servlr a I 'hlatoire dea crolsades au XV-e si~cle. Seria a palra (1453-1476).
Notele şi extractele cari aka.tuesc acest volum. ln mare parte au slujit aulo·
rului pentru două (li şi lll) de cele 5 volume de "Istorie a imperiului Otoman".
unde se va aliă inlrcgul comentariu. Materialul esle cule~ in „;mi de tinereţe
deja îndepărtaţi !-din bibliotecile italiene şi germane•.
Să se noteze apoi, că acest volum, ca şi cele ce vor mai urmâ, ca unele cu·
prind şi atingeri cu isloria Românilor,--11par cu sprijinul Academici Ro11.!ne.
N. Iorga: Ac:lvllatea culturali\ a lui Constantin Vodă Brânco·
vanu şi scopurile Academiei Roml\ne. Analizând mişcarea culturală des·
lă$urală în preajma şi prin indemnul .prea·blândului. prea-luminatului şi prea
.lnUtalulul Domn şi lghemon Conslandin Basarab Voevod•, d·l Iorga ii învederează acea duioasă universalilalea românească şi creştina. care !ac din Britncoveonu şi din vremea sa. icoane ce nu se pol niciodată întuneca.
Con„t. Molsll: Contrlbutluni la i1dorla monett\riel ve<~hi romll•
ne„u. Din studiul tezaurilor cari cuprind monete numai din secolul XIV. autorul constau. ci inl:iii noştri Domni cari ou avut htreghie--haraghif- monetării'
sunt Vlaicu Vodd în Ţara românească şi Pelr:.t I în Moldova.
Sistemul monetar românesc, lireşle, ca o urmare a legalurilor comerciale
cu vccină!alea. o trebuii sa fie pus în concordan\ă cu sistemele centrelor comerciale 11ecinc şi deci a căula legăluri de dependento, c o muncă zadarnici.
Despre o regulamentare, nu a11em marturii : totuş d·l Moisil vede in mone·
7.ile lui Voicu două tipuri. cel mai mare a patinând celui al dinarilor ungureşti,
cu ale dror rotlieluri ii şi compară. Monedele lui Petru Muşat suni socotite
în categoria groşilor ruse~li. cu relieluri proprii moldoveneşli.
Monete bal şi urmaşii lui Vlaicu.Vodă: l~adu I, Dan I, Mircea-cel-bătrân, Dan
11,-poate ci şi Alexandru Alde11 ~i Vlad Dracul,-şi Vladislav li. !n Moldova:
Roman-Vad!, Şlelan I, Alexandru cel Bun, lliaş şi Ştefan li, Dcspod-Vodă, Tom7a-Vodâ, loan-Vodă-cel·cumplil şi Ştefan Răzvan, pentru 11 nu cită de c:il pe
cei siguri. ln curând lnsă, şi începând cu Ţara Româner.scil. pieţile noaslre
lncăpănd pe mâna Turcilor şi toi mai marea mullime a inonetelor turccşti,-pe
l!ngl illle consideratiuni de ordin pol11ic,-au lăcut imposibilă o viaţă propic
pentru monetăriile indigene.
Ioan Radoncll: Situaţiunea internaţională a Principalului 'ţ'erll
rom.SDelJtl tn vremea Iul ~erban Cantacuzino (1678-1688).
Analiza prolesorului sârb se încheie asllel: „Şerban Cantacuzino este una
din personalil'tlle cele mai expresive în istoria Rom~nilor. Contemporan al
unor mari şi puternice evenimente, când se clălina din lemelie imperiul tur·
cesc şi cind problema orientală se arăta pentru prima oară cu lotul deschisii.
in planul înlălu, bine înzestratul descendent al vechilor Canlacuzini a inteles
să conducă in chip neobişnuit de dibaciu cârma statului. 1\llându-se în vecină
tatea monarhiei habzburglce. a Poloniei şi Rusiei. cari doriau cu pulere să se
lnlind! în paguba Turcici, el a intcles prinlr'o atitudine dibace să exploateze·
gelozia celor n1ai interesate puteri ... „'

T. PAMFILE.
lndreptii rl. P. 72. r. 8 sl se cileasc!: ... cart irisd, la noi, au lipsuri i11tr'a doua
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S'au primit sumele şi cu acest număr s·au
trimis adeverintele pentru D. V. Mihai/eseu, Craiova 4 lei,
D·na Stella Brunner, Berheci, 4 lei, D. Dr. C. Theoharie,
Pueşli·Tulova. 4 lei. D·na Maican. Gaiali. 4 lei D. !. Tan·
viceanu. Bucureşti, 5 lei. O. Const. D. Mille. Bucureşti, 12 lei,
O.. V Goraş, Brăila, 4 Ici, D. N. Apostol, Roman. 4 lei. O.
Dr. I. Vainfeld. Bârlad, 4 lei, O. O. Pa/ode. Banca-Tulova,
(urmează)
4 lei.

~oii)

1

1

CONST. MOISll. •

!F-studii si
•

cercetări

1

<~urureşti.

~
~

.

lui Mircea cel

1914-. 12 p. cu ~ fi9 11ri în text.

3. O. f\ :Sturdza
4.

&,,"1~

numisn1atice

1. Consideraţiuni asupra monetelor
Bătrân . BucurL·~ti . 1913 , 20 p. şi o planşâ.

<.:ureşli.

~

şi

numismatica

românească.

nu-

I 915. 7 p. c u o WM urii.

Contribuţiuni

la istoria

monetăriei

vechi

ro-

mâneşti. Bucureşti . J L)l 5, .W p.

~

N. IOHGA:

NOTES ET EXTRAITS
pour servir ă l'histoire des croisades

au

i\V- e .5iecle.

Quatrieme

~

seri0 (145.3-1474).

5 lei
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ION CREANGA, Revistă de limbă, literatură şi
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artil. po-

Anul VIII . No. 6 pe Iunie 1915, cuprinde :

T. Pamfile,--Şliri noi despre Ion Creangă.
M. Lupmu.--lntratul flăcăilor şi scosul fetelor la

horă.

Elena Stalânmu.-·- Poreclele în Manasia-·lalomifa.
I. H. Pupmu.- ·- Câteva interjecjii.
A. Moisei.-Ca să se ·ntoarcf1 ma11;1 la vaci (vrajă) .
T. Pop9vid. I. Brătulestu. fl~na Sfelănmu . O furlună -- Povestiri şi legende.
C. N. Maternu. T. Po~ovi:i. -- Dali11c ş1 credinţe .
H. D. Tarn.- Peneş (cân1ec b<itrânesc).
Pr.
P. Chiricel. M- lupmu. H. I· Ournilraicu. V. Moisiu, O. Urzică. Pr. fi. A„ Oră g~ici. -.Soli la oameni, leaci1ri şi descântece.
M. Lu~mu . ft. llhisei. O furtuaă. ·- Vorbe adânci.
tl I. Dumitras'.u. St. Manole, G. (. Constanlinmu.- Cântece.
1. Bră1ulmu. 1- H Popescu. n. r~oisei . O samă de cuvinte.
1. Brălulescu. flgna Slelănmu . Pr. H. V. Hoforoahă . Pr. P. 6h- Savin.- Glume. jă
tii. lacl ate.
Ţ. Pamlile.- CRONICA.
lluilra!iuni.- Ouă încondeiatt>

s.

r

AbonaRevista

Istorică

Dări

de seamă. Documente. Notiţe.
sub auspiciile Casei şcoalelor de N. Iorga.
Redactia şi Ădminislra(ia in Vălenii de Munte .
Abon anual lei 3,50

Publicată

V. PARVAN :
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LÂNGĂ BISERICA DIN EPURENJ.„

In ziua de 14 Iunie s·a sfin\il de căire I' S Episcop Nicodem al
biserica din nou zidită. pe locul celei vechi şi întocmai
ca aceea. din salul Epureni. linului Tu lovii, fiind ctitori d-ra Magdalena şi d-l Al Ecsarhu,-nepoala şi ginerele lui Manolache Kos·
takc-Epureanu al cărui bust s'a desvălil acum doi ani in Bârlad.
Epurenii, au proprietar nou. şi urmaşii Koslăkeşlilor, în aceaslă
parte. stăpânesc in formele şi împrejurările de demull. vechea
curte ocrotitoare a atâtor lucruri şi amintiri, cari, tocmai pentru
că suni ·ale familiei•, nu trebuie să rămână închise numai pentru familie.
frumoasei biserici ii va urma o clopolnilă şi mai apoi, alături,
o cas<i pentru lămăduire<1 durerilor trupeşii ale •(ărunilor•; acestea suni făgăduinlele unei duioase cuvântări ale d·lui Ecsarhu,
care. cu mare părere ele rău, n'am pulul-o dobândi pentru împo·
ciobirea acestui număr.
Ctitorul, a vorbii întâi. fireşte. despre strămoşi,
poate
pe
temeiul unor mărturii înjghebate dăunăzi, în grabă 1
ceea ce mi se pare a fi o mare lipsă şi pentru nişte ur·
maşi credincioşi bătrânilor,
şl
pentru nişte vremuri cari·şi
urmează
măcinişul prea de timpuriu; a vorbit însă lemei·
nic lămurind Jap/11/ care are, pentru vremurile nouă. un prel cu
muli mai ridicai de cât cel cuprins in zecile de mii chelluile cu
întruchiparea sfântului locaş. A vorbit deci, de boierii cari în
marele lor număr trăiau încă pe la sfârşitul veacului XVIII, despre "dumnealor boierii· cari aveau şi-şi îndepliniau mari înda·
loriri fală de lărani, in schimbul ostenelilor acestor muncitori
de pământ şi credincioase slugi deprinse să ceară «punere Ia
cale». şi scăparE' de la •marc nevoie»; a zugrăvii pe deplin pe
cei cari. în schimbul venitului adunai «din lol locul>„ stc:iteau în
slujba lării, pe lângă Domn şi pe lângă norod. pentru Domn şi
I-luşilor,

1 Cf \'.

c~rniv:in.

Mni•ifn

R11ş1e.

i!ârbd. 1913. p. 27-tlfi.
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pentru Ţară,--şl loti ascultătorii, socot. s'au încredinţai de temeinicia acelei legături sufleteşti pe care, întru cât priveşll? ţărăni
mea, n'au putut-o şterge anii.
Se inlelege, a fost îndeajuns această chemare la cele trecute.
şi zadarnic a venit în urmă, sfatul părintelui Episcop. s<i se mbrăfişeze, peulru cins/ea zilei de 14 Iunie, acea boierime a Eparhiei, care. ca pretutindeni, după Regulamentul organic, după
neroada emancipare de sub ochiul ţăranului stăpân pe munca
lui, s'a rătăcit şi s'a prăbuşii în prăpastie.„ ..
Paguba. pentru o parte şi pentru alia, ar fi mai mare pentru
Ţara care va trebui să răstoarne, fie puterea numărului. iie indârjirea celui din spatele zidului ferecat; noroc numai de acea
sfântă pornire de jertfă a !ărănimei noastre care uită şi iartă uşor. şi care trebue răsplătită de cei ce mai pot.
Acestea le-am simlil cu prilejul sfinlirii bisericii l<ost<il\~ştilor
din Epureni, şi nădăjduind că nu voiu fi în afară de felul dl' inlelegere al ce!ilorilor noştri, mi-am îngăduit să aşez aceste şire la
o laltă cu celelalte pagini închinate trecutului.

T. Pamme.
O HOTĂRÂRE A LUI C. NEGRUZZI IN PRIVINŢA
MERGERll SĂTENlLOR LA BISERICĂ.

C. Negruzzi a fost un ales iubitor

şi înţelegător al tăranilor.
cât de potrivit a scris pentru ei în foaia •Săptămâna•. La
Mitropolia din laşi, subt no. arhivei 2472, găsim încă un act dela
marele seriilor, un act nou. din care ne încredintăm şi me1i bine
despre simfirile sale patriotice şi religioase fală de poporul
satelor.
E vorba de mergerea la biserică, «Deaba» 1, •jugul•. dispăru
seră. Le aruncaseră dascălii prin poduri şi prin clopotnile. Lumea uitâ de biserică, îndreplându-se. încă de pe atunci ( 1865),
pe calea pe care umblăm şi noi astlizi. Nu erau numai sătenii
vinovali: un alt act, din aceeaşi arhivă, ne spune lămurii 2. că
la Dorohoiu (fireşte. ca şi aiurea) poserorii şi proprie/arii fin
corănzlleD deschise în zile de sărbători. iar locuitorii fac. des-

Ştim

1
~

CI. Ion Creangă, an, VI (1913). p. 333-4.
No. 1227 din 1861.
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de-dimineată. •cele mai nesuferite belii. din care decurg toi felul

de sudălmi mârşave » ; ba, ceva mai muli. ·domnii posesori„ şi
vechilii pe alocuren (cu gânduri nouă, acuma) ii puneau pe fă
rani• la feliurite boierescuri„ .. Oricum. credinta slăbiâ tot mai
mult.
Cu data de 30 Ianuarie 1865 vedem însă că vine înaintea locotenentului de Mitropolii. Calinic Miclescu, din laşi, holărîrea
consiliului general al acestui jude!. care ne dovedeşte o frumoa·
să iniţiativă de indrepfore a răului semnalat.
Consiliul îşi exprimă dorinţa •de a se lua măsuri indaloriloare locuitorilor săteni de ritul ortodox» din jud . laşi «a merge
Duminicile şi în toate celelalte sărbători de peste an la biserică
şi spre ascullarea sfintei Liturghii, prin îngrădirile totodată şi a
orândarilor din comune a nu deschide orânda. mai înainte de
a se lermina oficiul divin•. S'au luat şi unele dispositii «de penalitate ~ în această privinţă .
Mitropolitul e rugat .. de cei din fruntea judetului I -- ca să admită holărîrea
luată, să o pue în lucrare, căci poporul,
mergând la biserică, îşi îndeplineşte «Una din cele mai sacre a lui datorii», şi
«î n clasa societăţilor săteşti~ e nevoe
de ~o moralitate fecondă în toate privi·
rile. iar mai cu seamă a cultului sufletesc. singur pufinte, în lipsă de altă lumină a le preserva de multe pericole,
Pecetea Moldovei
la care inioren/a !=ignoranta] le expudin 1826 Iunie 15
ne". «Păst orii parohiali• să fie obligat!
a priveghiâ îndipli11irea dispozitiei. - acestei «ina/Je cugelări»,
după cum incheie preşedintele consiliului jude~ian. care nu e altul decât scriilorul C. Negruzzi 1•
Din biografia amănuntită a d-lui E. Lovirescu (C. Negruzzi,
Bucureşti. •Minerva». 1913. p. 51) se vede că scriiloml a fost epitrop la eforia Sf. Spiridon până prin 1866. Din actul de mai
sus rezultă că, deşi bătân şi slab. Negruzzi ocupa, la înc eputul
anului 1865, şi locul de preşedinte al consiliului general al judetului laşi, şi luă holărlri cari fac onoare memoriei lui.

D.
1

Se

comunică hotărirea şi

Neamţ răspunde că

se

uneşte .

Furtună.

celorlalte judeţe : numai comitetul pcrmane11t al jud.
la 9 Man 1865. 4rhiva Milr. laşi no. 2472 din 1865,
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DOCUMENTE
301.

1717 August 18.
ţ Adică

eu Dumitru Grecul feciorul jupănului lane Zeamănea
gră ot Ulmi dat-am acesta al meu adevărat zapis ca să fie de
bună credinţă la măna dumnealui Matei fălcoinnu biv vei vistiiariu, precum ca să-s şlie că eu de a mea bună voe am mers la
dumnealui de ne-am tocmii di i-am văndul nişte vii ale mele din
dialul Bobului o/ sud Saac însă pogoane 7 cu toi locul sterp
căt iaste înlre viile mele şi într 'ale dumnealui şi cu cramă şi
cu 2 tocitori şi cu curătoare şi cu alte dechise şi cu livadc de
pomi care iaste în poalele viei până în piatra despre Serghie în
hotar căt am stăpânit şi eu. Care vii îmi sănl şi mie de cumpă
rătoare şi toi le-am linul cu bună pace iară cănd au fost acum
tn zilele mării sale Domnului noslru Io Ioan Voivod trebuindu-mi
mie bani şi ne putând să le mai ţin, m'am tocmit cu .dumnealui
pe acestea pe toate li 161 şi le-am văndut dumnialui de a mea
bună voe şi cu şlirea fraţilor miei şi tuturor vecinilor mei că
zăndu-i-se dumnealui a le cumpără, având şi dumnealui vii ală
turea cu acestea. Şi mi-au dat dumnialui aceşti bani ce scriu
mai sus Io( gala şi deplini in mănile meale,
Drepl aceia i-am dai şi eu acest zapis al meu la măna dumnealui ca să-i fie dumnealui şi coconilor dumnealui căli dumnezeu îi va dărui moşie stătoare în veaci, Şi pentru mai adevărată
credinţă am iscălii mai jos cu măna mea ca să-s crează. Şi cănd
s'au făcut această tocmeală şi am luat aceşti bani, fost-au m ull
boeri megieşi mărturie cari se vor iscăli mai jos. Şi am scris eu
Iordache logfl cu învătătura dumnealor.
Aug, 18 dni. vil 7225.
D. Grecu /scă/eş/e greceşle.
Şărban Năsturel vei Clucer mărturisesc . .Şărban Greceanu velslol. Barbu! Măr . . . . vei pi!.

T. Pamfile.
302-303.

Pricina unei datorii.
I
1742, August. 6.
Adecă

eu Hura şi eu Radu ol

focşăni, făcul·am
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Iru Ia mâna lui Vasile Pădure şi la mâna dumisali lui Bogdan
pe cum că i-am rămas den toutlăl socotel[a] nostră ce-am avut
şi am rămas cu 155 lei şi ne-am aplecat cu acest zapisa ca slăl
dăm banliil la Sănliimării me . . . multe erni, fiind banii pe cum
scrii zapisul. Şi s'ar lămpla la vr'o giudecată. căle chellueli şi plineli s'ar face, lot despre noi să fii ca să s[ăl crează. Eu Hura şi
Radu. Vil. 7250 A[ulglstl 6.
Eu Sandu! Gologan am scris zapisul cu zăsa lor.

II
1743.
Radule Masliu slălnălale. Mai multu nu 1-oi scriindu /am. Vă
zuiu că ai fost mare tălhar şi amăgeu şi m'ai sărăcii. Ială că am
dat voe lui Ion Săngiorzi. socru-meu ca să te lragă la giudecală pe
zapisul tal (sic) ce eşti dator cu 155 lei. una, şi cu 60 lei alta, cari
bani am dat lui Miron astă toamnă. Ce să caii să-mi dai banii.
Sminteală să nu faci că apoi n'oi pitreci bine aciaslă.
Vasile Păd[ulrea.

Al.

Saint-Georges.

304.

1764 Sept. 29.

t

Facem ştire cu aciaslii carte de giudecală că din luminată
poronca preninaltat Domnului nostru. mărie sa Grigorie Alixan·
dru Ghica Vvoda. s'au giudecal defală înainte noastră preutul Gri·
gorie din Munlenime de mijloc şi cu baba Paraschiva toi de acolo din munlenime, jăluind preutul că nu poate să trăiască de supărărele ce tragi despre Paraschiva. că în toată vreme ii ocărăşti
cu fel de fel de ocări, ocărăndu-1 în lot chipul şi clevetindu-l cu
vorbi necuviioasi pin !oală mahalooa neconlenit, fiind că baba
Paraschiva şedi aproapi di casa preutului. La care stând noi de
li-am luat sama cu amăruntul fiind ş'o parte şi alta de fată îna·
inie noastră, am întrebat şi pe baba Paraschiva ce ari să răs
pundă la jaloba prculului. la au răspuns că fiind aproape casa
ei de preut. i-ar fi înpresural locul casăi ei cu un gard ci-au fă·
cut împregiurul casăi sale. Şi la aciasta, ni-au arătat preutul o
mărturie de la Mărie sa Grigorie Ioan Vodă din lei 7272 Noem.
4 în care mărlurie este iscălii Lupul Hadămbul vornic de poartă
şi Tudor Lupu vornic de poartă, întru cari mărturie adeveresc că
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fiind Iarăşi pricina între baba Paraschiva şi cu Preulul Grigorie.
din porunca gd. i-au orânduit dum. Manolachi Costachi fiind vei
logf. ca să margă să cercetezi pricina aciasta. Şi mergând vornicii de poartă, au strâns loti mahalagiii ş'au mărturisăl dupf1
cum au ştiut adivarat şi s'au dovedit înainte vor[nicilorl de poartă cu baba Paraschiva ari cumpărat acia casă în 5 fJO/ lei. numai lemnul casăi, făr de loc de la un Stanciu! Ţigan şi de la
Marie, fimeia liganului, după cum şi (iganca au mărturisii înain·
lea vor. de poartă şi adeveresc mărturii ce sînt în mărturie vor.
de poartă precum că acel loc au fost Toader Rasul Pevel. socrul
preulului Grigorie şi o bucată dintr'acel loc adeveresc că au dat-o unui preut Toader Rusul pentru sărindari şi o bucală de loc
ş'au proprii lui iar o bucată de loc, pe unde iaste casa preutului
Grigorie şi a babei Paraschivei au dai-o zăslri preutului Grigorie.
In cari mărturie arată toată pricina şi dovezile pe largul şi pe
toli marturii anume. Şi s'au dovedit că baba Paraschiva esti bună
de gură şi cu obrăznicie ocărăşti preutul. Şi am giudecal: baba
Paraschiva să·ş şadă în casa ei şi să·şi potoale gura. să nu mai
ocărască pe preul nici în fală. nici pe din dos pin casele altora.
Iar de s'ar dovedi de acum înainte că l-ar mai ocără pe preut
vre-o dată, să s!ăl bată, acolo în mahala şi să s[ăl de afară din
casjăJ ca pe o fimei ră şi preulul să-i întoarcă banii în cât au
Acumpărai în casa. Şi casa să rămăi supt stăpânire preutului
ciasla înşliintăm.
„.Vei logf
lei 1764 Sept 29

Al. Saint-Georges.
305.
1798. Iunie 1.

Noi Alexandru Ioan Calimah Vvd, cu mila lui Dumne„
zeu Domn ţării Moldovii. Neodihnindu-se mănăstire Prloojrocului Samuil cu giudecata ce-au avut înaintea dumnealor veli\i·
lor boeri, am poruncit de s'au scos şi de fafă la divan inainlea
Domniei mele şi a toi sfatul. atăt pe cuvioşie sa Serafim Igume·
nul mai sus arătatei Măn[ăjsfiri cum şi pe vechilii dlors. Neculai Rosăl biv vei logf. i păhărnicesei Elenii Cosl<'indăchioae, şi·
după ce însumi Domnie me am inlral în ce mai cu amăruntul
cercetare a pricinii aceşliia, am aflat că dlor velilii bot:>ri, după
toată dreptatea au giudecal. Drept aceia şi Domnie me asemine
hotărâm ca daniile cele mai vechi să-s protimisască şi apoi ce
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va mai prisosi, sa stăpâniască Prrocul Samuil. după cum insuş
daniia ce s'au văzut la mănlălstire cuprinde, iar nu mai muli. Inlărindu-se anaforaoa aceasta şi cu a noastră domnească iscăli·
tură şi pecete. 1798 I unie 8.
Noi Alexandru Calimah Vvd. (Pece/ea). Procil. Stur·
ze vtr. logf.
Intre dlui Neculai Rosei biv vei. logfl. şi intre duml. Şte·
fan Catar9iul biv. vlr. comis, cum şi între dumneaei păhăr
niceasa Eleana Coslăndăchioae. aşijderea şi intre Mănăstirea
Prrocului Samuil. din Focşani, fiind pricină de hotar. adică duml.
logf. Neculai având o parte din locul târgului Tecuciu cumpără
turc'i veche şi danie după ispisocul din anii 7212 April 26, care în
lungu. pe de o parte de la un loc merge alăturea cu moşie Tăm
peşli a Comisului Catargiu şi pe de altă parte alăture cu moşie
dums. Păh. Costăndăchioae, ci esli iarăş din locul Târgului Te·
cuciul danie după carte domnească din anii 7229 Oct. 31, de la
Mihaiu l~acovilă Vvod, şi alăturea cu moşie dums. păh. Costăn
dăchioae fiind moşie Prrocului Samulel iarăş danie din locul a·
celui Târg Tecuciul. după hrisov din 7265 de la Costandin Racovi\ă Vvod. La infălişarca ce din porunca înăl\imii tale au avut
înaintea noastră, arătând duml. Logf. Neculai că moşie dums.
fiind şi hotărâtă in stănjani. după hotarnică ce s'au văzut din a·
nii 7208. Iulie 8 dela un Negrea Apostul Căpitan, acum s'ar fi
găsind inpresurată ln capătul despre apus. atât despre dum. Co·
mtsul Catargiu, căi şi despre dum. Păh. Costiindăchioae, şi Co·
misul Catargiu! apărându-se că nu să întinde cu slăpănirea mo·
şiei sale Tămpeşlii afară din cuprinderea scrisorilor ci are, cum
şi dum. Păh. prin vechil fiiut dums. Neculal, încă răspunde că
nu stăpâneşte mal mult de căi ii cuprinde danie ce are. iar a·
cea inpresurare pentru care arată duml. logf. ar fi curgând din
pr1cma Prrocului Samull, adică că moşie Prrocului Samull
s'ar fi lălit în moşie dums, a Păhlarniculuij. După cercetarea ce s'au făcui scrisorilor a toate părţilor, fiind şi
hartă de starea locului, făcută de hotarnicii ce·au fost
răndu
ili, Banul Mihalache Cerchez şi sărdarlul Neculai, cât despre moşie Tămpeştii, a comisului Catargiu! nu s'au cunoscut a fi înpresurată moşie dums. logf. văzându-să
un ispisoc domnesc din
anii 7215 Săpt. 26 dela Antohie Constandin Vvod prin care arată
în sămne şi în slănjăni moşie Tămpcştii şi după acelaş fiind şi
stăpânirea, ci rnpresurarea moşiei dums. logf. s'au dovedit că
este despre moşie dums. Păh. Coslăndăchioae şi moşie dums.
Păh. Costăndăchioae încă înpresurală de căiră. moşie Prrocului
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Samull din pricina că la vremea ce s'au hotărăt moşie Prrocului
Samuil, hotarnicilc li moşiei dums. logf. şi a dums. Păh. n'au
fosl de fată. cum însuşi hrisovul măn[ălstirei dovedeşte, căci arată anume pe cei ce-au fost la hotărăl toti târgovefii de Tecuciu
iar de stăpănii moşielor megieşite nu pomeneşte că au fost. La
care după dreplate să prolimisăsc mai intăiu daniile cele mai
vechi şi apoi cele din urmă. Şi dum. logf. Neculai are să-ş tragă
deplin moşie după cuprindere daniei ci are, şi asemine şi dum.
Păh. Costăndăchioae, fiind daniile mai vechi şi apoi ce va mai
prisosi, să stăpâniască şi Prrocul Samuil fiindu-i danie mai pe
urmă şi scriindu-i că i-au dai drept locul domnesc, adică cât au
fost rămas păn aluncea nedat nimărui. Dar fiincă din măsurile
cc s'au văzut că au făcut hotarnicii ce-au fost răndui(i de la locul de unde se desparle moşie dums. Logf. de Tâmpeşti, după
ispisocul acel mai sus zis, de le Anlohie Coslandin Vvod. şi in
curmeziş păn unde s'au despărlil moşie Prrocului Samull de moşie răposatului spăl. Manolachi Hisoverghi (în care cuprindere să
stăpânea aceste lrei moşii a dums. Logf, a dums. Păh. şi a Prrocului Samull) la capătul despre apus, nu este în destul să iasă
deplin măsurile numai a doo moşii, însă 1132 stănj. a dums logf.
şi 60 pămănturi căte de 24 de paşi, pasul de 6 palme u dums,
Păh. s'au primii însuş dum. Logf. sa să-ş scoată întăiu măsura
moşiei dums. Păh. deplin şi apoi să i să de stănjănii dums. şi
de nu-i vor şi agiunge deplini şi·i vor lipsi 70 stănjăni sau şi
păn la 90 slănjăni, nu wi mai fac(• cerere nici de la o parte, ci
va suferi dums. ace lipsă. Giudecata acum aşa au găsit cu cale.
Adict1 la capătul acestor moşii despre apus, din illarginca moşiei
răposatului Spal. Hrisoverghi. care şi aceae este danie nwi veche de cât a Prrocului Samuil după hrisovul din 7261 Maiu 20
lot de la răposatul domn Costandin Racoviţă Vvod. să·s de în·
lăiu dums. Păh. Coslăndiichioae deplin acele 60 pămănluri câte
de 24 paşi, pasul de 6 palme, după danie dums. şi de unde să
vu înplini măsura, apoi să-s ee slănjănii dums. Logf. păn în hotar.ii Tămpeşlilor. unde ii arată ispisocul acel de la Antohie Costandin Vvod. şi de nu vor şi agiunge suma slănjănilor dums. şi
voi· lipsi acei ce i-au primit să-i păgubească. Pe cât va rămâne,
va stăpâni. Iar la capetele acestor moşii despre răsărit şi la mijloc. fiindcă la măsurile. după cercetare ce-au făcut hotarnicii au
eşil deplin a lustrele moşiile acestea. atât a dums. Loqf. şi a
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clums, Păh. cât şi a Prrocului Sumull, unde pricină nu este, vor
stâpani fieşte care intocma.
1798 Iunie 10.
f\ inăltimii tale, pleca\i slugi ... vei logr. Costand. Grece!anu!
vei logf ... vei vornic. Vasile Sturza vei. vornic.

V. C. Nicolau

Copie tot de atunci.

306.
1811 Nart 28.
De vreme ce ciasul cel dupre urmă viitori este nevăzut şi in·
îngerilor necunoscut, drept aceia eu Diiaconu Tudorache sin
Gheorghe Orlescu ol Leiceşti. văzdndu·m sfărşălu mieu, până
mi-au fosili minţile intregi şi limba slobodă am scris cele ce am
avut eu la alli şi cele cc am eu la alli dupre cum arătă în jos
anume şi cuprinderea minlii mele:
Am moşie in satul Leiceşli impreunii cu irnte-mieu Popa Căr
stea, altă moşie in satu Vălsăneşli rare o am luai-o de zestre cu
soliia mea Anca sin popa Sandu ol ltaml (?). la care trebuinlă
a mea căi am fostu in viea\ă, luând eu bani de la Andreiaş R[1coviceanu ca să slrângf1 rachiu pentru povarnă ce au avut 111
sal nostru, am rămas da lor tlallleril 700. udică şapte sule; ase·
menea am rămas datori la salu Vălsăneşli la popa Duţă. La care
am indl:lloril pl' vcl:iorii (sic) mei ca să·m plătească datoriu mea
de la Racoviceanu acrii li. 700 şi sn stăpânească moşiia mea
din salu Leiceşti. Cât şi moşiia mea de zestre ce o am luat-o c11
soţia mea în satu Vâlsăneşli, să aibă a o stăpâni fetile mele anume Ioana i Floarea, căi şi pomenirile i ale sotii!iJ mele să fie
indatorati feciorii miei şi felilc mele a le inplini. Mai am şi eu
dlal!orie la popa Dinu! ol Văleni I. 60, i la vărul Stanciul li. 8.
Am mai cumparal de la unchie-111eu Ion cu li. 120 o vie, adică
una sută şi doao zeci; să aibă a o slăpâni feciorii miei. Ertu şi
pe loti fra(ii mei preoti şi pre loli vecinii miei, şi ei să ma ier·
le pre mine, ca-s aflu de la mila lu Dumnezeu în ziua judecălii
erlare.
Popa Preda duhovnic.
suş

Act din

V.ălslncşli·Argeş,

G. Florescu.

prin d·I

307.
1812, Decembrie 16.

t

Adică

no.ştri

eu loni\ă Tullul dipreunlăl cu sotul meu şi cu ficiorjiil
carii] mai gios nle]-am şi iscalit, dat-am adivfirat şi încre·
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dinţat

zapis noslru la măna dum gipânlullui Apostu şe la mă
na soţului dum. precum să-s şlie că nesălifi, nici asuprit. ce di a
noastră bunlăl voi am văndut dumlorsali 3 pogon, adie lrii pogone di vie, însă doo pogone di rod. şi unul pogon tănăr şi în
capătul vii din vale, livadă iar lenerlăl. şi di la livadă la vale
prinso!alri păn la drum, cu săciu. Şi-s hotărăşti pe din sus cu
vie călugărlullui Uliian iar capătul di la deal din spre schit să
hotărăşti cu curălura călugărului Onori. Şi viia iaste pe moşia
sfinlii mănăslir Socolii ot Vămăşoi. Şi locmnla ne-au fosl drept
200 lei.., dilnJcarlil bani i-am luat lot di plin în măna. Iar intân·
plându·slăJ ca·s scaii ciniva din niela muri le noslri ca-s înlorcă,
să nu fie volnici, şi or undi ar mergi, să nu li·s ţii in sam[ăj. Şi
la această tocmal[ăl s'a lănplal şi alfi oameni di cinste. Şi pen·
Iru mai adivăratlăl credin!ă am iscălii.
1812 Dec. 16.
Eu: Ioniţă T1t1Lul... Ilinca. satul lui loni\ă ... Ilie. Stăvarache, fe·
ciori lor. fa/ă: Nastasă I sac, 111azil ol lzăreni şi Uleian călugă·
rul răzaş.
A. Saint-Georges.

308.
1818 August 25.

Mlsliiv bjiiu Jo loaa .Oheorghie Caragea Vvd i gpdar zemii
Vlahscoie. Fiind că am miluit Domnia mea pe Toma sin Mitrea
ol Buclulr!eşlil şi l·am făcut postelnicel, i-am dat la mâinile lui
această domnească a noastră carle ca să fle şliul şi cunoscut că
esle in orânduiala postelniceilor şi să aibă privelegiul cel obici·
nuit al scutelei pe drepte bucalele sale dă dijmă şi vinăriciu
după orânduiala ce au şi ceilalţi postelnicei. Drept aceia poruncim
la to(i căţi să cuvine ca să cunoască pe mai sus numitul boerul
Domniei mele de postelnicel /. saam receh gsdumi 1•
Iscăli/ura şi pecetea Domnului.
1818 Aug. 25.
Act. din Perieti-lalomi\a,

impărtlşit

ele d-l

N. I.

Dumitraşcu.

309.
1831 /anuar 24.
Iscălitul de mai gios iconomul
lflime dela biserica sfânlutl1i
Erarh Spiridon din oraşul Botoşani, adiveresc prin această scrisoare a mea ce dau la măna fiului meu Costache, precum şliul
L

Şi

este chiar cuvântul Doamnei mele.
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să

îie că din păcatele melc.', căţi copii am avut, mai vărtos fiice,
pe toate le-am căsătorii şi le-am dat zestrile cuviincioasă in cât
mi·a fost puterea. Oă şi lui Coslache casa sa cu aşezarea şi
foale hei urile, insă după moarle. Ii mai dă şi o dugheană, ce
este al lriile cu dught'ana de lângă crăşmă, care dugheană să o
stăpânească răl (inc lăfimea feţei; şi lungul locului ei să aibă a·I
stăpâni pănă'n fundul locului. Costache să·i dea insă 500 lei
penlru chivernisala vie/ii preotului„.
1831 Ghenar 24.
Htimie lconorn adivirez. Domitie lconom m'am inlămplat fală
la această danie. Stefan lacov martur, Ioan Sachelar m'am în·
tămpl<.11 fată. Neculai Luca martor. Gheorghie Preot of sfinlii Vo·
evozi m'am intămplat. Grigori Neculau am fost faţă la această
lnvoialf1, Scarlat Grigoriu martur.
Scrie lordachi Banariul (sic) dascalul psalt.
La 14 F-::br. ace/aş an, preolul /f/imie inlăreşle inaintea pro·
/opopiei prin viu graiu şi iscă/eş/e.
A. Saint-Georges.

310.
1837 August 22.
Actul începe ca şi cel publicat sub no. 67 in An. I, p. 56-7,
rândurile 1-J.5, şi apoi: Deci pentru doizeci şi optu stănjăni în
curmeziş, loc de hrană ce <.1u cumpărat dum. neguţătoriul Neculai
Ghiulmez. a cărue stănjăni să răzăşesc dispre răsărit cu a lu
Petrea zet Anghelu~ă şi despre apus cu a lu Dumitru. Boegiu iar
lungime lor sănt purcegători din apa Treslienii şi în sus spre
miazănoapte până în pieirile dispărliloari a aceştii moşii de mo·
şăe Monastirii Grăjdenii şi de moşie Tărgului Bârladu. căci lă·
(ime stănjănilor a toată moşie s'au socotit a fi de la răsării spre
apus. Au şi plătit cinci zeci şi şasă galbeni blangi, banii analoghiei cărue spre întărire vecinicii sale stăpâniri s'au dat această
scrisoare adiverilă cu iscăliturile noastre şi punere pecetii Tăr·
gutui.
Aceleaşi iscăliluri.

La 1842 se fac schimburi şi vânzări dumlnealuij chir Necu·
lilă Ioan (Ghiulmez) ... Vasălache Hărlacu„. Petrachi Vasiliu.
Vânzare mai târziu :„. chir Dimitrachi Arghire.
Actul mi-a fost

dăruit

de d-1
https://biblioteca-digitala.ro

G. Tutoveanu.

MIRON COSTIN
108
--·- --------------=--------=----================

311.

1844 Iulie li.
Grigore Buzdug din sat Vovrieşli căire Isprăvnicia jinulului
Roman: Se plânge im potriva lui Petrachi Brânză cumnatul so/iei sale Zoi/a, epi/ropu/ ci de /inere/iă, pentru bani ce i i·au
priimit supt epitropie dela Pavăl Oat ... şi moşie ... şi o ca1aveică ...
şi o pereche de colţuni, şi va rămâne pomenire.
Actul s'a dlruit acum Academici Române de d-l Avram Lokir. comersant în Ro·
man. prin d-1 profrsor

N. Apostol
312.
1845 Nartie 6.

Necului Corban cu soră-sa llinca vând vărului Eni Huluba
postelnicel par/ea ce-o au după mătuşa Ani/a in salul Corodeşlii, cu pre/ 2 galbeni pen/ru 2 stj. şi 4 palme.
Fa/ă: Coslanlin Vulpi, Paraschiv sân lconom11.
la 1847 Dec. 23 Ene era polcovnicel.
Act. Gh. Jorlcli

313.
1850 Oct.
cinstita islprajvjniciel Ţinui Tuluvvii, Preotul Gheorghe
Strătică din sal Blăgeşlii. Cu tânguire arată că având cu condract cumpăraji 12 stj. pol. din moşia Bozienii, pentru hrana casii mele. cu inceoere dela 1849 Aor. 2J. ii supără răzăşii Vasile
şi Dumitrache sin Ion Coat din salul Şolelc. Pre/ul arenzii: 122
lei 20 par. /-au răşluii o oarle. iar în anul acesta. sâmănând grâu
şi aliă pâne. me-au mâncai lăcustele. rămâind nunrni pâmânl curai. rămăind sărac de toate. Acum. un Manolache Lupul din acel
sal, duct'indu·să. me-u sămănat pământurile sâcară pe desuprn.
fiind rămasă dela lăcuste. ca şi nişte prăşilură.
Căiră

Act tutovean

împărtăşit

G. Iancu

de d-l

314.
1855 Ianuarie 8.

Car/ea DomneCJscă prin care cinstii şi credincios boier Domniei mele dumnealui Arh. Ban Alexandru Jiian, es/e numii prezi·
dent la judecă/aha /inu/ului Bo/o.5ani in Jocul spalarului lanacachi Cristea.
A. Saint-Georges
Diiniit de d·I :-.lorben Şieian Dornbrowc'i<i, muzeului
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315.
185L6J 15 Februar. la~i.
formularul telegramei.

Dsale marelui lo!1ofăl Aleco Sturza la Bârlad. Din poronca Ecs.
sale D. Caimacam grăbescu a vă Iace cunoscut că intru deplină
încredere a cunoşlin\ilor dumnevoastră şi a meritilor ce vă caracterisază. ecs. sa au binevoii a vă numi cea intea persoană la
comisia ce urmeazc'l a priimi partea din Basarabia ce se întrupează cu Moldova şi a forma cârmuirea ei. Binevoiji dară a veni
de îndată la Eaşi prt:gălil in toiul spre a pleca la Chişinov unde
se îndrumează comisia Răspundcli îndată. A. Sturza.

A. Saint-Georges
INSEMNARI

145-151.
lntr'un Regulament Organic, Bucureşli, 18J2. [Apar/ine d-lui
Dr. D. O. Boroianu.
Astăzi Miercuri la 14 Oct. au fugit în tara nemlească Alexandru Dimitrie Ghica Domnul Valahiei. fiindcă au auzit că-i vine
firman de scoatere din domnie şi din lot pupulu nu s'a găsit nici
unul ce să-i pară rău de fuga sa şi se întrecu care de care să-l
vorbească de rău arălându-i cusururile sale.
Psallire din biblioteca med. Nu are filele dela incepul, dar se
cunoaşle că e dintre cele /i1Ji1rile la mănăstirea Neam/ului.
Pe fila 123, pe 1mir!1i1H:~a de jos, începând din jos în sus:
1.„.1 au fost descoperită. Eu Ştefan Vasile sin Anton.
Precum au întunecai soarele la .
. 1816 hozu (?) 7.
Pe fila 181 : ln anul 1821 s'au innecal Cărstut stăpânu psaltirei acisluia şi să zică toi omul care va celi: Dumnezău să·I
erle. 1821 Mai„„
Pe fila 150 urmează: Şi iară să să ştie când au venit •.. şi
au tăet turcii în \ara Moldovei
Pe fila 228: . .
. facă va celi intru această psaltire, să nu
celcască cu grăbire. pentru ca să poală inleleagă cele ce citeşte,
să fie cu luare aminte.
Pe fila 28J: Această psaltire este u lui Vasile . . .
Această carte

ln o gramatică greceascc7. a lui Cons/. Lttscario~ tiptkilă în
1812. Biblioleca mea:
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Această

carie gramatică grecească a lui Lnscarios am cumeu pentru învă(ăturJ pre iubitului fiu 1 al meu iiu lordH·
chi pc· cari am dai 6 lei şi am dai copilului la 818 luli I.
părai-o

C.

Vărnav.

A. Gorovei

152-155.
Biserica din Leorda Botoşani. Pe un Nou Tes/amen/, Pelersburg 1819: lubi(i fra(i şi cereşti credincioşi intr'un adevărat, adevărat Dumnezău. că acela au făcui

ceriulll şi pămânlulll. tocile
acele ce să văd şi tot ce crede nu va muri, că va fi viu. viu. şi
ua fi moştian împărăţii lui Dumnezeu.

Car/ea grecească •Hari/o şi Polidoros„ de Alba Bar/olomeu.
tip. la 1801, in Pesla. in /rad. aola de Const. O. Colzicos, văr
a/ pi/arului Nicolae Dalaman din Boloşani căruia i se dedica
traducerea. Tex/ul grec e inso/il de un lexl german, ală/uri.
Dedica/ia germană spune că traducerea se inchină aşa: "Gewidmet dem wohlgebohrnen Bojar Pitharv HNrn Nicolaus v. Dalaman zu Bodoschan in der Moluau•- cum şi so/iei acesluie anume ·Zoiza v. Mustaza„.
Evanghelie în manuscript. La sfârşii: Svărşitul cu Dlulrnnezău
de toate ev[anghejliile care s·au aşăzal de pe evlanghellie grecească. Le arală că s'a mai scris cu condeiul sfăntul acesta
lucru; să se ierte greşiturile
. . Smerii ul intru diaconi Gavriil
scriitorul. Mart sa/dani mira, 7232.
Apoi de aceişi mânci mai târziu: lară eu scriitorul a aceştii
sfintei evlanghellii, amu dal·o în pretul de vânzare lui Pavel ~1ra
malecu ol Vlad şi altul nimene să nu se amestece.

Pe fânlâna din vale, foarle

frumoasă,

cu acoperemânl Jaru.
având in vârf o cruce, iar pe pod s/e/e, făcute de zugravul
Iancu Orebliş din Bucecea 2•
Această fântână

s'a făcut de sfintia sa iconomulll

Teodor foei şi a

solă pentru solia sa Soltana prezviterea întru pomenirea

lot neamul lor. lule 25. 19011.

D.
1 Cuvântul
null.

e

şters ~1 ~poi

cele

trri

cnvintc

mmăware

Furtună

s11nt scrise cu

altă

ctr·

~ Născut in Botoşani. pela. 18110. Mort în 811cov111a. unde a trăit. la 14 Iunie 191 l.
Era fiul lui Dumitru Poniri zis ~i Orcbliş. după sotie (apoi monahul Domiţian IJn.
nici dela 111-rc:\ Goroyci). :\ l.ll;rrăvit o mulţime de biserici de pc la noi, pentru can
voiu reveni în alt loc.
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156 -157

Pe manuscriplul-lraduccre «.\foarte de amore~ fost în bib/Jo.
1eca lui C. Negri şi acum la d-l A. Werner, magislral, laşi.
Feje/e 82-3: S'au tălmăcit inlăi de Slavarachie, feciorul preotu·
lui Crăste ot Focşani, luănd sfărşit la anul 1799 Săpt. 9, pe la
unsprezăci din ză.
Apoi, mai jos :
Să se ştie că um prescris-o eu cu slova me de pe insuş ace
adivărată ce să arată mai sus în zălele Pre înăl(atului împărat
Alexandru Pavlovici al Rusiilil. aflându-să Domn lării MoldauoValahiilil· Alexandru Conslandin lpsilant Vvod, ln vreme Preosfin·
tiei snle părintelui Mitropolii Moldaviei Kirio Kir Veniamin. Şi
să afla şi Moscalii in Târgu Tecuciului şăzălor[ij, şi luănd sfârşit
în (:Inul 1807 Iuli 17 la 12 ci'1suri din zi. Ce s'au prescris în 6
zile. Şi pentru ca să fie cunosclull că este a me, m'am şi iscălii.
Necilei

Al. Saint-Georges

GRONICA
N. Iorga: Istoria r~\sboiului balcanic. Se tratează. răsboiul vnici din
punciul de vedere diplomillic, nici din punci <le vedere militar, nici din punciul de vedere ancc<lolic"; şi dovadă se dă cu întâiul capitol. "Junii turci şi
reformele anlerioure mişcării lor". unde-i vorba de Turcia, cum poate li vorba
de orice aliă ţară. care, uilând tinta căire care mână ln chip firesc viitorul unui stat, rn acel avânl numii tradiţie, îşi rălaceşte cărarea, zăbovind pe la uşile
altora. La Turci, după 1683 dispare rânduiala lăuntrică, dar vin· partidele; dispare programul nescris al lui Ginyhiz-Han şi bat vanturile de reformă europeană ale lui Selim III, Muhmud li şi ceilalţi urmaşi cari olrăvesc barbaria absolutistă cu cosmopolismul dulceag al tuturor libertă~ilor. - ceea ce'nsemnează
într'adevăr al tuturora, -cuprinzli.nd şi pe cea a sinuciderii. E aceasta o lege,
pe care Balcanicii au cunoscui-o; şi astfel se explică de ce au aşteptat ingenunchiarea .sultanului roş". închinător la icoana cea veche, şi nu s'au splimintat de noua putere lreculă prin botezul june-turc. Aceasta a ştiut-o şi Austria când u anexai llosnia şi Hertegovina. şi llalia, cR.nd -a pornit corăbiile
spre Tripolis, dar mai mult au simţit-o Albunezii, cari n'aveau comun cu Constantinopolul decât islamismul, formal şi acela de-atli.leu ori.--ca şi toate celelalle naţionalităţi ale imperiului Ca ucestea să se poulă acoperi, mijloacele trebuiau să fie ale unei vechi Turcii, lucru ce nu se putea întiimplâ faţi de
statornicul ideal bulgăresc, de providenţialul Venizelos, de moşneâgul din spatele sflrbesc, de aceu alianţă „bakanică". Prin urmare începutul răsboiului
nu se puleâ amâna; nu Irebuiau ascultate prea mult sfaturile bătrânei Europi:
Muntenegru! declara răsboiu şi Jraţii", slavii şi creştinii, urmează. Armata
lu!'că se rnnoaşle şi-ar trebui să se cunoasc~ mai hine. ptnfru a ln~ltgt tot
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

112

aslfel, şi drept. biruinţa bulgărească u rru s'a
iului, faµ! de Sârbi, Qreci şi noi.

flllft1f.

repeta în partea n dt>11a a r4zbo-

• N. Iorga: Câleva lămuriri nouă. cu privire la Istoria Romiinllor.
lnUiiu .• O carie franceză de pro1ia11andă pentru candidatura lui Vogoridi (lll57J"'.
tipărită de V. Doze la Bruxdles sub numele de Un mois tn Molda1•ie. Şliri despre Galaţi, al căror viilor se întrevede. şliri despre ldşi. cu "drumul dintre aceste două oraşe. Suntem, penlru autor .coboritori ai lui Traian.„ frati„. uitati
pre;i mult•. După ce crede că \logoridi. bărbatul Cocu1ei lui Ccstache Con;ichi
nu \•a înşela .a~leptar.:-n unui popor 11enl'ros, la viitorul căruia ar asocia
perpetuitatea unei dinastii in care numele esenţial indigen de Conachi
ar trece inainlea celui de Vogoridi", mărluriseşle şi despre prefectul de
Galaţi •• M(onsieurj Cousa•. viitorul Domn. unul din informatorii săi, c~ .răs
punde cu vrednicie încrederii printului Conachi-\logoridi•; lotuşi este socotit
printre .partizanii Unirii" şi printre acei cari la laşi ;-:i Galati ziceau: ·De ce 5ă
nu reconstituim Vechea Dacie sub numele de România? Oare Ardealul, Ba·
natul, Hucovina, Basarabia nu au formal odată vechea pairie a plrintilor
no~lri?•.

Al doilea, tot soiul de păreri ale unui .negustor din Tripoli" .• negustor
t::nglez care slli de mult in Lcvant•. ,Francez stabilii în Goluţi", Englez lol
de acolo, Grec, şi alt German. şi 111 Francez despre viitorul Turciei ~i deci şi a
Principalelor-Rom!l.ne. -cuprinse sub formă de dialog inlr'o carie semnala de
englezul \\.'. N. Senior, sub numele La T11rquit rontemporai1u. rccdilală în 1876.
Al treilea. spicuiri din cartea ilalienească: .Viata fratelui Ieremia \lalahul·
călugiir capucin, mori intr'o mânăstire din Nea poli la 5 ,'\\arlic l 625. Se născuse
la 211 Iunie 1566 în .Zaxo",-d. Iorga crede că e vorba de Suceava.·-cu numele de Ion, rn lcdor lui Stoica Costiei şi Mf\rgărilii lui Karhat. .. Catolic de naş
tere sau ba, leremia,--numele c.llugărilului,-era l~om~n de sânne, de obiceiuri, ca şi de limbă. Sufleleşle chiar, vieaţ;i lui nu ne poute fi a~lfel indilerentl".
• N. Bănescu: Un dascal uitat. Grigore Ple~olanu. O lucrare de pi·
ousA desmorm:intare a vieţii unui dascal oltean din vremea inimoaselor iii·
ceputuri ale şcolilor noastre. lnvă\ălor in Craiova şi Cerneţi. autor al câtorva
lucrări didactice, - abecedare române~li. greco-ron11\neşli şi frnncezo-române~fi. ·
şi traduc~lor a lU cărţi. Pleşoianu răm;·,ne o figură luminoasri in !reculul cui·
turii noastre nu prea indepărlak, prinlr'o munci idenlislă ş'o neal1lrnare neobişnuit!.
şt. Mele'f: ~erban-Vodă

•

Cantacuzino >:i biserica româueas(•11
bibliografului d-lui N. lor~Ja, tipăril:l întâi in pa~inile
.Neamului rom3.nesc•, aduce. chiar după lucrarea d-lui !~adonici, imporlanle
conlribu\iuni la chetiunea necurmatei legături dintre Hom;1nii de amândouă
laturele Carpaţilor cu care istoricii noştri se îndeletnicesc astăzi in deosebi.
• „O mare descoperire literarii". Se dalorl'-~k d-lui /. Bia11u şi esk
Ilicul! printre manuscriptele cari intră la coiecţiile 1\~ a de mici [~amâne. Ce11
dinlăi bucurie de a o vesti o are d-l N. Iorga în Ntamul Ram1foesc, din 28 Iunie. E vorba de o Biblie mai veche decât cea din 1688 a lui Şerban Cantacuzino, de Biblia .marelui învii.ţal moldovtan ~icolac Milescu Spătarul". Şi încheie d-l Iorga: uDin Moldava lui Variam Mi!ropolitul a pornit astlel, cu ată
lea alte lucruri. ~i cea mai insemnală ideie literară a l'C'acurilor trecute. cel mai
însemnat rezultat literar al lor·.

din Ardeal.

Broşura

T. Pamfile
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Adeverinţe. S'au primit sumele şi cu dcesl num ăr s·au
trimis adeverintele pentru D. George A. Cosmovici.TH.-Nearnt 4
lei. D. Căpitan /sak, din Reg. 12 Cantemir. 4 lei. D. N. f. Dumi·
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I. /. C. fililfi: Un Grec romanizat (stolnicul Ştefănachi
Cremidi 1730· l 764). -.4lex Lăpăda/11. Un începui de traducere al Mineilor la Braşov în a doua jumătate a secolului XVIII.
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ANUL lll.-No. 8-9.

Miron Costin
===REVISTĂ

DE CERCETĂRI Sl MĂRTURII ISTORICE==
APARE: O DA TA PE LUNA

~~l~l~~~lsl~~~lsl~lsllsll~I~~

Cl.JPRINSZJL
t70ffiELH1CUL mĂHĂSTIREI DEALUL.-Alexanoru
A. Uasilescu.
UH PECIU Din 1801 „ - Artur 6orovei.
CÂTEVA HOTIEŢ DESPRE BISERICA DIH ROZnov .- D. furtună.
DO('UffiEnTE. - H. Apostol. Şt. Azimioară. n. I. Dumitrascu. 6. florescu, 6. Iancu. r. H. ffiateescu. V. r.
nicolciu. T. t7amfile, A . 5aint-6eorges.
IH5EffiHĂRI. - - D. furtună, Ec. V. Ursăcescu.
1n5CRlPTll. --- T. Pamfile.
CROnirA'.--- T. Pamfile: C. Giurescu : Vechimea rumâniei în l'a·
ra-românească şi lcnălura lui Mihai Viteazu.- Bu·
Socielătei numismatice romane. - Ec. V.
Ursăcescu : A. incepul să·~i arAle arama.-Ocl C.
Tăsl<luanu : Trei luni pe câmpul de războiu.

lei inul

!LU 5TRAŢ!UnE.--rruce oe lemn ferecată cu argint, oin
colecţia o-lui V. r. Hicolau, Bârlao.
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INTEMEETORI: EUGENIA BOTEZ-CIOLACU. I. CHRISSOVELONI, ALEX. ECSARHU, CAP. P. GANE, P. GAVAT. A. GHEORGHIU
H. GHERGHELY, CAPITAN L. GHIKA-BRIGADIER, W. l<AMINSCI·IJ:
C. D. LUPAŞCU, M. LUPESCU, C. N. MATEESCU, V. C. NICOLAU,
ZOE V. NICOLAU, T. PAMFILE, T. POPOVICI, A. SAINT-GEORGES,
EMILIA STROICI, N. I. STROICI, G. TlJTOVEANU.
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N. IORGA:

ISTORIA COMERTULUI ROMANESC
Drumuri,

mărfuri,

I.

Până

Tip. «Neamul Românesc•

negustori

şi oraşe

la 1700.

Vălenii

de Munte. 1915. 360 p

Lei 3.50

C. GIURESCU

Vechimea rumâniei în

Tara-românească
•

şi

he~ătura

lui Mihai Viteazu

Anal. Acad. Rom. Rom.-Mem. Sect. Ist.- Tom. XXX\ 111.
70 de bani

I

ALEXANDRU A. VASILF.SCU

Urmaşii

lui

Mircea-cel-Bătrân pănă

la Vlad

Ţepeş

1418-1456

I.

Dela moartea lui Mircea-cel-Batrân pănă Ia Vlad Dracul 1418-1437
~Bucureşti, 1915, 56 pag.
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POMELNICUL MĂNĂSTIREI DEALUL
Pomelnicul Munăslirii Dealul a fosl cunoscui până acum 1111mai după o copie din 17J9, publicată de d-l N. Iorga 1 •
O copie cu muli mai completă de câl cea publicatu de d·I
Iorga es/e aceea din 1891 Martie 12, prescrisă «de pe pomelnicu/ original vechiu de 170 şi mai bine de ani», şi păslrali'1 la
mănăslire.

Din fericire «originalu/„ se păstrează şi el la măn6slire. Copia din 1891 nu este prescrisă ifllocmai. Are Uflele lipsuri şi
unele adaosuri.
«Pomelnicul original» a fosl făcui în 1721. de egumenul Vasile care la venirea sa, n'a găsii În mănăstire nici un pomelnir..
El a luai •numele răposa/ilar Domni şi Ctitori. după hrisom'eJe şi căr/ile şi zapisele sfintei mănăsliri". Dar nu e11gumenul
Vasile l-a scris. ci «Iosif Zugravul ol Milropolie», În 20 Junie
1721 (7229).
Pomelnicul es/e o cilrlicică Îfl 8°. îmblănită cu carton. Are
16 lile, din cari 3 de la sfârşii nescrise. Primele două şi u//imele pairu file suni formale din aliă hârtie. Se începe, fila J, cu
un fel predoslovie, care are deasupra un frontispiciu. /al de
1 c. m.
Ială predoslovia :
„cu mila lui Dumnezeu ieromonah Vasilie, egumenul sfinlii mă
năstirii Dealului, den luminată porunca Măriei Sale, Domnului
nosiru Io Nicolae Voevod, şi cu blagoslovenia prea sfinlitului Mi·
tropolit, chiriu chir Daniil al Ugrovlahii, am venii cu d<1rul egu·
menii tntr'aciaslă sfănlă mănăstire. lăcaş dumnezăesc. Şi negă
sind numele răposa\ilor Ctitori, care au zidit sfănta mănăstire.
nici numele celor ce vor fi înoit sfănla mănăstire în urma Ctitorilor sau vor şi miluit cine cu ce să vor fi indurat, deci eu. vă
zănd acel necuvios lucru. am socotii că măncănd păine şi sare
şi odihnind într'aciastă oslineală a răposatilor Domni şi Cl\il]ori
după hrisoavele şi cărple şi zapisele sfintei mănăstiri, carii Domni au dat şi nu miluii acest sfânt lăcaş <11 sfănlului şi marelui
Arhiereu şi făcăloriul de minuni Nicolae, şi am făcut aces! sfiinl
pomeanec. ca să nu fie uilati pravoslavnicii Ctitori şi încorunatii
Domni şi allii. cine cu ce s'au îndurai de au dai şi au miluii, şi
cei ce vor milui şi de acum înainte, ca să să pomenească )<1
sfăntul jărlvinic.
1

N. Iorga;

Inscripţii

din bisericile românr., li, p. .166-367.
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11:;

Pis az Iosif Zugravul msJa Iun. 20 dni., lleall 7229 sau 1712 1 •.
Dupli semnul i11chierii, scris de a//ă mână, dar cu aceeaş
cerneală:

„scris-am eu Iosif Zugravul ol Milropolie>.
Pe fila 4 verso suni jugrăvi/i: •Io Radu! Voevod cel Mare i
gospodja Arghira •. finând cu mâna dreaplă biserica, şi având
inlre ei un copil, care /ine o cruce in mâna dreaptă.
Pe lila .5 se începe pomenirea clilorilor:
·rlo Radu! Voevod ~ cel Mare, care au zidit mănăstirea Dialului
şi o au dăruit cu mulle moşii i gospojda ego Arghira.
Io Vlad ul Voevod :i brat Radu lui Vod.
Io Petru Voevod 4 •
Io /\licsandru \loevod snă Mircii \locvoc.l ". Acest<1 au dai Alicseanii p•.:! lalomi\a şi vinăriciul la Răzvad 6 şi au inoil hrisoavele :.
Io Vlaclislav Voevod 8 . Aceasta au dat moşie la Baltă .Jăgăliei
şi Brânceni 9 .
Io Radu! Negrul Voevod 10 • Acesta au descălecai Ţara Românească

11

•

1 Textul : .5au 1721" este scris postmor.
Ractiil IV <.:el ,\\ar~. l·N6-1508.

i

1 VlaJ (\.'l;'!Jut) I\' cei Tindr. 151U·l512
' ,\ccsla este l'elru cel Tinar (1559-ljb81. fiul lui .\\ir1:ea Ciobanul ~i ne·
pul <ii lui Radu cel /'Ilare !St. Nirnbesrn. Petm Yodt'i crl Trî111ir şi Petru Vodă
Scluopul in Revisla Jnfanlcriei, XIX. Nr 218-219. p. 183). sau Petru Cercel
1.5/lJ-l51l5). fiul lui Petraşcu cel Bun, nepotul lui Radu Paisie şi strănepotul lui
Raclul cel 1\\i.1rc (Ibidem, Nr. 222, p. 113, tabela genealogică).
5 .\lexnndru II /\lde:i, 1431-1437 (!\I. A. Vasilescu: Urmaşii trei Mircea-cd-Bă

frâ11 până la Vlad Ţepeş. I. Di!la moartea lui Mircea-cel-Bălrâll până la Vlad Dram/, Bucureşti 1915, p. p. 43-55.

Hrisovul din 17 Noemvrie 1431 (69~0) (Arh. Stal„ SeC\· ist„ Orig. slov.
Sl. Nicol<iescu: Doc1111u11te s/al'O·ro111rî11c m privire la re/aJiile Ţării Româneşti şi
/Holdovei, m Arde11/11l in sec. Xv şi XVI. p. p. 209-212). Prin acest hrisov, Ale·
xJndru li Aldea <lărue~le mănăstirii din Deal „satele ce se chiamă Alexeni pe
lulomita şi Răzvadul aproape de m~năslirc pe sub deal", scutindu le şi de .va·
ma oilor, de vama răm:ilorilor. d~ albinărit, ele vinăriciu. de găleaU. ohabnică,
de lemne. de cositul fânului, ele gloabe. de angarale, de cară şi de podvoadă,
zicaud. de !oale slujbele şi dâjcliile mari şi mici".
1 Nu s'a gii.sit nid un document. prin care Alexandru li Aldea u inoit lui·
soavele predecesorilor săi.
H Vladislav li .. 1451-1456
9 Documentul de dJnie nu s'a găsii. Este
dli.11 însă de Radul Mihnea, în 15
Iunie 1620 (Aril. Stat, Alăm'istirca Dealul, pach. XI. 21,ş1 de Constandin Basarab
Brâncoveanu!, in 20 Iunie 1690 (Arh. Stal„ M-rm Dm/11/, XII, I).
io Radu! I. 1374-1385.
11
Despre descălecarea terii ele calrc l~adul se f11ce menţiune 1111 11umai în
6
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Io Mihail Voevod 1
Io Dan Voevod 2 •
Jo Mircia Voevod cel Bun şi Mare 3 •
Io Vladul Voevod cel Mare 4 •
Io Ghica Voevod ~.
Io Radul Voevod Alion 6 .
Jo Grigorie Voevod 1•
Io Antonie Voevod s.
Io Duca Voevod 9 .
Io Şărban Voevod Cantacuzino 10 .
to Constandin Voevod Brânroveanul 11 . Acesta au zu~nivil biserica adoaoară şi o nu invelil-o cu aramă şi au făcui cC1ndele
de aginl.
Io Ştefan Voevod Cm1t.icuzino 12 i gospojrla C'~IO Păuno 13
Io Nicolae Alexandrn Voevod 14 •
Io Ioan Voevod brat Nicolae Vodă 15 •
Io Radul Voevocl 16 •
cronici, ci ~i in documente. Aşa Alexandru fli inl;\re:>le rn-rii Tis111<1na stăpâni·
re peste salul Elhoviţa, „penlruc[L i-<1 fost bălrâ11[1 şi dreupla moşie şi moşie·
nlre, Îllcă cit> ln intemeierea Ţerii-Ro11ui11r:jli d'î11trii dt• la Nrgm Vodti·• (Al. Şlefu
lescu: Mă11rfstirea Tismana, Bucureşti 1903. editi11 li, p 181 ). Intre clocumenlele
m-ril Dealul. pierclule. de sigur cil autorul pomelnicului a găsii ui:easlă menţiune.
I

i

s
4

MihHil I. 1418-14.20.
Dan I. 1385-1386.
Mircea I. cel Bătrân, 1386-1418.
Vlad I. Dracul, Jll37-1442 şi 1443-1447.

Gheorghe Ghka. 16.59-1660.
Radul _Leon. 1664-1669.
Grigor1e Ghcor~1hr Ghica. 1660-1661l.
B Antonie Vodă clin Popeşti. 16!>9-1672.
' Gheorghe Duca, lb74-1678.
10 ŞerbJn Cantacuzino, 1078-1688.

~

&
7

11

Conslanlin li Basarnb Brancove<rnul. lbSS-1714.
li Cantacuzino, 1714-17lb.

12 Ştelan

1s
niţa
14

Adăogll

poslerio1', in a doua

jumăl<1lc

a sec. XVII I . • tl dat dijma

dela Oc-

mirii .

Nicolae Mavrocordul, 1716 şi 1719-1730.
1s Ioan Mavrocorclnl, 1716-171\1. ln a doua jumalate <1 sec. XVIII au 11111i !ost
adiogale, după Ioan Vol.'vod. n111nele a lrei Domni:
Io Con.sta11dill Nicolae l/01·1·od.

Io Origorie Ohica Voevocl.
Jo JJ/1/hai Racovi/ Voel'od.
•G Radul III cel Frumos, 1162-HN. După cuvântul ~\lo~vod• a fost adâogal
posterior : • Si11 Vlad. &iita Cam mi/" „
https://biblioteca-digitala.ro
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1I1

Io Pelru Voevod 1
Io Simeon Voel•od ~.
Io Şărban Voevod 3 .
Io Malleiu Voevod Basarab q.
Io Conslandin Voevod 5 •
Io Basarab Voevod 6 . Acesla au dai moşie Dridovu i Călineştil
Fundea11ii i Berceanii i partea dl' moşie ol Stroeşli ;.
Io Neagoe Voevod Basarab 8 • Acesla au dai moşie Anninoasa
şi au zugrăvii biserica tnlfliu 0.
Io Mihnea Voevod ID.
Io Alion Voevod 11 • Aclilsla au dai vinăriciul de la Şolomon 12•
Io Alicsandru Voevod snă Mihnei Vodă 13 . Acesta au inoil hrisoavele mănăstirii iq.
Io Mihai Voevod cel Viteaz. 15 •
Pe fila 8, supl un fronlispiciu /al de 1 c. m.

„Mitropolltll

ţărăl

16

:

Slefan Mitropolit.
1

Probabil Pelru Cercel, 1583-1585.
z Simion Moghila, 1600·1602.
J Radu! \III Şerban. 1602-1611.
q ,\\alei Basarab, 1632-16.'>4
~ Conslantin I Şerban. 165<i-16.1S.
~ Basarab \" Neagoe. 1512-1621.
'Hrisol•ul ele danie nu s·a ~1ăsil. Este citai însă de Radu! Mihnea. in 15
Iunic I(ii 2 : „/af(i sti fii' sa/11/ Driditul şi Căli11eştii şi Fundenii şi Ghtrganii toţi cu
toate hotarele şi partea de la Slroeşti, pr'fltru că lt-au dat Basarab V11tvod 11 (Arh.
Stat„ M ren Dealul, pmc/1. XI, 2).
a Basarab V Neagoe, 1512-1521. J::gumenul Vasilic, autorul pomelnicului, a
crezut greşii că Neagoe Voevod Basarab nu eslc ac.:eaş persoană cu Basarad Voevod.
~ ln hrisovul din 1.l Dcchemvrie 1515 Neagoe Voevod scrie: .Rodul Vodă
ducâ111iu-sr 1!111/m aciastii vmfii deşrarlă. iar această mai sus zisă casă a rămas neispriil'itci de jugrăl'it „ iar domnia mea 111'a111 11e1'oit şi cu /oală pohla şi osârdia CI
am jagrâvit şi o am injrumsr:at„." (Arii. Stat., Sec(. ist .. Orig. slov). După cuvânlul
„inlâiu" a !osl adăogal poslerior de o aWI mână in pomelnic: "i moşia Vil1ordta• ..
ui Mihnea li Turcilul, 1577-1583 şi 15S5-1591.
11 Leon Tomşa. 1629-1632.
'~ Prin documenlul din 25 hrnuarie 1632 (Arii. Stal., M-rta Dealul, pach. I
„neir.:b. ". 9).
n Alexandru \'I Coconul. 1()2J.J627. 1::1 n·a !ost riul, cum greşii a crezut aulorul pomelnicul11i. ci nepolul lui Mihnea li l'urcilul. Tnlăl său a fost Radu!
Vili Mihnea.
14 Nu s'a g;1sil hrisovul de inoire.
I~ J59J. / (}0J.
16 Cuvinte scl'isc cu ro~u. ,\\ai lârziu a 1·osl •1dă<>flill lol ~·u roşu cuvânlul:
.rtf{IOSafi",
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Teodosie 1'v\ilro1>olil.
Antim Milropolilu·
Milrofan Milropolitu.
Danii I Mitro poli lu. 1•

Pe fila 9:

„Iepiscopll

2

•

Slefan iepiscopu Buzăului.
Radul, nepotul Neculii. Acesla au dai .lugureanii de jos

tale

şi Cireşanii şi

muntele

Cireşul·

3

jumă·

•

Pe li/a 9 verso :
·lermonaşii

care au slujii sflilntei case

4

•

Niclarie iermom1h
Silvestru iermon<1h
Ghenadie iermo1rnh
Variam iennonah.
Vasilic Diaconul„.

Pe filt1 JO:

t Egumenii sf!i!nlei

mănăstiri

5

:

Miron egumen. ?\cesta nu fost arhiereu la Mirilichia, iar nu·
mele lui iasfe Malei 1\\ireon.
Raîail egumen.
loasaî egumen.
Vasilie egumen Dlgopolcan.
Sevaslie egumen. Acesta au fost arhiereu şi nu·
melc eparhiei iasle Scvaslia.
1

După ncesl Milropulil. au l'osl

aditofJati posleriur. in

difcrill' epoce,

dl•

-' scriitori :
Ni/im 2 111itn1polifi, scris n1 ccrnl!abi dolclă.
Neofit ftfifr11polit.
Vii
Cuww Mitropolit.
lrforfi
Niai itrodial"Oll Stanca m toi 11ra11111/ lor.

r Se ris cu ro-;;u.
3

ln 28 Mnrlic 14.31. \ll<1disl11v li

inlărl'Ş!l'

m-rii Dealul,

stăpânirea

pcslc

a-

CE.'slc sale . .. A 1·mit i11ui11tm diJm11iri mele··. snie Vladislav, •Raclul. nrpoluf llll
Neculn, şi i1111i11l1't1 l11t11mr boi>rilor d1•11111iri 111r/1· de şi 1111 1>rrtfn/ s11flet11/ mrifl(ÎStim
şi sufd1• ş1 1•1ifr,

a i 1111 /ost de moşlmitt', ~i msrf1• ş1 f1111f1i r11·rrea lw. c:1111 ai primi
rt '"' ji viu d ~ri s1i ltrt11least'â la snlt:/t' sale şi cu m•1·r1·11 su. iar dupti moar/ta lui
f,;Jafe să fit al„ 1111l11ăstti·ii IArh. Sini., Sri1. ist. Or~S(. sfo11.). l~adul, nepotul lui

t\ecula. moa1·e mai înainte de 14 Iulie 1451, raci. 111 aceasln dala. Vlndislnv li
din nou lll·rii Dealul slapiinirca peslc ::ukle de mai su~ (~. Ior~a:
Operele /11i Collsfan/1i1 Ca11t11r11zi110, p. 2'1·2.i.
4
Texl scrii;; cu roşu.
inlircşlc

5

Idem.
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1:

Parlenie egumen.
Slefan egumen.
Varlaam egumen.
lgna!ie egumE'n.
Par!enie egumen.
Dionisie egumen.
Malteiu egumen".

Pe fila 11, sub un fronlispiciu :

"Ctitorii boiaril care au dat 2 moşll la
tire precum arată în jos pre anume.

sllălnta mănăs

Livrea vei visliar. Acesta au dat locul lui din Târgovişte cu vadul de moară unde iasle moara acum 3•
.Jupăncasa Caplia. sora Radului Vodă ctitor•. i Părvul postelnic snă ego. Aciasta au dai moşie Băjeşlii din jos de Văcăreşti
cu lot holarul ~.
Mihaiu Cantacuzino vei spătar. Au făcui o cărslealnltă cu ar·
gin!ul mănăstirii.
Brăteaiu logofăt. Acesta 'au dai moşiea lui in Glodeani şi muntele Brciteaiul şi Păduchiosul 6 ,
Naslea Ţarigradeanul. Au dat moşie la Colclac, stănjăni 80 7•
Radul moşul lui Brăleaiu.
Varlaam monahul. Acesta au dat o vie lăngă mănăstire 8•
Iordache vei porlariu • 11 •
Scris cu roşu.
Texlul .clilorii boiarii care au dai" esle scris cu roşu.
J Nu se mai păstrează aciui de danie. Oar. în 15 Iunie 1512 (Arh. Stat„ M-"4
Dealul, pac/1. XI, 2) şi 10 Iulie 1614 (Arh. Stat., Sec/. lst) înl.llrind m-rli Dealul stăpânirea peste mai mulle posesiuni, scrie: "Iar să fie moşie in oraşul dom1ziei mele di11 Târgoviştr, lli11gă biserica lui Coadă, insă locul lui Livrea vistlerul, cat
1

2

au /mul, taselr şi locul lui de imprejtlr Şl cu vaduri de moară..• pentra că a11 f4sat
m limbă î11 via/a lui sii fi'e sflntei mănăstiri metoh şi moşie fn 11eri.„ •
• Cuvinlele: .Radul Vodă Ctitor au !osl şlerse poslerior. Deasupra lor a
I ost scris: „lui Vlad Vodă".
s In 27 Dechemvrie 1511. Vlad IV cel Til.nă1· inlăreişle 111-rii. Dealul slii.pâni·
reu peste salul IUjeştii, dăruii dp sora sa, jupâniţa Cap/ea, .ta sjâ11ta nrdnăatirl

pmlru sujlelul jupdnu/ui Staico logoftit şi pentru sufletul fiului lor, )1tpan Pdrvul
Comisul şi pentru al ei s1iflet· (Arh. Stal., Secf. ist., Orig. s/011.).
' ln 15 Iunie 1612, Radul \Jill Mihnea întăreşte m rii Dealul stăpânirea peste
aceste posesiuni. (Arh. Stat.. M·rta Oralul. parii XI, 2).
1 ~u
B

s'a găsii zapisul de danie.

Idem.

' După acesta a rosl scris poslerior: .Grigorti:. Ausla au imhrdrat o m1ee
ru argint, poleită m aur, ce este pe sfli11td masă".
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Pe fila 12 verso:
cMonaşil

care au

posluştt

sfltlntei case

1

Acsenlie monah.
Serafim monah.
Ioachim monah.
Dionisie monah.
lacov monah·»
Cu aceslea se Jermină pomelnicu/. Se pare i11să că unele
foi au fosl pierdu/e.
In pomelnic se mai află urmă/oarele însemnări.
Pe fila 1 verso, scris cu lilerP. /aline:
•Eu Nestor Nifescu anlom antom din răgnă a două tablouri religioase: 1-io .ludecala i\\inluiloriului şi relu d(• al 2-lea Simbolul
Credinţei, nm venii la Monaslirea Dealului in c)ioa ele Marii 27 Augustul JS85 şi am sărulatu cu respectu capelele eroiloru Români, Mihai şi Radu al 5-lea. numii cel mare, spre aducere aminte
şi penlru mine ce mi-am iubii tara mea cu ard6re şi devotament
in Iole evenimentele de suîerinlfi.
Nestor Nilescu

Pomelnic
Vii
Neslor.
Safta.
Morii.
Sofica.
Elvira•.
Pe lila 2. scris cu li/ere cirilice, pe douu coloane:
•Vii
Nifon arhiereu.
Calist arhiereu.
leronim arhiereu.
- - ~ arhiereu.
Tarasie erornonahu
Averchie eromonahu.
3
-eromonahu.
Harilon erolllonahu.
Silveslru eromonah•.
1 Textul:
z Numele
J Idem.

.monaşii

care au posluşit sîinlei case"' este scris cu roşu.

şters.
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altă f)ersoană:

Dosorlei monah.
Cleopa monahu.
Damaschin monah•.
Scris de aliă [Jersoanti
• Cosl<1ndin „.
Toate aceste nume. pomenile pe aceas/ă filă, riu fo~I şterse
mai târziu lrăgâlldu-se peste ele. in lungul filei cu cerneală.
Toi pe fr/a 2·a seri..;. cu li/ere cirilice:
„f\m cereai condeiul: eu tv\elelie Ieromonah. 1890 Ocl[omvriel 24·
Pe fila 2 verso, scris cu lilere latine şi cirilice:
·Vii
Vonifalie ieroshi111011ahu.
Teodosie ierodieaconu.
Ghenadie ierodieaconu.
Tecla shimonahiea.
Harilina monahiea.
Morti
Stanca.
Voica.
Stanciu.
Damasc:hin ieromonahu.
Elena Marica•.
Scris de aliă persoană :
~Chiriachilă Grigore•.
Pe fila 8 verso, scris c11 li/ere /aline şi cerneală violelă:
·Preotul 1611 Popescu (Bărbulet). Am fost hi rotonil pe sem a a·
cestei Mânăstiri la 1 Noembrie 1903•.
Pe fila 9, scris cu li/ere cirilice:
·Misail episcop[ull Buzăului lleall 1732 Ghenlariej 9 dnlij»,
Scris de aliă persoană, cu aliă cerneală :
·lorcllache!•.
Scris de aliă persoană :
·Scarlat Rada. Acesta au scos acest pomeanic de la Turci când
au robii mănăstirile şi le au arsu 111 partea muntelui J[eajt 7246.
... (rupt)•.
Pe fila 10 verso, scris cu li/ere cirilice :
·Onofrie egumen arhiemnndrit>.
Scris de a//ă persoană cu lilerr:: cirilice :
"Tarasie protosinghel de la 1868 până la 1880„.
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Pe fila 12:
·Stefan iermonah•.
Scris de a/Jă persoană :
•llarion iermonah. 1\cesta au găsit pomelnicuJ.1.
Scris de aliă persoană şi apoi şlers '.
·Melodie irodiaco•.
Scris de aliă persoană:
·Misail iermonah. Acesta au găsil pomcanicul la sf[iijnta episcopiea Buzăului şi l-au trimis la sf[ălnla mănăstire Denl».
Scris de aliă persoană:
•Vii
Nichifor ieromonah. 1791 Septemvrie•.
Pe lila J;J, scris cu cerneală violetă, c11 litere !eitine ş1 cirilice:
«Noii l'lilori.
George Bibescu Voivodu.
Barbu Şlirbeiu Voivodu.
Aceştiia au reclădit casele c.lin temelie pe cumu să vec.lc şi reparai biserica făcându-i şi căteş lreile lurnurile pe culmul să vădu
din nou pe la anulu 1845 şi isprăvit pe la 1855. Acesli Domlnli
erau frati amăndoi•
Aces/a este pomelnicul mai vechiu. Azi el se află in muzeul
de curând inliin/al, la Llce11I militar Mă11ăslirea Dealu. de că
ire d-l Comandantul al liceului, L-1 Colonel Marcel 0/Jeanu,
un admira/or şi cunoscător al lrecu/11/ui românesc.

Alexandru A. Vasilescu

UN PECIU DIN 1801.
In anul 1912 s'a desfiin(at biserica de lemn din salul 1-lorodiş·
tea, comuna Cotnari, jude(ul laşi, şi sub o grindă s'a ~p)sil o bucală de hârtie, pe care era scris un peciu, adică o autorizalie
dală de Mitropolie preotului din sal, pentru a săvârşi o cununie.
lată su prinsul acestui peciu:
Dănilă holleiu, fecior lui ] codor Grumeza, din sal Cofn;:.iriu.
vrând să ia pe Axinie, fală mare, fala lui Gheorghe Dolhăscu,
din sal ol tam. molifla la, prP.ole Ioane din sal Colnariu să-i
I Textul: nAcesla au !]ăsit pomelnicu!• a fo5t adăo~111t posterior de o <diă
persoană
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cercelezi şi de nu va fi nicio pricină inlre dânşii, de care a·
1801 Ghenar 16.
pură sfâ11/a pravilă. să-i cununi.
Drept orice iscălitură, în dosul acestui peciu este pecetea Mi·
lropolitului Iacov, o pecete în 8 unghiuri, pe care se citesc a·
este litere: IAl<B. MP. M. 1791.
Mai târziu se \Iede, însă, că s'a introdus obiceiul ca preolii să
dea o mărturie celor ce voiesc a trece în căsătorie, că nu este
nici·o împiedecare pravilicească intre dânşii, pe baza cărei măr·
!urii se căpăta pt:ciul dela Mitropolie.
Intr'un Calihisis tipărit în tipografia Mitropoliei din laşi, la 1834.
«CU blagoslovenia înalt prea sfinliei Sale Kyryo Kyryo Veniamin
Kostaki, Milropolilul Sucevii şi Moldovei şi cavaleriu", preotul
Teodor din satul Buneşti. jud. Suceava, langă Folliceni, pe ho·
!arul Bucovinei, şi·a scris probabil după un model ce i s'a dat
in mod oficial. un formular de asemenea mărturii.
Ială ce scrie. sub scălilura lui «Teodor Preot·, pe una din
foile albe de la începutul cărUi:
Numi/ul (cutare) fiul (cutăruia) din sal Buneşti, /inul Sucevii,
voieş/e a lua pe (cutare) fiica (cutăruia). Io/ de aici din sat, şi
dup[J cerce/are dohovniceascft cu care i-am cercelat. nu aflu
nici o µricină intre dânşii de care opreşte sfânta pravilă, şi
penlru aceas/a rugându· vă spre a le da mărlurie penlru pre f?J
a-şi scoale peciu; eu slobod supt a mea scă/itură.
Din sal Buneşti, Teodor Preo/.
Cuvintele din parenleze suni subliniate şi în original.

Artur Gorovel.
CÂTEVA NOTIŢE DESPRE BISERICA DIN ROZNOV.
La 14 Iunie a. c. ::-'a sfinlil marea şi frumoasa biserică dela
Roznov (lin. Neam!), o fundaţie de seamă a colonelului Gh. Ru·
sel Roznovanu. Lucrul a durat mult. începând dela 1884. Ştiri folositoare 1:1supra clădirii cum şi asupra familiei Roznovanu. des·
pre care întreaga Moldavă a (ăranilor păstrează încă o amintire
vie, se dau în monografia ocazională a Păr. Econ. Victor Ghervescu uBiserica Roznovanu», Piatra-Neam!. 1915.
Adăogăm şi noi unele notite pe cari le găsim ·in arhiva Mitropoliei din laşi şi cari se referă la începuturile şi starea tristă
a fericitei biserici monumentale de astăzi. Astfel, subt no. 871 din
1858, în zisa arhivă se păstrează un dosar care ne arată că
https://biblioteca-digitala.ro

124

MIRON COSTIN

în Aprilie 1858, Paisie •nacealnicul.. şi protosinghelul dela
schitul Nichidul, din apropiere, mărluriseşle imprejurările. în
cari au fosl desgropali şi mulali aiurea 2 copii ai stolnicului
Coslachi Marinov.
Coslachi Marinov eri1 vechilul moşiei. ·Posesoru(„ ei eră Aga
Gheorghe Mnrdarie. Posesorul reclamase împotrivă vechilului său.
Ce făcuse vechilul ?
«Sâmbătă spre ziua de Paşti•, fiind fată şi iconomul Tooder,
preotul bisericii din Roznov, el a dezgropai pe cei 2 fii <Ji săi şi
i-a mulat în preajma bisericii apropiate din Săvincşli. Interesant
este motivul mulării: ~Subt pretext că urmează a se zidi o hi
serică din nou în locul cel vechiu, şi aceşti doi prunci fiind îngropaţi lângă pi-iretelc> bisericii. ar urmă a se săp<'l IC'melin pentru facerea bisericii din nou•. Eră vorba deci. încă de <1lu11ci. dc>
zidirea bisericii care s·a sîintil abia acum.
Vechilul Marinov a mai făcui însă şi alte schimbări, pentru care
e reclamai: mulase şi nişte •po/i/e" de slrăni cum şi nişte pol·
noje,-- mici rogojini rolunde. prin biserici.
Cu acest prilej constatăm cc\ la biserica \•eche a Roznovului,cea din 1771 1 un'au fost. nici este.• slranf1 dom11eascf1. nici arhiereascci ». To luşi, in anul «Cclnd au rosl Domnilorul 1\~1hail Vodă
şi cu Doamna la Roznov•, proprietarii au imbnical rn "postC1v
roşu" 2 slrăni şi upoli!ele lor·" improvisând deci. pentru Domn
şi Doamnă. 2 •din slrănile inlâiu din rătundul din dreapta•. ln
aceste străni şedea. când merge<'t ln biserică, şi Aga Mardarie
•cu famelia" lui. Vechil11I, acum, aruncase politile numitelor slrcini
..fn pridvor. de suni in turn„.
Mai aflăm că biserica veche e „in apropiere Ul' curte şi art!
împrejur o îngrădire de 7 8 fălci; ln cuprinsul aceslei îngrădituri
se află curten. biserica, ,.casele ele posăsie" şi ·casele de vechil•.
Biserica, in partea despre acesle din urmă case. c stricată de vile.
In sfârşit, mai arătăm că la 22 Marlie acelaş an. t858. posesorul Aga Mardiuie reclamă din nou că. vechilul său face uce//'
de vi/e„ din ograda şi tinlirimul bisericii.
Vremurile nouii, şi in special nul J9t5. prin slăruinja unor oa·
meni de bine. au meul să străluceClscă aslcizi biserica mărenlă
şi bogată, care 1111 se va păstra astfel clerât datoritei toi unor suflete alese. culte şi desinleresate.

D.
\I. op, cit. p 3. Eri\

!acută

Furtună.

de m<1rele logolal Nicolae Rusei Roznovanu.
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DOCUMENTE
316.
1652 Naiu 9.
Car/ea µe judecată a lui Vasile Lupu penim jumă/a/e de sal

Clăoăneşlii. pe Tu!o1 1 a

Io Vnsilie Vo<?voda bloljăiu mlilllolstiiu gloslploldlalru zemii
N\oldavscoi. Cum s'au părit de fallăl innetinlea
Domniei,
meale Mihail şi Necula şi Gavril şi alli frnli a lor, feciorii
lui Dumilraşco Dulia. nrpo\ii Nastei i Dulont>i. cu Mafiei feciorul lui Toderaşco şi cu nepolii lui, cu lonaşco Ţopa şi cu fra·
Iii lui. nepolii lui Gli~orc Cănui1rnr. !oii slrc.inepoli lui Ion ce-au
fost logorăl, pentrn o jumălale de sal de Clâpăneşli şi l'Lt moarlăl in apa Tulovei, zic<ind feciorii Dulei că le impresoarl lor
Mafleiu cu nepolii lui acea jumătate de sal de Clăpăneşli cu
slrănbălale. iar Mafleiu i cu nepotii săi cu lonnşco Ţopa şi cu
frnlii lui au scos innainlea Domniei mealc un znpis pre acea
giumălale de sat de la moaşea lor de la Nasla Duloae şi de
la boiari şi de la oameni buni anume Pătraşco puharnic şi Movilită părcălab şi Nccoari spătar şi de la duhovnicul ei popa
Anion den Cioviani şi popa Gavril den Cosmtineşli şi de la mulii
oameni buni scriind şi mărsurisind cum s'au locmilu ia Nastia cu
o măluşc a ei ''gahia Sacaluşoae fala lui Ion logof[ătl de bună
voia lor şi au făcui schimbăluri dt- <lU dai Naslie<i Dol0<~e giumălate ele sal de Clăpaneşli cu lot vinilul şi cu vad de moară
Agahiei Săcăluşoae penlr'o parte din ocini de sal den Spineani
şi cu moari in Tulova carea o au vtlndul Nastia Duloae verilor
săi Simion şi frătine-său Cărslei. Deci Domnia mea deaci am vă
zul acel zapis dl' la atăli mărturii cum s'au tocmii iale de buni
voia lor de au făcui acea schimbălur[ă], noi <lm crezul şi i-am
judecai după Jegia \ăriii ca să lic iV\afteiu şi cu nepofii săi cu
lonaşco Ţopa şi cu fra\ii lor acea giumălale de sal de Clăpăne·
şli cu tot vinilul şi cu moarl în Tutova cum le spune zapisul,
!<ir feciorii Dulei nu rămas denainlia Domnie imeale, şi den loa·
lă leagia (ărăi. Iar Mafleiu şi t·u nepolii lui s'au indereplal şi s'au
pus ferăia în vistenriul domniei meale de acum innainle să le fie
lor drept ocinia şi moşie neclă!ili şi de nciasla parle să nu !săi
părască nici o dăniaoaria in vcaci. Inaco ne bădel. Saam gfos]·
p/o]din veleal 1•
U las vlâllelal!o 7160 Mai 9.
Az Gheorghişan vei iogfl. Iscai.
Poiani.
Pecete rolundă 60 mm. în reară razulă.
1

Alllcl să nu fie. lnsuş Domnul a poruncii.

A. Saint-Georges.
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317.
1680 April/e 5,

laş/.

lui Purece. scriu şi
cu acest adeviral Zăpis al mieu precum eu d(· bună
voe mea, de nime sălil, nici asuprii, ce de buni \ioia mea am dai
şi am dăruit a mea <lriaplî ocini şi moşie ce să va alege partea
mea din sat <lin Feleşli de ln linului Niamtului, ce săntu pe Moldova, din vatra snlului şi din cănpu, şi din llădurc, şi din npi, şi
din toi locul cu toi venitul. Care moşie mi au fost mi(' de la
maica mea Solonca nepoa!a ~ăşoleştilor. Aciaslci moşie ce mai
sus scrie. am dai eu şi am dăruii clumis<11<.' lui Miron Cosl<in Io·
~JOfălului celui mare şi !1iupăniasăi dumisale I leanii. c:1 sii le Ilie
dumilorsale diriaplă ocini şi moşie in vinci, şi cuconilor şi ne·
polilor dumilorsali. lari dinlru fralii miei sau din!ru rud<?le me·
ale nime să nu si ispitească a strica nciast.:1. danie. IH.'nlru căci
la lipsa mea şi la nevoi ci·am avui. nime dinl1·u oaminii miei nu
m'au agiuloril. şi încii. in loc de hin~ ci an.: hi sf1-m faci. ei m'au
asuprit, iari dumnialui log[o]fălul mi·au f.:lcul muli bine. Şi acest
zapis l·am făcut denai11le dumilorsale lui Gavril ci-nu fost jic~
nicear mare. şi Şlefan Brăescul ce-au fost comis mare şi Neculai
Donic:i cc-au fost cluc:ear mare şi Gheorghie Stărcea ce-au fost
pitar mare şi a Vornicii de poartă: Ghiorghilă vornicul. Ghiorghilî
Manole vornicu şi Andrei Siipoleanul vornicul şi Dima \/ornicul
:;;i Preutul Vasilie de la Hotin şi Toader Giulescul din Giuleşli
şi Arsănie din Cucu!inni şi Ghiorghili Hărmeziu . .Şi nlti oameni
buni s'au lămplat. Şi IH'nlru credintă eu am iscălit şi aceşti bo·
iari ce scriu mai sus încă au iscălit. Şi de va scorni cinevn din
oamenii miei gălciavă peste dania men. să Ilie neertal ele Dom·
nul Dumnezău şi să hic afurisit de 318 otel de ID Nechie şi de
noi încă să hie neerlal. LJ las. li. 7188 Apr. 5.
Az Simion scai: Az Gavril Brăescul biv vei jic. iscai: t~z Necu·
tai Donici biv cluci iscai; ţ Popa Vasile ol Hotin: Az Gheorghie
Dvornic iscai. ţ Dima Vornic; Tolalder: Az Llhcorghi({1 iscnl; Ar·
sănie ol Cucuteni Andrei l.oece/e: un stâni cu loiafl. intre două
s/e/el Vornic.
ţ. Adici eu Simion feciorul Soloncii, fata

mărlurisâscu

Pt vo: „Pre Făleşli de du111c, de la Simion Purice".
Actul s'a dăruii acum Academiei Romam.• de ci-I 1\vriim
l{oman, prin d-l profesor

l.okăr.

comersant in

N. Apostol.
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318.
1714.
;.'dică

eu loresl egumenul de la Mănăstire lui Adam. pe cum
noi pilr<1 cu dumneaia Spătăroe penlro o moşie anume
Văcăreşlii ce esli in !inului Pulnii, care au văndut unchii nlolşli
dumisali Spălăroi[u] penlru nişli sale ce au văndul Adămeşli pe
păr(ile fră(eşli, şi acu inlrebtindu-ne cu dumnee Spălăroe şi ră
măindu dator cu bani, să aibu eu Jorest egumănul a·i întorci,
iar vărul meu Condrachi să n'aibă nici o lrle]abă. Şi-s mai dau
30 de lei pentru pricina acelor 2 sale. Şi pentru mai mare credinl:i am şi iscălii. loresl Egumăn ol Adam.
avăndu

Originalul la Arndemia Romjnă. 7.~ --CXLV.
Dala :;';1 pus clupa Crr~t .. coffcf, 1907, p. 47.

T. Pamllle
319.
1743 Augusf 9.
ţ Precum au vinil in înainte noslră Ani(a Poslălăchioi ol lâr·
gui Sucevii cariei ni mărlurisă cum că vănzindu ia un vas de
vin a Despii (urloi ol Foqeni. şi vinindu ia fală la noi, am înlrebal-o: dai-au \1reun ban la mă na lui Ion Săngiorzi? la au zis
că a mergi şi a gi11ra i.111 sfănla biserică cum că n'au dat nici un
ban la 111[111a lui Ion Si1mgiorzi <linlr'acel vin. Aşijdere ne măr1urisă penlru o cctnava(ă roşii ce au pus-o zălog Vaslilli Panait
la vreme fomilii drepl 12 lei. Şi insămădu tsicJ Vaslilli Panait banii. au mărsu şi ş'au scos zălogul şi au dat banii lot la măna
Ani(ăi Poslolăchioi. Şi pinlru un zapis ce ni arată Ion Sămgiorzi
z[1cănd Oespa cum că iasle scris acel zapis de Ştefan săn Poslolachc. Am chemai îa(ă şi pc diiac şi s'au aflat cum că eslle]
rău scris zapisul. Nu esli scris de Şlefan, nici ştii nimic, nici
slova lui şi s'au conoscul c<i nu csli a lui slo\iă. C<.1 a giura şi
in bisericci Ştefan. Ş'au rămas ucel zapis n'iu. Pentru credinta.
am dat nceasl;i mărlurii la mămi lui Ion Sungiorzi ca unde ar
merge la giudecul<1, sa aibă Săngiorzi dreptate cu s'au dovidil
că esli zapisul r[1u. Şi bnnii iar n'au luni Ion şi la Anija. Aciastu
Vll 7251 i--'\vtguslll 9.
facem ştiri. Necile/.

A. Saint-Georges.
320.
1746 luni 20.

t

t\decit eu Anghelu(a Baba. dat-am udevăral zapisul
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danie la măna preutului Grigori zel Toader Ras Pivitu. precum
să să şlie că de nimeni silila, nici asuprită, ce de a mea bună
voe ~m dai molilvci sali un locu de caslăl danie. Care loc nl·
iasllel şi noaă de başlin<i pnrintască. Şi locul esli in mahalaoa
Munlenime-de·mijloc, lăn~ă hindichiu. Şi locul denainle casăi mer·
ge pănă piste hindichiu iar despre răs[ă]ril mergi pănă în locu
ol Blagoveşlii. Iar dispre apusul soarl.'lui merge păn în drum ce
mergi din la deal. Deci acest loc i I am dai molilvii sale danie.
ca să ne pominească pre noi şi pre părinlii noştri cătu ua lrăi
priutu iar in urmă molilv<'i sale. ori pe carii din ficiorii molilvii
sali ii orândui D[ujm11ezău cu dar preulăii. să aibă a ne pomeni.
Deci las !săj fie molilvei. sale şi fiilor şi nepotilor şi slrăne·
potilor drNlplă ocină şi moşie in veaci neclintilă. ldr di s'ar scula vrunii din neamurile nieli ca slăl ~lrici aceaslă d<inie şi inlă
rilură. a me, su nu li s[aJ lie in sHmă. nici să aibă a veni dupi\
minC'. Ori va strica a'iaslă danie a mea. Şi la aciaslă danie căncl
om dai. s'au t:implal multi oameni buni carii mai gios s·or iscali.
Şi eu. pentru mai buna credinlă. am pus c.lef!ilul l'a slăl fit> d(•
credinlă.

Eu J\ngheluta Baba. am G pus degitu.
Vl'INlu 7254 luni 20.
Tocler Rasu. Necile/. o Eu Marie' Răsoai martur başlinii di acole
Eu preulul Teodor ot Blagoveşlenii am scris zapisul l'U zisa
ba bii AnghC'l 11 Iii.

A. Saint-Georges
321.

1748. August 25.
Drcgtitorul de Suceava căiră starostele de Poiana

(j. Pulnul.

Cinsllill J.1ml11elllalel fr,1le stolnic Costanlin Păladi. staroste de
Poiann cu ieri<.:ilfl sc"1mHale şi cu fr[1(ast:<i Jrngo.sle. m~1 închin
dumlilall•I lnştiinlăzu pe dum pentru Ion Stimgiorzu di aicia din
Sudavlc:tl: nislal jălui pi o sor a lui di acolo di la Putnn. pi Safta
Di.i niaslal pl•nlru un zapis de 2 pogolalnlel di vie n surorii lor
Anita Poslol1'coe di airia di 11' Suriavl<il Acel zapis l-au dai A·
uila Poslolâcoe zastre gineri-său lui Vas[illia 1-'ădure<r. Şi avănd
l'i yălciavă cu allii razaşi, a cerşut acii limia Saîla Dăniuslnl acel
zapis la Ion Simgiorzu irati său 5ă-I la di la Paduriet pfln n diz·
bate moşie cu alli răziş[ij şi apoi a da zapisul lui Pddurlel gine·
ri-suu Şi până acum sla zapisul la ace soi· a lor. Sa fla. iar \lasl1I·
lii<i Paduria a poprii JO lu lui Ion Simgiorzu. Păn nu-i aduci za
pisul Păduria 1rn v<1 săi dea banii. Poffi111 pe drum si1 l'h('mi
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dum. pi acie fimia Safta şi li-i lua dum. sama ş1-1 giudeca dum.
cum ai socoti că este cu dreptate, fiind şi ei fală. Iii care să cunoşti că îmbiă acia fimiia rău că ia acolo s'au apucat înainte
giudecătorilor că au lrimis zapîs[ull la P<lduria iar aicia nu-slăl
află să-l fi lrimis şi pentru vorbili ei nu lrebue să fie păgubaş
Ion Sămgiorzu di .~O lei ci·i popreşti Păcluria pentru acel zapis
Ce dum. pi cum afli drept a-i giudeca şi plini şi zapisul cum s'a
cădea. Aceasla poftim să aibă dreplate. S[1 fii dum. slălnălos.
I\ dum. ca un fra!ia.
LJ Suce<wă 1\v[gust] 25.
Mih .
Pe verso, adresă: Cinstitul al nostru iubii fraie. dumlisall'I Con·
slantin Pălacli slolnic. slaroste dl• Poiann. cu fericit<'\ siinătate şi
cu frălască dragoste să se dia
La 7257 Ocl to. raspun5.ul dt" cerct"lare vt"nia: dt"ci anul ace5.lui act. e 1748

A. Saint-Gem·ges.
322.

1797 Aug. 2.
Moş Toadere, iată că trimisăiu pi Ghcorghi Proca să·i dai surelu
clupe hotarnică şi alte scrisori ci·i socoli dum. insă dum. surelu
li-i celi di li·i pleroforisi ce scrie intrănsu şi ceia celin[dl 'i pricepe
că esle cu cale. ni-i mai scrie, măcar că eu aş zice, moşule.
să IE' !rudeşti să vii să ne punem la cale ca să nu rămânem pe
[17971 Aug. 2.
urmei la mai gre supărare.
Şi sâni al dum. ca un fiu, Alexandru Stamali.

/\cad. Rom. Doc. 206-CXLV. Anul pus

după Creşt

co/cc/. 1907 p. 47.

T. Pamme.
323.

1782 April 27.

t Adeca eu lonilii ficior lui Panai!e Virlan. adeverez cu acest
zapis ni mieu . precum să să ştie. că avind şi eu părli de moşie
ce sini baştină părinlăşti. din toate moşiile pămantăşli după scrisori ce s'ar găsi ori unde vor fi moşii. părlile meale ce s'ar alef:lge cu dreptul. le-am clc:it danie lui Ilie, nepotului meu ce lasle
ficior cumnatului mieu lui Grigorie vlr. pah ciasornicariul, căci
fiind eu slrein şi lipsit de toate ceale trebuincioasă ale viejii
meale, am inăzuil la ului ca să mă priimească iar dlui văzăndu
mă păn la alila de lipsit. i s'au făcut milă de mine luotndu-mă
m 'au băgat in casa dumsale. socolindu·mă cu de toate cea le trebuincioasă ale vieţii meale. intru. îndelungă vreame. Şi cu neahttps://biblioteca-digitala.ro
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vlnd cu ce aliă să-l mullămesc. i-am dăruit nepotului micu celui
mai de sus numit, toate păr(ile de moşie ce am de la părintii
miei, însă de nimeneci silit sau asuprii, ce de a mea bună voinlă
ca să-i fie lui şi ficiorilor lui, dreaptă ocină şi moşic de moşte
nii. Şi după moartea men ori unde mi s'a i11l~mpla a muri, dumlui să mă grijască ca pe un mori după creştineasca leage. hir
după monrlea mea de s'ar întâmpla să să ridice cineva din falii
miei sau din rudeniile meale. să nu fie volnici ca să le ia, să nu-l
supere, lrăgindu-1 la vreo judecată. să fie blăslămal de Dlolmnul
Dlulmnezău şi de Precurala a sa Maică şi de mine neerlal, ori
carii or strica danie mea. Şi penim mai adevărată incredinlare,
ca să să crează, i-am dai acest adevărat zapis al mieu, ca să fie
volnic de slăpănit. Şi pentru mai adevărtilă credintă am iscălii.
Şi la acest zapis s'au inlâmplal şi alli oameni de clnsti.
lonilă Panaile
1782 Ap. 27.
Martor: Coslandin Doiciul

A Saint-Georges.
324.

1796 Iulie 20

Nol Alexandru Ioan Calimah Vvoda cu mila lui Dumnezeu Domn ţării Moldovti, Facem şlire cu aciaslă caric a
Domniei mele pentru Toader şi Lazăr Conduracheşti, mazili ce se
cu locuinta la Ţinutu Tecuciului carii prin jalob.i ce au dat
căfră Domnie mea, au arătai că stare niamului lor este din mazilii cel vechiu şi că mai inainl~ vreme la mulle poronci gpod
au slujăt cu sălinlă şi dreptate, făcând rugăminte ca după carie
gpod ce au de apărare de dăjdii şi de alte havatei~. să facem şi
Domnia mea milă spre a nu fi supăra!i nici de acum înainte
A cărora jalobă cercelăndu-să de căiră Dumnie mea s'au aflai
arătările lor .idevărale că stare ni<imuiui lor esli din mazilii cel
vechi şi că m<ii înainte vremi la multe poronci gpoLI au slujit cu
silinţă şi dreptate, clupă cum să adiverC'şle şi din carte gpod ce
au la mămi de la Domnie sa Mihail Constandin Sulul \lvod. Deci
nelrecand Domnie mea cu vedere rug5mite lor, ce făcând milă cu
dânşii, holărăm prin carie aciasla să l'ie sculili şi apărnli ele Iondăjdiile visteriei cum şi de toate alle dări şi hava le li, ori căle vor
fi asupra altora. ei intru nimică să nu iic> sup5rali. Cum nici de
căiră dregătorii (inul[ujlui să nu fie rănduili
la vre-o poroncă.
câci când vor fi trebuinlă, să vor orândui de aice, prin deosebile
cărli gpod. Drepl aceia poroncim Domnie mea dv. ispravnici

află
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de lănul Tecuciului şi <illor zapcii ce vor fi orănduili cu ori-ce
fel de slujbe şi poronci gpod de inplinire, de căiră toti să-s ur·
mezi inlocma după cum mai sus să holărăşli. 1796 Juli 20.
Pecetea.
Procit vei logfl.
Origin11lul la i\i:ademia Română, 20J- CXLV. O aliă asemenea seu leala o au
din 179.i lan. I :'i. i\i:ml. Rom ..

Creşt, co/erţ.

IQOi. la

a::eni;lă dală.

T. Pamtlle.

325.

1803, Nartie 10.
M[i!l[o[stl[iu[ b[olilu Costandin Alexandru Ipsllant Vvod
1 g[o[sp[o[d. davat g[ospo[d. v[o[mi[siu!. Dat-am cartea Domniii mele lui Ion Brat Stanciu boerinaş mazăli din sud Vâlcea
ca siH fie priveleghiu spre a fi cunoscui că iasle aşăzal la
această breaslă şi purlăndu·şi dajidiea cea orănduită dă la visterie. să fiie împărlăşit din milele ce din vechime are această
breaslă a scul\ adică dreple bucalele lui de dijmăril i vinăriciu.
Pentru care încredinlându ne Domniea mea şi din cărlile alior
frati Domni ce adeverează, ailali la această breaslă, cum şi din
calaslişile visteriei, i·am inoil Domniea men acestu priveleghiu şi
s'au dat la nHinfi sus numitului. ca să-i fiie spre adeverinlă. 1803
Martie 10.
/scălilurn Domnului cu roşu ş1 cu pecetea Domnească.

C. N. Mateescu

Coleqiune11 mea.

326.
1804 Februarie 23.
Prea

inăl!ale

Doamn(•,
Jăluiescu Măriei laie că la judelui Slam·Rimnicul am o moş[e
părinlea5că cc se numeşti Ciorănii care se holărăşle ca moşia
dlui vornic 1\falachi Racm1ită, şi fiiud că dlui Vornic Malachi
tragi înpresurari despre aliă moşie re esli alăture, a sfintei Episcopii Buzăului, inlrn şi dlui cu stăpânire în moşae me şi păli·
mese înpresurari. M<1 rog i'v\ariei tale să mi să facă luminata car·
Ic Inăltimci laie răire dlor boerii ispravnici din sud Slam-Râm·
nicul, ca si'i·mi hotărasc<i moşie şi să mi-o slfilpească cu pietre
holară. Insă spre a se discoperi înpresurare de către cine să
face, &ă fie pon1nca ină]!imei .fale ca la cercetare ce vor face dlor
boeri ispravnici, spre allare hotarelor moşiei. să aducă fată şi
hotarnica moşiei sfiniei Episcopii cum şi a dumisale vornicului
Matachi l~acovW'i. Si mare pomenin> va îi 1\fariei Inie.
https://biblioteca-digitala.ro

132

MIRON COSTIN

Roaba măriei tale, Ileana Costandachi Pohărniceasa de la Moldova.
fnainlea jalobii, porunca Domnului Cos/andin Alexandru /psilanle căire boerii ispravnici să facă cercelarea atât înaintea
dv. prin giudecată, cât şi al fata locului cu hoerii sau boerlnaşi
alegălori de a fi lrebuintă .. „
1804 Feb. 23.
Copie

incredintală

de judecaloria Tulovei din 18-l5 Oei. I l.

V. C. Nicolau

327.
1808 Sept. 20
Adică

eu Andrei Giosan din sal Socola. !inu! Eşii, dat-alml
zapisul meu la miniai dum. giupinului Nani din Eş precum
să-s şlie să i-am vâdu! o curălură făcută de mine din pădure cu
tocmală ir. trei zeci de lei „ care curăturc'\ iasle pe moşiia Socotii„
1808 Sep!. 20.
Scrie lerei Ioan ol Socola. MM/or Gheor~1hie Croitor.

adevărat

A. Saint-Georges

328.
1818 /u/1 21.
Adresa răvaşului: Di la postelnicie, căiri dum!neallui polclovnicull Toader Singiorgi, la casăli dumisali pahlarnicull„. chioglu.
Din poronca Mării sale lui Vodă scriu dumilali ca mfini dimila unsprezăci ciasuri să li afli la curte ~pd.
Grigori Manu vei posl. 1818 Juli 21.

nea(ă

A Saint-Georges.
329.
1819 /anuar 24.
Pre inăl(ale Doamne,
Jeluim inăllimii tale pentru mulii supărări ci pătimim de la
dum. serdar Jon Cărjă. Însă pricina urmiază c11m prin aciasl[1
plecată jril11bă cu plăngere în glos an.ilăm. Moşiia Ghibarlul ci
esli piste vale Slivnii în tinulu Covurlui, avându-o noi başlinti de
moştenire slrămoşască şi împărtiloare în doi bălrâni anume Neniul şi Popovici. C<lre bălrăn a Neniului in anul 1798 îăcăndu-1
vănzătoriu curgătorii dintr'acel bătrân. l-am cumpărai noi, curgă
torii din bătrânul Popovici cu zapis şi cu bună locmală căle un
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Icu pe stănjăn şi slăpănim noi ace cumpărătură 17 ani, când atunce arălăndu-să cu jalobă o Calrina fala lui Alexandru Butunoi
cum că şi ia ar fi curgătoare din bălrănul Neniul, acel trecui supt
vânzare la noi şi că ia nu ar lalve ştiinţă de ace vânzare şi ar
laJve prolimisis de a răscumăra. Cu cari, după multi vorbi ni-au
învoii supt a nouslri iscălituri adică n lria parte dintr'acel bătrân
cumpărat di noi, să ia numita Catrină în slăpănire ei, răspunzăn
du·ni banii pe acei slănjăni, însă ace a lriia parte din giumălate
de moşiie, bălrănul Neniului să o stăpânească cu allii ai sei.
După aceia mai în urmă. numita Calrină prin chipurile ei să al·
călueşli cu serd. Ion Carjă, scoHte ace parle vănză!ouri în poblicalăi ca un chip de meza! meşteşugii pe supt cumpăt, cu toc·
mală săvărşil<i intre dănşii. Care noi. inlălegănd indală, am mers
cu banii la du111 . .serdar ca sâ-i răspundem păna unde să va sui
meza!ul, şi dumlui au zis că s'au sfârşii mezatul şi el au cumpă·
ral. Şi vrănd noi să dăm banii. n'au vrut să-i primească. Şi aşa.
viind noi aice, am apucai pe numita vânzătoare ca să arăle câli
bani au primit pe slănjăni, ia ni·au arălnt că numai căli 6 lei
s'au dat pe stănjăn; şi arătăndu·i căci noi am fost muştcrei, ca
unii ce săntem şi răzăşi şi am dai pănă la 12 lei pe slănj. şi
incă tot mai dăm şi mai muli, numila vânzăloari au pornit allti
jalobă di al doilc> mezat şi lrime(ind la părcălăbie, ca să se urmezi după obiceiu şi numitul sărdar au poprit-o fără să mai arale
cuiva şi au lrimes bani numilei vânzălouri inpăcăndu-o. Şi cu a·
cesl chip iconomicos ele mezal au inlrat in trupul moşiei noas!re.
Al doile. că şi după aciasta au început a meşteşugi chipuri cu
unii şi cu allii dintre ai noştri răzăşi şi au cumpărat fără să ştim
noi făcând iconomie cil er fi chip de schimb. Al !riile să mai
înlindi şi cu slăpărriri în drept trupul moşiei noastre Ghibarlul
trecând piste holară vechi ci sănt a insuş moşiei dumisale Onceştii. pusă de strămoşii lui zicând acest cuvănl că mo.şiia noastră Ghibartul ar fi înpresurănd de moşiia dumisale Onceşlii. Şi
trăgându-ne în giudecala părcălăbii[i]. am cerul ca să venim la
luminalul divan. penlru !oale pricinile ce avem cu dumnealui.
luănd toi însuşi dumnealui inscris vade. La care vade dumnea·
lui n'au venii şi noi sliim de alălc zile aice în mari chellueli
şi perdire de vreme. Pentru acesle !oale căte în sus arălăm, ne.
rugăm inaljime-la ca să fim giudccati cu îndeslularr drep!ă\ii.
fntăi cerim ca loti slănjănii numilii Calrinii Bulunoaeasa, ace a
trlia parte din bătrânul Nianiul ce cu mezat iconomicos i-au luai
numilul sărdar şi voeşli a-i slăpăni. să-şi primească banii de
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la noi căli prin carte de blăslăm s'a d0\.1edi că au dal. ţ\1 doilc
pentru loli acei ce să vor dovedi că au vândui cu iconomie fă
când nume de schimb, iarăş cerim prin rănduiala giuclecă\ii şi n
protimisului ce avem. să-i răscumpărăm. răspunziindu-i bani căli
prin carie de blăslăm s'a dovedi că au dat. 1\1 lreile penlru d•li
slănjăni să vor devedi că sănl schimbali şi dreplalc ii va agiuta
ca să şi-i slăpănească, cerem să şi-i tragă di-o parte insă celi cc
să vor dovedi schimburi de başlină să le trag€'1 pe din gios şi
celi ce vor fi din cumpărături, să li !ragă pe din sus. ca să nu
ne cuprindă stăpânirile aşăzărilor, izvorul. căci în !oală moşiia noastră numai acel izvor este şi inpregiurul izvorului avem livezi şi
săpături a moşilor noştri şi a noastră fsicl. Al patrulea pentru acel loc ci zici dumlui că să inpresoară di căiră moşiia noastră
Ghibartul, cerem să-ş dei dumlui do1Jadi'i supt ce cuvl'\nl faci dumlui ace pretentie, căci pelrile hotară pusă intre Onceşti şi intre
Ghibartu sănt pusă de însuşi moşii şi părin(iii lui. Oiosăbil mai
jăluim înăllimii tale şi penlru inpr<·s11rări ce ni se fi.le(• lol
la
trupul moşiei Ghibartu ele căiră dum. cămitrnr Iordache Giurg<.>,
pentru cari cerim iarăşi să avem Hiuderală şi dup<'i dreptale să
fim puşi la cale.
La a înălfimii tale milă pre plecali. o samă de răzăşi di moşia
Ghibarlul din linulu Covurlui.
Cuprinsul pe seuri, la sfârşii.
Pe la/a urmă/oare: Dumlui \!el vornic de aprozi infăţişeaz;\ în
cercetare divanului. 1819 Ghenar 24, No. U48. Vei Logof.
Originalul

impirlllşil

de d· I

Gh. Iancu.
330.
1827. Naiu 27.

Cu mila lui
evod Domnu

Dumnezău

Noi Grigorie Dimitrie Ghica Vo-

Ţării-româneşti.

Dat-am cartea domniei mele lui Dumitru sân Radu Gheorghe
ol sud Vâlcea, carele fiindcă după inşliinlarea dumnealor ispravnicilor acelui jude! ce au trimis la visleriea Domnii
mele, cum că neamul lui s'au aflat la orânduiala boerilor df1
neam şi numitul să află fără dă niciun fel Mt pricinf1 dă dajdie,
ne·am milostivii Domnia mea asupra lui şi l-am aşăzal şi pă
dănsul la orânduiala boerilor dă neam, ca să riie apărai dft toate
cele ce sănt apăraţi cei ce sâni la această orânduială şi să ~cu
tească toate acele ce scutesc cei ce sănl la n<>amuri.
Chivăreanu
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Drepl aceea. binevoind Domniia mea am dai acest preveleghiu
la măna sus numitului. ca să·i îlie spre adeverire. 1827 Maiu 27.
Iscălitura

Domnului cu

roş şi

cu pecetea

domnească.

Din colectiunea mea

C. N. Mateescu.
331.
1832 Hartie 23.
milii şi bunălă(ii dumneavjoaslrăl, cum
că un Neculae Popescu de aicea de la salul nostru Vălsăneşli
în silnicie s'au pus de au cl<\dit moară şi pio pe moşie noastră ...
Va bă!ichi pe an câte 25 talleril .
. . Cu vicleşug au
cumpural de la unii din părlnşii noştri câte o parte a lor
clin cinci părli ale noastre ce-am los1 loli fra!ii. şi la cumpără
toare au îosl fU1·i'i de şlirea :şi voia noaslră a tuturor cesloralalji. Iar noi cănd am simlil. am inlorsu banii cumpărătorii la
leal 1823 inainlea dumneal. Pilariului Neculae Hotarnicu: şi vă
zându că nu va ca să-i priimască .... nici balichiu nu-l plă
teşte . . . . . ne îneacă bucalele şi ne arde gardurile. După judecată ş'au mulai moi:ira la care acum au pus în lucrare şi pioa
mmmi pe 2 stdnjeni. cump(Jrătura şa. Megieşii i-au spus că 1111-J
pol Îngădui. dar el a zis că toate cărtile moşii[il sunt în mâna
lui şi poale pe noi s:'l ne facă clăcaşi. că el şi feciorii lui să la·
udă asupra noastră şi cu zurbală de moarte. Cer nouă cercelare.
Eu Diaconul Drăgoiu jăluilorul. Nită sin Diaconu Părvu jălu·
ilor, prea plecai rob.
Preşedinlele judecătoriei de Argeş scrie: Pâră tule, în dos d~
aceasta în copie jalbă. vei lua curată întelegere din cele ce să
jălueşle pentrn care (a sfi porunceşte ca pe de o parle să stat
din lucru, iar pe de alta în soroc de cinci zile sii vii lu judecată
cu înscrisurile ce vor fi in pricina aceasta.
La Aµrii iurăş scrie: Pârâlilor. fiindcă ali venit la judecată şi
păm'l a nu vă infătişa aji fugii, li se pune soroc după Duminica
Tomii.

111 seuri

Act din

cuvănlu arătăm

\la!săneşli·Argl'Ş i111parlă~il

de d-l

G. Florescu.

332.
1lJ32 Noembrie 14.
Clăcaşii ce si:i află 1>t'I moşăia Perietii pe anul [1832] cum să a·

ram in jos:
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Dumilrachi sin Postelnicu, Radu Văcar. Ghiorghi sn Cotărgcan,
Gheorghe Ungurean, Dache, Tudorache. Dinu! sin Dima. Dănilă
Herghelegiu, Ioan Pop. Ene Zugrav, Neagu! Carjan. Stanciu! zel
Neagu!, Bucur Agapie. Ioan Ciocoiu, Mirea Bran, Oina sin Din
Stoică, Tudora Văduvia!. Mihalcea. Părpăloae, Vasălică. Nedelcu!
Băltăret. Tudor Băllăre(. Acsinle Croitor, Dima sin Dragu, 24
. . · clăcaşi cari să află pe moşia noastră moşnenească Perieti
cerem de la rnai sus numi(ii să-i supuie a ne face, căle zile 211.
. . . sau să ne plătească cu parlalel 60 pe zi, care nu va voi să
lucreze zilele după poruncele cinstitei stăpâniri. cerem de la dum·
neala aflându-le supt ocârmuitor . . . să ne faci inplinire. 832
Nolemlv. 14.
Cu al/ condeiu :
Popia! Toma Din ol Perie(i, . . . sin . . . Andreiu, i\'1ilru Mazil.
Nedelcu Zaharia, Slroe Bran. Deiacon Mitrea ol lam.

Cu al/ condeiu.
De la sub ocârmuire. Să volniceşte acei slujburi să meargă pc
la cei mai sus arălali ce·i dau înscris satenii Perieteni moşnenii
să-l aducă a da răspuns la cele ce vor ri intrebCtli aceste.
Iscălitura

lnvoiala din ace:aşi zi din/re clacaşi şi moşneni : s.:1 lucreze
12 zile pe an sau să p/ă/eascii J(aJ/(erli. 1, parale 20.
Aci din

Perie\i-lalomiţa

impărlăşil

de d I

N. I.

Dumitraşcu.

333.
1848 Febr. 8.

Cos/achi Tulă dă zapi5 vărului său pos/. t-ne Huluba penlrn
schimbul a 2 s/j., J palme, başlină după maica noastră Catinca.
fala lrinii ce au (inul-o Nechita Vănău şi Irina fala lui Grigori
Nccolalră, din trupul moşiii Corodeşli, pe apa Slrudene\eşli. .. din hotarăle floreşlelor „ păn în zare Slăncăşenilor. şi iea din hotarul
moşiei Coloneşlilor pe Zelelin„. din zare fn zare ...
Lupu Popa, fa\ă.
La 20 Ian. l848 polcovnicul Ene Huluba işi vinde schimbul, lui
Simion Genele.
Act. Şt. Azimioară

Vezi no. l98, p. 90.

334.
1872 Iulie 9.

Con/raci de arendarea

moşiilor

Plopenii
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pinii }ianu. lulrice. căire Coslache Cănănău, pe cinci ani, incepă
lori dela 2J April 187J.
„.arendaşu nu va 1Jula lăe din copacii aflălori in ostrovul de
pe iaz„„ Nu răspunde arendaşul penlru slricăciunele provenite
din cazuri forluile ... lunca de lozie să n'o istovească.„ Dacă de
căire guvernul local sau prin întâmplare de răzbel s'ar cere de
la aceste moşii vre-o conlributie in producte agricole, va fi scă
zui din câşliu„. Pretul a ren zei„. 1O~O„. galbeni auslrieceşli cu zârnii
de fie care an, în afara de 1000 galbeni da/i /a facerea aclului.
Darul d-lui Norbert

Şlelan

Dombrow:iki. muzeului A.

Saint-Georges

335.
Fără dată,·

c. 1800

l

Cin:slil. iubii. dumnala fraie loni({1 vis. Canl. cu multă dragoste
mă inchinu dumilal. rugându pre milostivul Dumnezău ca-s afli
scrisoari me pe dumneta cu intriagă sănălali, c'auzindu, să mă

bucur. lonilă frate, mă rogu, cum a fi la pulintă. mă rogu pentru
bictulu Coslantin Săngiorzu cari ţiui o nepoată a badilui Neculaiu
Brăescului. să-i faci dumnala carii di la divanu să nu fii supărat
la poroncili inpilră!eşli. câ·i şă bolnavu şă-i şă prost; şi pentru
vro doi tri oameni de-i pute a le da, dacă s'a pule mai muli
pPnh'u dânsa. săraca, şi mure pomană a rămăne dumitale. Şi ieu
încă oi foarte mullămi dumilali di dragosle aciasla. Şi mila lui
Dumnăzău să fie de purure cu dumnala. A dumitale iubită sor.
Safta
Mart 25
Adresa: Cinstit, iubit, luminalulu rralilui lonilă Cant. vist. cu
multă dragoste, sâ sâ închine.

A. Saint-Georges
INSEMNĂRI

158.
Cu prilejul vizitei Cf' am f dcul la mânăslirea Cemica, la 7 Fevruarie a. c. am găsii intr' o carie bisericească şi urmă/oarea
insemnare;
Această prorocie :iau uflal inlru o mânăstire a Dicapolii,
hramulll sfânlului Vinedicl clela anilil 1775. Găsilu-s'au întru un
mol'lrninl in mfrna unui sfânt. scrisă pii o tablă de plumb insă
de când s'au prorocii aşâ:
1 La ISJJ lan. 12. Ileana. nevasta răpos. Constantin Sămgiorz „iiica răposa
lului Ilic Gore şălrar ş'a riposalei .\\li.riei ce-nu fost lată. lui Solomon Brilescu
Medelnicer•. isi !ăceă tliala IMiro11-CoMi11. I. p. 42-J. T. P).
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Anii dela Hs.

1740. Cutremur marc in loa!U lumea.
1760. Africa va arde in f oe şi Roma sănue va ave1.i.
1790. Mânia lui Dumnezeu în toi pământul şi nu va fi nici dreplale. nici dragoste.
ll~UO. Putini vor cunoaşte pre Dumnezeu.
1860. Diiramarca leului a părli[il Răsăritului şi a Austriei.
1880. Să va scula un barba! mare şi vil zmeri pe ursul crivn·
tului şi va smulge penele vulturului Austriei.
1890. Credincioşi vor cunoaşte pre Dumnezeu in Troitci.
1990. Luminile se vor stinge. :;;i va fi o !urmă şi un păstor.
Şi aceasli:'i prorocie s'au scris dinlr·o carte dela părintele Isaia
billrânul şi el o au lua! tocmai dup<i labia cea de plumb când
au venii dela sfântul Munte, fiindu i urumu[ll pă la nuinăslirea
Dicapolii şi acea tablă să află pusă în zid şi până în ziua de as·
lăzi. şi am scris eu Teodosie monahu[I[ cu zisa părinlelui Isaia
răposalulll la anull] 1857. Mai 18, ca să se pomenească în veac,
că mâna va pulrezi. însa slovâ in veâc să va celi: şi bla~oslovi
li-mă şi mă ertati. Amin. 1858. Octombrie 23„,

D.

Furtună.

159-160.
Pe un Mineiu slavon pe 12 luni, din !6S8 cu scrisoare ele aceiaşi mână

iii limba slavonu

şi română

Această carte anume minei de la tot

:
<111u

şi

o au dai la acea-

stă biserică anumt> prapadoa11111a Par<lschil'il <Jnume

Ncculn Hu·

du derepl suflelul lălnni-seil Nccula şi a 111f1nc>-:rn :'\<.'a~JCl, clrepl
sufletul său şi a femeei sall' l\uslnsin ::;i a fiilor s[1i şi a fr5tiniscu Prodan şi a socru-seu Go!-Joli şi a soi:lni:l·sa :\eu~Jfii s[1 le hie
pomanii. Şi cine o va lua dinlr'aceas1'"1 sfilnlfi biserică anume prapadoamna Pai·nschiva, veri popă, veri diaconi, v<:ri monah de o 1,1a lua
şi o va vinde sau o va da allei biserici. să hie lre<lclet şi procleal
şi unaflima şi fără de lrei sule şi 18 ole!i şi f<irft le9e creştinea
scă. Veleat 7154.
Iar pe foile 1mnJtorc <lt' o/Jă mână:
Să se şlie de rândul cestei c<irli precurn
mlki:\ eu fratele Niculii după moartea fr'<1le-meu Niculii am ~Jăsil aceaslă sfflntu carie unume lrifolog (sic) i11 mânile popei lui Ion din Babele C<i el
au luat-o den beserid1 prfu]p[a]d[oamn<:i] Paraschiva şi au despăr·
Iii carlia unde au fost pus-o fraie-meu Niculu; de senmă la Dumnezeu de blăstămu cal'ele au lăsai frate-meu ca sfi nu să despar·
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tă

de biserică şi au şi fărmat-o purlând-o den sat in sal. Şi neaflându-se meşteri să o direagă, s'au găsit acest preul anume Teodosie ca să o direagă şi o am dat-o lui să ş'o direagă şi să fie
a lui până la moarlia lui şi să pomenească pre părinlii noşlri
şi fra(ii noştri: părinti Necula. Neaga, !Iii, Nicula, Stanciu, Ilie.
fraie-seu Aprodul. Paraschivo. socri Boboli. Niaga. să aibă a să
pomeni pănă la moarlia lui că lui am dal·o, iară în bi5crica unde
va merge să ş'o ri să hie de slujbă şi nouă de pomenire. iară
să nu se afle nimeni să o iei den mâna Iul căci a dat-o Aprodul
inainle a oameni buni şi hălrăni, sănt martori Hagi Paraschiv,
unchu-meu Chiriac Croiloriu. Alexandru şi alfi mulii Văleat 7210•.
Carlea fuce p;irte din

colecţia

mea.

Dolhe~li-Fălciu

Econ.-stavrof. V.

llrsăcescu

INSCRIPŢII

11-1.

Pe crucea

ferecată

a

cărei

folografie s'a da/ aici, /J, 1JJ.
ţ Aciasi1lă sfăn[1tă cru~e iasi1llel a mc:', preulului Ionnilă Băda
rău
şi amu ferecai-o ru arugi[njlu la lelu 7294 Maiu in 12.
Dumilru Zlătar.

T.. Pamlile

CRONICA
C. Giurescu: Vechimea rumaniei ln Ţara·romllnească i:i legi\lura lui Mihai Viteazul. Cercelând legenda inlemeierei rumâniei de căire
Mihai Viteazu, autorul ajunge la următoarele încheieri: I. Rumânia, este mai
veche decât lradi\ia şi documentele: că e subin\cleasă inloldeauna în cuvântul
St'/o. care se va lraduce prin moşir Cil sat. că pentru timpurile vechi fiind numai
proprietari, orăşeni şi tărani legaţi de p!'lmânt (run1<inil. vânzarea ocinii atrăgea
după sine şi închinarea ca rumân noului proprielur, şi că aceasta a \inul până
lî1rziu, c;ind inmul11ndu-sc clasa \i!.ranilor fără mo.~ie. s'au pulul iace {receri de „ocină stearpă lără rumâni·-, ceea ce nu putea aduce tăranului liber de·
C<l t liberi ale de u deveni rumân (vecin) în uliii. parte : organizajia fiscală a
vremii nu-l putea îngădui altfel. \lechimea rumâniei rezultă apoi din fiinţa mai
multor soiuri de rmandpâri: răscumpărări de rumâni domneşti, răscumpărări
prin plătirea gloabelor proprietarilor. şi prin răscumpărare căire propriel:.ri.
li. Pustiirile rllsbo11ilor şi hirurile aduc strămutări de rumâni cari .sdrund·
nă înainte de loale visteria tării cc nu pulcn mula cisla după fugar. ln c.leo·
se bi năvala lui Sinan Paşa. aduce o astfel de stare, incâl Mihai Vileazul se vede
silii să dea l1găturu sa prin care ori-ce rumân vechiu 1de moştenire) sau nou
(de leglllură) răm,ne rumân, pe moşia pe care se ailii în ziua poruncii. Deci
nimic- nou privilor la rumânie in afară de dt>sfiin(area drepturilor vechilor
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proprietari de a-şi mui căula rumânii. şi un mare tolos penlru visterie. care
vedea sămile cislelor mai trainice.
lnainte de a da toate documentele cari pomenesc le!.Jăfurn lui Mihui \'itca·
zu, d-l Giurescu se bucură că u putut şteri:ie din istoria nrnrelui Voevod un
ponos pe care i-1 puseseră in sumă istoricii noştri, cu oare care uşul'inţă.
Buletinul Societa\ţei numismati(~e romnne. XII. 24. C. Molsll : Bănărla lui Dabila Vodil. t Dup?I cc studiază cu umănun
lul banii bătuti de Ştefan Râ\horv şi Sigismund III, in Polonia, pentru Moldova,-aviind prin urmare pe dân~ii ~i stema Moldovei,-dupi'i ce se pomenesc monetcle lui Răzvan-Vodă, -imitaţii după cele polone,-d-1 Moisil nu crede că lremia-Vodă ar fi pulul avea bânăria sa, ·aceasta ca o condiţiune pusă
de protectorul său ce-l urmase pe tron, cancelurul Zamoiskv al Poloniei. Totu~. depreţuirea manetelor polone de mai lârziu aduce la inîiinţarea btitlădei
lui Dabija \'odă, care, pe lângă putinii şa/di de aramă pentru Moldova, va bate
o foarte mare cantilate de şalăi - ~ilingi falşi, menili să se r1isp:i.ndească în
tările· nordice, în deosebi Polonia, unde împrejurările nu se opuneau unei
astfel de fraude. Lucrând in laină, poale> că de teama Turcilor. dar cu şlirea
Domnilor, această bănărie, zice un cronicar, aduce dczaslre în Polonia. Şa1:\ii moldovencşli au pricinuit ţlirii noastre nenumărate desperări şi Ql'OZavc
ucideri... căşunară la iarmaroace crunte omoruri între oameni• l 1rnll'az;1 apoi, lipurile şilingilor moldoveneşli. poloni suedezi şi prusieni. bătuţi in bănă
ria moldovencasc:..
Econom stavrolor V. Ursăces<'U: A lnceput să-şi ară te arama.
Pe lemciul celor ce se ştie până aslăzi cu privire l<l baterea banilor ele ar·
gint cari, nu după muli, ,,lşi arătau singuri arama• de dedesupl. se duu rolosi·
toare cunostinti numismatice în aceste câteva pagini de sârguincioasă cercetare. Asupra zicalei, cr. G. Ghibănescu. Traista ca ~·orbe. laşi 1906, p. 152-4.
Vor Yi contribuit însă la răspândirea acestei vorbe şi odoarele de argint. în
afară de bani, cari şi puteau arăta arama.
Octavian C. Tăslăuanu: Trei luni pe câmpul de războiu. Sunt notele fostului redactor al „Lucea(ârului" ele la Sibiu, în lunile de războiu pe·
!recule în Galiţia, din ciui isloria nu va pulea alege de câl un singur lucru :
cea mni cumplită neorândueală în rosturile de luplă <1le regimentului 2.~ de glotaşi din Ardeal. Din vraful de însemnări se puteau scoate mai târziu idei întregi: cum s'au dal,-in şir, lranlc şi aruncate laolallă.- ne aduc un folos tot aşa
de mare: ne arată pe omul Jucărie împrejurărilor, ceea ce prin analogie. se
poale aplica din nenoroci"re şi pdmântu/ui dit1 car.e omul acela s'a deprins.

işi
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T. Pamfile

lîrlJrFI

De la

Administraţie.

Adeverinţe. S'an primit sumele şi cu acest număr s·nu
trimis adeverin(ele penlru D. Alex. A. Vasilescu, Prof. Mă·
năslirea Dealului. 4 lei Căpif. S!ălescu. Bârlad, 4 lei, Păr.
Ec. V. Ursăce~cu, Dolheşti·rălciu, 4 lei. D. T. Pamfile. Bâr·
Iad, 5 lei. D. I. Rădu!escu·Pogoneanu. Profesor, Bucureşti,
4 lei. O. Em . \lărcăreanu, magistrat, Bucureşti, 4 lei. D. Or.
Stratin, ziarist. laşi. i+ lei. O. .N. I. Munleanu. Sfeştofca -Tul·
(Urmează)
cea, 4 lei.

~

r
~
~

Buletinul

Societătei

Numismatice

n

Române~

An. XII, No. 24, /.\prii· Iunie 1915:
Cons/. Moisil. Bănăria lui Dabija-Vodă (cu 16 fig.)
W J<nech!el. Plumburi bi.zantine (cu 48 fig.)
Vie/or N Popp, Catalogul medaliilor româneşti de
1914 (urmare şi sîârşit).
C. f..,f , Noutâli medalistice. O medalie românească unică (cu
2 iig .) Medalia păcii viitoare.

If\ ÎNCE POT r s·A~s515cu
00

0

~ Huşi,

~I~

li

~

1915, 12 p.

I

f\Rf\TE f\Rf\Mf\ ~

TR[I lUHICPfIACÂMPUtDE' RiZBOIU
Austro-Ungară.

Ziarul unui

romii11. ofi(er în armata

~ Bucureşti: Librăria

Stc\nciulesru.

~ 320 p.

Lei 250.
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..

~Revistă

·-

pulară-Anul

de

limbă,

iiteratură. şi artă

po ·

VIII. No. 8 pe August 1915. cuprinde :

T. Pam!ile.-•Spiri!ul nou » al d-lui Ovid Densuşianu .
Pr. P. Gh. Savin. -i,lle interjec(ii.
D. fir. Furtună.- lnchinare (uratie ).

T. Popovici. A. hloisei. S. P. Colibaşi . - Povestiri şi leHende.
T. Pamlile.-Cân!ece bătrâneşti.
A. Moisei. T. Popoviri. H
. I. Munteanu.-D<1linc şi cre<linlc>.
V [. Hicolau. T. Popovici. G. Florescu. Pr. FI. A. DrăghiLi. O. Urzică. - BoIi Ia o a·
meni. leacuri şi descfintece.
III. Lupescu. [. Alanasiu.-Bolanici\ populară .
Elena Ştefănescu . H. o. Tacu. -Giicitori.
fi. [. [onslantinmu. fi. Florescu. El ~lefănmu . A M~isei.
S. P. [hirirel. J. Brălulescu · C1 n tece.
Oumilraşcu.

Pr. P. fih. Savin. I. H. Pop2sru. H. 1.
!aci ale.

Ţ.

Elena

~t

Sf. Tutescu. S. Manole. Pr.

Stelănescu.- Glume, jatii,

Pamfile. ·-CRON !CA.

llUSTRATIUHI ·- Ouă încondeiate.

Revsta

Istorică,

I. 7-8, pe Iulie-August! 915:

~

N. Iorga : „ (iuhăr-Codă „ .-o. F11r/11nă: lnfiin(area lflrg
Săveni.- ·A. M. Nour: Notele co11s11l11i en~lez Blutle
supra principatelor.

II. Documente.
III. Dări de samă.
IV.
V.

t

Paul Viollet.

Cronica: de N. I.

Cumpărăm

acte

şi

manus-

crise vechi
Adresa: T. Pamfile, Bârlad, strada Corbului
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ANUL llI. - -No.

Octombrie 1915.

10.

Miron Costin
===REVISTĂ

DE CERCETĂRI SI MĂRTURII ISTORICE = =
APARE O DATA PE LUNA

CZJPRINSZJL
LA mAnĂSTIREA TURHU.-T. Pamfile.
oorumEHTE.- H . Apostol. r . Oaniilescu, 6. Florescu,
r. n. mateescu. V. r. nicolau, T. Pamfile, A. 5alnt6eor~1es. Econ. V. Ursăcescu.
1nsEmnĂRl.-O . furtună. Ecan . V. Ursăcescu.
[RO HI CTl .- T. t?a mfi le : N. lor!1a: Faze sufleteşti şi cărti represcnlal ive la Român i, cu specialf1 privire la le~Jă
lurd e . 1\lexandriei" cu Mihai Viteazu: 111 legătu
ră cu Biblia dela 1688 şi Biblia dela 1667 a lui
Nicolae Milescu.-- 1\nuarul Comisiunii monumen·
telor istorice.-Econ . V. Ursăcescn : Monografia
schitului Brădeşti.-Şliri şi îndrepliiri.

Strada Corbului. [Q] t~drninislra(i<l: Strada Traian 14.

r~eclactia :

= =

=

BÂRLAD

EXEMPLARUL:

ln
ln

. 35 oe bani
. . 45 "

ţară

străinătate

"

-

Un

număr

U
ABONAMENTUL
~ ln ţară . . .
J1

ln străinătate

vechiu, 50

TIPOGRAl~IA ~I LEOATORIA

DE

oe

bani

CARTI, C.
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ANUAL:
. 4 le
. . .5 „

D. LUPAŞCU

ÎNTEMEETORI: EUGENIA BOTEZ-CIOl.1\CU, ;;-Lt. T. CAM PEANU , I. CHRISSOVELONI, ALEX. ECSAHHU. f>. C1WAT. A.
GHEORGHIU, H. GHERGHELV, W. l\AMINSCill C. D. LLJP,\ŞCU.
M. LUPESCU, C. N. MATEESCU, V. C. NICOLAU, %0[ \.1• NICOLAU, T. PAMFILE. T. POPOVICI. tl.. SAINT-GEORGES. EMILU:\
STROICI, N. I. STROICI. G. TllTOVEţ\NU.

rI

'

REVIS:::i~:i~~~~~:~::.· sir Traian S.

r

N. IORGA:

'

ISTORIA HOMÂNllOR DIN ARDEAL SI UNGARIA
Volumul I.

• Pcină la mişcarea lui Horea (1784)
Tip. ·Neamul Românesc », Vălenii de Munte, 1915. 4NI p
."i I.El

N. IORGA:

Faze

sufleteşti şi cărţi
cu

Legăturile
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l~Pdaclia :

Strada Corbului.

lună

Î .Administratia: Str. Traian

14.

BARLAD

LA MÂNASTIREA TURNU.
ln ziua de 24 August. împreună cu d-l C. N. Mateescu, profesor
la Seminarul din Râmnic, m'arn oprit între două trenuri la halta
Turnu. 25 ldm. miazănoapte de Râmnic. pe stânga Oltului. Oru·
nH: a~Jtd imp<inzit de iarbă laie în două urmele unei vechi gospo·
clării . - o livad[1 întinsă pe costişa pulin prăvălalecă, din care n'au
rămas de cât nucii cu sfârcurile uscale de bătrânele, -- şi se opreşte în poarta unei căsu1e de munte, peste care nu se vede ni·
mic. ln stânga . ceva mai jos de haltă prin umare, se inallă aspri
şi stilbalici, doi umeri de stâncă; d-lui Mateescu i-a spus părin·
tele Ambrosie, un tânăr stare!. că pe muchea argeşană 1, sus, la
c;iteva sute de metri, a aflat urme de zidire veche, rămăşi(ile unui fum de strajă bătrânească, şi de aici ar veni numele locaşul de dincolo de căsu(ă, Mânăslirea Jurnului. care mai de mult
s'ar fi chemat şi de duoă sau de lângă fum.
Dincolo de căsută se ridică arhondaricul cu fata spre /11rn şi
spre P'îrăul ce freamălă ' n vaJe, iar în fata adăposturilor dărăpănate
ule celor pairu zeci de călugări, de-abia răsare mănăslirea gal·
benă - cenuşie.

Riiposalului episcop de Argeş Gherasim Timuş, al cărui mor·
1mînt ii luminc azii necurnrnl o candelă . dincolo. lângă altar. i-a
plăcut mul! aceasta nuinăslire, şi de aceia. lunile ele vară şi le pelrecea aici. A şi cheltuit chiar lot ce·n avut şi mai muli de câl alâla
ca să-şi far.e o reşedin(f1 arhierească, dincolo de mânăslire. înăl
lând. inainlea părerilor de r[1u de mai târziu, o conslruclie patrala, cu scări şi coridoare ce o slriibat în toate păr(ile, cu cerdac
neacoperit şi deci putred, cu paraclisul bogat luminal, larg şi plin
lui Traian. cr. C, Bilciurescu, Mo11aslirile şi
1890, p. 53: nlmprcjurut Miinăl'>lirii, spre sudvest. in 11Hm1inea Oltului, se ailă vestita piatră numită. masa lui Traiafl",
I

Sub acccistil lespede se află

bistririlt d111 R.0111n11ia,

11/(/S(I

Bucureşti
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de colonade urile, cari se clalină par'ră deasuprc.1 lrapezei obştiei
de călugări.
Acest morman de cărămida, care a adus lui Gherasim zile de
lipsă, întunecă Mânăstirea cu lotul.
Deasupra uşii Mânăstirii se celeşle acesla pisanie:
<f Din mila :şi darul lui Dumnezeu Părintelui, şi al Fiului şi al
Dluhullui sfănt, s'au ridicat şi s'a11 inăl/al acesl sfănt lăcaş inlru cinslea si lauda aducerii în biserici tt Prea sfintei şi prea
b/lalglol.s\/ol \1ilei s/ăpinei noastre şi de Dl ulm ne> zeu născătoare
Maria, c11 nevoin/a şi cu toată cheltuiala 1Jărintel11i Chir Variam
milrop\ollilul Tării-rumăneşti, in zilele lui Io Duca Vocvod. Msl/al
lui. JO. V/ea/ 7184•.
Mânăslire.a e zidilă deci 1 de Milropolitul Variam (24 Decembrie
1672-26 April 1679) ~. clitorul schitului Trivale din preajma Pileş
lilor:\ după plecarea din scaun, şi a mânăstirei Fedeleşoiul din
Vâlcea, acesta laolaltă cu Doamna Maria lui Grigore Ghica Voe\iod. 1
ln. pronaos, in s1ânga uşii, se află chipul. intreg al lui"\-' ar/aam
Milropo/iJul• iar în dreapta cel al lui „Jupân fane Lipscan". ambii
(inând biserica cu aceiaşi infă\işare ca cea de asl5zi. Acesle chipuri nu pol avea insă vechimea zidului.
Tradi(ia leagă întemeierea mânăslirei de cele trei minunate peş
teri săpate'n piatră. în spatele arhondaricului, <le schimnicii Coziei, al cărei metoh a şi îo:\I N\ânăslirea Turnu, până la 1865.''
După cât-am inleles în acea seară, via\a Mânăslirei se scurge
intre lumeşti rândueli de zi şi de noapte. şi vremea care macină.
Vara, când bolnavii de la Călimăneşti şi Căciulala se abat pe la
Mânăstire, tânărul stare\. părintele Ambrosie. arătându-le cu ochlanul jocul sprintenilor căprioare pe piscurilor sălbatecc din
fată. capătă făgădueli pentru inoirea aceslui minunat locaş de
închinare. şi ... aşteaptă zadarnic.
După două ceasuri, aşteplam să tipe trenul de Câineni, de vale.
lângă cantonul unele se opreşte in halarul Mânăstirii.

T. Pamme
. 1 Pizania, cu oarecari deosebiri este şi în Bilciurescu op. cil„ însă l.luli:I se
celeşle gre~ll: „Sepl. 30, veleat 7t48n.
: N. Iorga, lt1scrlp/ii din bisericile Româlliei, I, Buc. 1905, p. 140· I.
3 N. Iorga. Istoria b1-gricei romdneşti, li, labelu.
~ /storiclll Eparltiei R/i11111im/11i Noul Semi11, Buc. 1906, p. ;:;7 .s.
-·-·---

~
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35.-„Pletre de pra~tie". D-l G. Florescu, inv;i(ălor în Floreşli jud. Argeş, ne
lrimilc lrci „p ietre <le praştie", numite astrei <lupă 1raditîa populur.ă. De fapl
suni lrei bucli\i de lui ars. cu câle trei cornuri, unele ciocnile. ln figuri, mă
rimea li s'a redus la jumălate. i\u grosimea mijlocie de un centimetru.
lnl:~lnindu - le penlrn inlăia dală, am dori din alte plirti. fie alte .pietre" cu
lnsenrn?lri tr:icli\ionalc <1supra lor, fie din parlea llltora, precise notiţe arheoloqice.

DOCUMENTE
336.
1497, t1artie 10.

Suret ispisocului di la Ştefan Voivod din velet
7005 Mart 10.
Facim lnşliintari pinlru Ddivărală Anuşca lata Oanii Cauei şi i:.:t·
îelili ei Tudora şi Marina şi aliă Marină şi altă Tudoră .şi
Cărstina şi fratili lor liarimiia, ficiorii lui Toader Cauia, pentru
ca si\ să şlie că osăbil de allă milă a noastră, le am dat şi le
am întărit lor întru al nostru pămănl al Moldoviei a lor dreaptă
ocină doă sali, un sal pe Bărlad anume Hăuşeşlii cu moara in
Băl'lacl, carili acel sat esli mai Jin jos de Lipovet : iar alt sat pe
Lebrice. anume Caueşlii 11nde au fost Leonleneşlii. Pentru aceia
<1celi sati di mai sus scrisă să fie lor cli 1<1 noi cu lot vinilul. lnsă
sntul ci esl i pi Bărlad, să fii a Anuşcăi felii loanii (sic) Cciuei,
inr celnlall sal ci csli pi Lebrice anume Caucşfii. unde au fost
Leonleneşlii, să fie n l'ctilor Oanii şi Tudorii şi Marina şi altă
N\:lrinf1 şi iarftş nllfi Tudort'1 şi Crislinn şi frnlili lor lrimiia, să fie
lor şi copiilor, nepo\ilor şi slrănepolilor şi a toi neamul ce să t 1a
aleţJi nerăşuil niciodinionru în veci. Iar holarăli acelor doă sali
su fii dup<i holarăle aceli vechi pe umtndi (sic) at1 umblai din
ră ş
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vechi. Pintru aceia credin\a Domniiai meii şi a preiubililor fiilor
Domnii meii Bogdan şi Vlad şi credinla boerilor noslri. dlui Bolduş (sic) vei vorlni]c. şi dlui Clănău vei spatari şi dlui !sac vei
vistiernici şi dlui Duca vei poslellni]c şi dlui Mihul vei pahlalrlnicl
şi dlui frunleş vei stolnic şi dlui Pelrică vei comis şi credinta !uturor boiarilor noştri. Iar pinlru mai mari credinlă şi întăriturii, am
poroncit cinstitului şi credinciosului boeriului nostru duml. Tău
lului vei logofăt, să scrie şi a nostră peciialie căiră aceasl<\ ndivărală carte a noastră să o legi. S'au poslediul de Evloghii Das·
calul la 1769 Noemvr. 4.
Loc pecelii

Econ. V.
Originalul aceslei copii esle în muzeul meu,

Ursăcescu

Dolheşli·l'"ălciu. 1

337.
1656 Oct. 5.

t Mifosliiu bojiiu Io Cos/andin Şerban Voevoda i gsdrii. Daval gvmi siie povelenie gsvmi slug gs\·mi 2 lui Cosl<1ndi11 şi fn1line·său (necilef) ol !băneşti o/ sud OlP. ca s[1 le fie casn şi
bucalele ce va.avea in pace de bir. de lară, de miere cu ciarf1
de gălel cu îăn, de dijmă, de stupi şi de rămiăltori şi de oirie şi
de lvinălrici, de va avea vie pre moşie lui iar de vn avea pre loc
domnescu să dea vinărici, şi să fie in pace ele cai de olac, de
podvoade, de mertice şi de toate dăjdiile şi măncăturile c<ilc vor
fi presle an in tara Domnie mele. Pentru că acei oci111eni sănt
roşii bătrănl încă de la alli Domni bălrăni, mai denainte vreame
iar acum' s'a mlllolslivil Domnie mea de i-am scris iar la roşii.
cum au fost în calaslih în vislerie Domnic-meale să-ş dea birul
la vremea hlaralciului, ughi 30, cum dau şi alti roşi, şi când va
fi vremea pe oaste. să slăl afle cu cai buni, cu arme bune, să
meargă unde va fi treaba ţării şi porănca Domniei-meale. Aşijde
rea şi voi toate slugile Domnie-meale vericari cu ce slujbă veli
umbla, ver dijmari, vezi or ...., vericările de ce slujbă va umbln.
ver birar. iar voi loli să aveli a vă feri de casa şi de bucatele
slugii Domnii-meale ce scrie mai sus, că cine se va ispili preste
jporonca Domnii I .meale, acela om. mare certare va aveil de că·
lră Domnie mea. I is sdm răci gvmi'.
O!c!I 5 dni 7165.
Iscăli/ura

Domnului.

Pecetea

C. Daniilescu.

Documenlul e cilal in I. Boqdan, Documentele lui Ştefan cd Atare. li. p. 122-.l:
e dalai ins.li.:· _18 Maiu 1497 şi are unele nepolriviri de nume (Red.).
~ Dii Domnia mea aceaslli. poruncă a Domniei rmle sluc1ii Domniei mt'le.
3 Dela tinulul Oli.
·
' Şi esle chiar cuvânlul Domniei mele.
1
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338.
1732. Iunie 14.

Jzvodul hrisovului pentru
iaste metoh Mitropoliei.

Mlinlălstlrea

Aninoasa, ce

Cu mila lui Dumnezeu, Io Coslandin Nicolae Voevod şi Domn
!oală Tara rumânească.
Dai-am Oomnia mea aceaslii poruncă a Domniei mele 3finlei
şi Dumnezeeşlii Milropolii din oraşul Domniei meale. din Bucureşli. unde să cinsleaşle şi să prăznueaşte hramul de Dumnezeu
încorona\ilor marilor impărali şi inlocma cu apostolii Coslandin
şi Elena şi cinslilului părinlelui nostru Chir Ştefan Mitropolitul
jărcii. ca să aibă a linea şi a stăpâni siânta Mitropolie şi sfintiea
sa o sfântă mănăslire din judelui Muşcdului ce să numeaşte A·
ninoasa, în care să cinsteaşle numele sfânlului ierarh Nicolae de
la Mira Lichiei făcătoriul de minuni.
Penlru că aceaslă sfântă mănăstire Aninoasa, fiind fosl zidilă
şi inălfală din temelia ei de răposalul părinlele Teodosie monahul, cnre s'au chiemat pe mirenie Tudoran biv vei clucliarl. şi
ncr[1111ăinclu-i feciori din lrupul lui. foslu·o-au înzeslral cu de
ce<Jle cc au rosl prin pulinlă şi cu căi i-au d<Jt îndemână, cu
moşii, cu ligani. cu dobitoace şi cu alte lucruri trebuincioase,
precum aral<i in calaslihul cel pecetluii şi iscălii cu măna lui şi
precum am văzul Domnia mea că arată şi dovedeşte şi hrisovul
răposatului Şărban Vodă Canlacuzino.
Deci fiind mănăstire mică şi făr'de nici un fel de nămislii
împrejurul ei. şi pentru ca să nu rămâie după moartea lui făr'de
al ci chivernisiloriu şi pur!ăloriu de grijă. şi mai vârtos ca să
nu să petreacă şi să să răsipeasd1 acele ce au lăsat şi au dai
danie la aceaslă sfântă mănăslire, fosl·au socotit de o au inchi·
nai la sfânta măniislire dela Cămpulungu, făcând legătură şi
aşezămănl cu prea cu\Jiosul egumen ce era pe acea vreme chir
Gavriil. ca să aibă a darea ajuloriu sfinlei mănăstiri Cămpulun·
~iul ln !oale dajdile ci'ile vor eşi dela vistierie peste an. Când va
da mânăslirea Cămpulungul trei bani, Aninoasa să dea un ban;
iar la moşii, au la vii. au la \igani, au la altele, măcar ver la cc,
afară de ce au dat de bună voiea lui să dea ajuloriu, să nu fiic
volnic egumenul din Gimpulungu, nici părinti călugări de acolo
a să tinde ln nimic. Pentrucă osibil de acel ajutoriu, ce scrie
mai sus, pentru ca să aibă egumenul dela Cămpulungu purtare
de grijă pentru aceas!ă sfântă casă, au fost mai dai părintele
a
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Teodosie manahul, sfintei mănăsliri clin Cci1111lUlungu 2 moşii <lin
moşiile Aninoasei anume. Plosca şi Pogonc.;;lii din judelul Teleormanului şi alte dobitoace. după cum arată hrisovtil răposatu·
lui Costandln Vodă Brăncoveanul.
Şi aşa le-au fost tocmeal'1, C'1 ele să vor line'1 de cuv<inl pă
rinlii călugări clin Cămpulungu, şi vor păzi aşăzămanlul ce au făcui
neslrămulat, să ia apururea acest ajuloriu dela shînln mtinăstire
Aninoasa şi să liic şi să slăpâneasră şi aceste cloao moşii cc
scriie nrni sus cu bună pace. Iar de vor strica legătura ce au
făcut, şi să vor tine a lua ver ce lucru de ale mănăstirii Aninoasei, să fiie lipsili şi de mănăstire, şi ele moşiile ce scriic
mai sus.
Deci, trecând câl<'lva vreme ln mijloc şi de:indu-şi obşleasca datorie cu săvârşii din lumea aceasta părintele Teodosie, clilorul
acestei sfinte mănăstiri. au rămas sfânt'1 măm'\stirc l'\llinoasa pc
seama sfintei mănăstiri Cc\mpulungului şi a pări11(ilo1· cf1ll1gf1ri
deacolo. Şi slăpănincl·o cătăva vreme, n'<rn fosl vrut părinlii dela
mănăstirea Cc.impulungul să să liie ele legălura
şi
aş~izi1111f111lul
ce răcuse cu p[1rinlele Teodosie cli!orul, ci nu fosl ll'ecul nu numai presle hotarul legăturii şi aşăz1mânlului acelui<1. de lui1 mai
mult decât să ci'idC'â, ci prin proastă purtare de ~Jrij<i. :;;i rea
chivernisială a lor. au fosl venii la stingere şi la pustiire de toi.
Iar când au fost la leal 7224, î11 zilele răpos:1lL1lui şi pururere<i
pomenitului părintelui Domniei mele Nicolae Alexandru Voevod
in domniea dinl[1i, s'au fosl sculai părintele Danii! ce uu fost egumen la această sfănlă mănăstire l\ninoasa, de au venii înninlea Domniei sale în divan arătănd un hrisov ni lui Şărban vodă
şi allul al lui Cosrinclin vodu Brâncovellnul, intru curele scriia
lcgălurile şi aşăză1minl11rile cal'e f<"icuse 1>ărintele Teodosie ctitorul cu părinJii din Ci\mpulungu.
Şi văzând Domnia mea că ~ărăciia :;;i slingL·rea mănăslirii A·
ninoasei curge din rea chivernisială a pJrinlilul' ciUugări din
Cămpulungu, o am fost desp~irlil de căiră 1minăsliren Cămpu
lungul, precum am văzul Domnia mea şi cartea răposatului intru fericire a părintelui Domniei mele. şi cartea răposatului Ioan
vodă, unchiul Domniei melc şi au fost dat pe seama egumenului Daniil. fiind călugărul din lăniira \'ărslil la aceazlă sfănlcl
mănăstire.

Apoi duplă] că!iva ani, iar în zilele rclposalului părintelui Domniei mele din pronie dlu!mnezeiască şi cu bu11ăvoi11ta inimii pă·
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rinlclui Domniei melc, rădicând pe acest de mai sus numii, pă
rinlele egumenul dela Aninoasa, la sfânla episcopiie a Buzăului,
şi deacolo la sfânl scaunul Ungrovlahiei, s'au fosf îndemnat de
au făcui zidiri împrejuru I mănlăJslirii, cu chilii înlăunlru, de lă
cuinţă părinlilor călugări, şi cu alle lucruri lribuincioase. precum
să văd, având prea 1 in gândul sfinţiei sale ca să o lase şi să o
închine să fiie supt slăpânirea sfintei Mitropolii. dovedind şi cu
cuvântul de mul le ori căire slugile sfinliei sale. cum că va să o
închine sfintei Milropolii, de unde s'au căştigat şi cheltuiala lucrult1i ce s'au lucrat acolo. precum au luat Domnia mea încre·
din(are din mărluriia cuviosului egumen dela această sfânlă mă
năsire, Varlaam. carele au fost şi osleniloriu la tot lucrul ce s'au
lucra I.
Iar mai pe urmii, dinlru înl<implare dumnezăiască, viind moarte de năpraznă asupra părintelui Daniil milropolilul şi nefăcând
asezămănt. nici carie de închinăciune pre această măln]ăsllre duplăl gândul şi voia sfinţiei sale. Domniia mea am socolil, cu
cinslilul şi prea sfinfiful părintele nostru chir Şlefan Mitropolitul
\Jngrovlahiei. şi cu loli cinslilii şi credincioşii boierii divanului
Domniei melc de am dat şi am închinat această sfănlă mălnă]s
lire Aninoasa pentru pomenirea vechilor clilori care o au zidit-o
şi a celor ce o au intărit·o in urmă, ca să iiie metoh sfintei mitropolii. să o slăpănească şi să o chivernisească făr'de zălicnire
şi făr'de slrămulare de ciilră nimenea în veaci. Pentru 2 cu cale
şi cu dreptate, iar să îiie stăpănirea sfintei Milropolii, ca să nu
ră1miie la slricăciune şi la slingere ca mai naiule, de vreame ce
toi lucrul, cât s'au lucrat acolo, au fost din venitul sfintei Mitropolii.
Drept aceaia, rugămu-ne insă şi frafilor noştri intru Hristos,
11ravoslovnicilor Domni. cărora li să vn incredinla dela Dlulmnezeu clomnieu acestuia luminal scaun al Ţării-rumăneşti, ori din
neamul nostru. ori din pămănteani, sau strilni de afar[ăJ, să nu
răpşliască asupra acestei închinăciuni şi daniie ce s'au orănduil
şi s'au dat ln această sfântă mitropolie.
Ce precum Domnia mea cu bunăvoire şi cu mare râvnă spre
ceale dumnezeeşti am inoil şi am întării toate milele domnilor
celor mai nainle de noi. cu hrisoavele Domniei mele, aşa să înoiască şi să întărească holăririle şi aşăzămânlurile şi cu hrisoavele domniei lor. după daloriia cea creştinească a credincioşilor
1
Lipseşte
~ Lipseşte

vreun cuvănl.
vreun cuvânt.
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Domni, ca şi ale Domniei lor hot[1riri şi bune tocmiri sii
fie in urmă bine plăcute şi în seamă linule.
Şi am întărit hrisovul acesta cu lo(i cinstilii şi credincioşii vc·
li(ii boiari ai divanului Domniei mele:
Pan Iordache Cre(ulescul vei spătar, i pan Burbul /\'\crişanul
vei dvornic, i pan Costandin Văcărescu! vei lo~1ofăl, i pan 1\nlonachi Vlasto vei visliiar, i pan lanache Rosei vei Com., i pan
Mihalache Rosei vei post, i pan Costanc!in vei pah„ i pan Cos·
!andin Ramadan vei cluciar, j pan Coslandin Brăncoveanul vei
sloln., i pan Gregorie Filipescu! vei sarclar, i pan Coslandin
Lambrino vei slugiar, i pan BC:trbul Văcărescu! vei pitar. Şi is·
pravnic au fost Sculi Alexandriiev vlor. logofăt.
Şi s'au scris hrisovul acesta în anul dintâi dintru a douao
Domniic a Domniei mele aici în oraşul Domniei melc. în Burn·
reşti, de popa Slanciul dela Toti·sfinlii. la anul dela racere.:1 lu·
mii 72W, iar dela naşl<.•rca Domnului nostru Isus 1-Is. 1732. luna
lui Iunie 14.
Coslandin W1cărcscul vl"I lo~1oi<"1I procil
Din colcc\iunca mc:a

C. N. Matccscu.
339.
1761 t1arfie 15.
Cu mila lui Dlulmnezcu noi Ioan Teodor Voevod. Dlolmnu T<1rii
Moldovei. Făccm slirea cui să cade a şti că ialfi au venii inain·
lea domniei mele şi a luror boerilor domniei mele a nrnri ~i
mici boeriul nostru Ştefan Bosie biv vei jicniceriu ş'au artiln! un
zapis incrc.>dinlal de la cinsli.t părintele şi rugă!oriul nostru svinlie sa chir lnochcnlie episcopul I-luşilor cu iscălilura svin(ici sale
şi pecetea svinlei episcopii. făcui acel zapis denainlca preos·
vinliisale părintelui Milropolilului Moldovei al noslru prea c:inslilu
şi duhovnicescu părinte Chir Gavriil şi a dumilorsalc Ioan Bo~1dan
vei logr. şi Andronache vei spatar şi a altor boeri, scriind şi m~r
lurisind inlr'accl zapis că avăndu svinla episcopie liuşii o moşie
la Soroca ce să numeşle salul Pojorouca şi cu vadul podului <..:c
înblă în a1>u Nistrului la tărgul Sorocii, care moşic cu vadul po·
dului sinlu danie svinlei Episcopii de la Domnie sa Conslandin
Racovljă Vloejvodu. după <..:um mai pe li'lrgu adiveriază hriso<1veJe domniei sale cc am văzul şi noi, pc carea d<111ic şi însumi
Domnie mea i·am înoil şi i-am inlăril svinlci episcopii cu os<"1hil
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hrisov de înlăritură, alăla penlru moşie căi şi penlru vadul podului. Şi acum de bună voe sa s'au învoii şi s'au locmil şi s'au aşezai insuş svinjie-sa Episcopul lnochenlie cu boeriul nostru Şte
fan Bosie jic. ş'au făcui aciaslâ schimbătură: Dat-au svin(ie sa [.
piscopul lui Ştefan Bosie jicnicer aciaslă moşie de mai sus numită Pojorouca şi cu vadul podului şi Şlefan Bosie jic. au dat
svinlei episcopii aceste moşii anume salul Slănişeştii şi salul
Măicanii şi salul (/oe alb) ce sinlu sale in.lregi şi lot inlr'un hotar şi s[l holărăscu cu moşiile episcopiei fiind aproape şi de episcopie de iasta parte de Prut in finuiul Fălciiului. Şi scrisori
vechi ce au avui pe acesle moşii despre înbe părtile ş'au dai
la măna altuia holărănd ca de acum inainle schimbul acesta cc
s'au făcui intre dânşii să fie slălăloriu şi bine păzii în veci. Drept
aceia dar văzind şi Domnie mea de bună voe lor locmală şi
aşăzămănl şi[schimbălură cu zapi5 incredin(al scriind inlr'aceasla
chip cum s'au arătai mai sus, am crezul ş'am inliiril şi de la Domnie mea de mai sus numitului boeriului nostru Ştefan Bosie jicnicer pe aciaslă moşie mai sus numită Pojorouca şi cu vadul
podului ce inblă în apa Nislrului den zapis de schimbătură ce-au
avui, ca să-i fie lui şi de la Domnie-mea driaplă ocină şi momoşie şi schimbătură stătăloare<t, să le slăpăniască cu pace ca
drepte moşiile sale. Şi nici o dală aşăzămăntul şi schimbul aces·
la să nu sJăJ mai slrămule ce în veci să rămăe slătăloriu. Şi nimenea altul să nu sJăl ameslice peste acest ispisoc al Domniei
mele. ,'\casta insliin(ăm. Scrisu-s'au de Vasilic Ganea diiac de divan, la anul 7269 Juna Martie 15 dni.
Ioan Bogdan vei logf. procil.
Til11IC1lurn llo11111cască şi c:'llevn capilalc cu
pccclc ~i iscălitură domncascl.

roş.

Scriere lrumoasit,

l~r,\

A. Saint-Georges.
340.

1785 Nart. 25,
Adidi cu popJal Conslandin Răspop sin Sloica Albu dimpreună
cu so(iia mea Floarea dai-am zapisul noslru la mâna preolilor
ele la sfănla bisericii cea de lemn. Prepodomna Paraschiva, precum
să să şlie că am da: o livadie ele la Soci, bisericii, care se hotă
răşte cu a Vilăilor, am dai ele a noastră bună voe, iar cine s'ar
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scula a nu o lăsâ, să fie supl blestemul sfintilor părinti 318 de
la Nicheea. Şi pentru credintă ne-am iscălii ca să să crează.
11: Eu pop[al Costandin Răspo11 am dai bisericei. 1785 Mart 25
Floarea soliia au dat.
Eu TudorachP. sin Pop Răspo11~
Eu Nicolae.
Eu Popa Bosca am fost fată.
Eu Popa Ion am fost fată.
Şi am scris eu pop Coslandin duhlovnicl cu zisa lor.
Biserica e cea din Câineni-A1 geş. refăcută mai lârz:iu din zid. lnscrip\ia, aici,
11. 60. Originalul se păslre<1ză in sal. la părintele paroh Gh. Canini.

T Pamfilc
341.

1803 Decemvrie 6.
Adică

cu Culiian

monahul de la schitul Tărăl. moşic sfinl<.'i

Mănăstire Socola dat-am adivărnl zapcsul meu la măna dumsak
giupănului Panaile Luca. precum să să ştie cii m'am rugai durnlil·

sale de me-au fâcul bine cu 175 lei„.cle la Dechemveri 6. 1303
pân la sieli Gheor!Jhi viilor Apriil 23, 1304 1(=1804). fără dobăndă
şi pentru chizăş, am pus zapesul viilil amanet, că la ziua insiim·
nal[1 să dău banii cu multămil<i, fără cuvănl de răspuns: dar cănd
n·aş da banii la avade (sic:) s'niv<'l a să scoali vie la sollan mezat şi eu să n'am cuvănl de rcispuns. Şi ori la ce giudecal<'l s'ar
ămpla, să n'am eu dreplale. Cari pentru mai mari credinta, a[ml
pus numele şi degitul. Lei 1303 (sic=IBOJ) Dechem. 6.
+:Eu Culiian Monah. am pus numele şi dc<1gilul, platnic.
Preot Ioan Ide laj Socola m'am lămplal.
fa/ă: Tăsucă Milre<l. Gheorghie Răilean. Necite/, Seric Ghc·
orghie Dascal.
Şi indală cu a// scris:
Ccrcctăndu-să di calră mine zapisul. s'au dovedii că cu adevă
rat iasle daloriu numilul călugăr cu banii de mai sus arillali. Că
ruia i s'au pus vadea ca păn la sflul Gheorghic s<i aibă a-ş vinde
vie cc o ari pe moşie Mănlălsl[ilrei Socolei sau din alti bani şi
să aducă bani aici la N\ilropolie pentru ca sfl·i dea datornicului.
loasaf Arhimandrit Miljropolie]. 1804 Fev. 21.

Al. Saint-Georges
1

Scrise în litere: a(cu semnul mici)tg şi atei.
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342.
1tJl3 April 17.

Noi Scarlat Alexandru Calimah Vvodu, cu mila lui Dumnezău, Domn Ţării Moldovei.
Să face şlire cu aciastâ

caric a Domniilil. mele pentru Toadl'r
Borş biv vei cap[ijtan de dărăbani de la lin!. Vasluiului, care prin
jaloba ce au dat căirii Domnie rne, au arătat că au sluji! la porănci şi au făcut ru~ăminte ca să fie cuprins din domneşlile noaslrc mile. A căruia jalobă cercetându-să, s'au aflat adevărată. Deci
n'au trecui Domnie me cu videre rugăminte lui, ·ce făcând milă
cu dănsul. hotărâm să rie scutit şi apărai de toate dăjdiile visle·
ri<..•i şi de !oale alic dări şi havalele ce vor fi asupra altora. ci
înlru nimică să nu fie supărai. cum nici de căire dregătorii lăn
jujlului să nu să poală răndui la vre o poruncă, căci cănd a fi
lrebuinji, să va răndui cu carte de aice. Asămine şi la slujbilc
răsămaluri să-s urmeze pentru numitul, după hotărâre ponturilor,
adică pe drepte bucalele sale ce va ave, să nu să supere cn
plala ~1oştinei i a desălinii şi a vădrăritului intru nimică cu vrc
o cerirc de plată ca unul ce an inbrăcal caftan. Cum şi pentru
cinci lim:i 1 oameni străini ce-ş va pute găsă şi aduci de peslc ho·
tar, cari fiind adiverili prin mf1rturire dregătorilor de margine
di sănt străini cu adevărat şi n'au nici un ameslic de bir cu
locuitorii tării. s3 fie sculili şi apărali de lot birul visteriei
şi de toate alic dări cc ~1or fi asupra altor locuitori, aceştiia în·
Iru nimică să nu fie supiira\i. nimiiind numai pentru slujbe şi
agiuloriul casăi sale. l\:iro11cim Domnie me dlorv. ctregălori de
lănut i nllor slujbaşi zapcii cc ve!i fi orănduili cu orice slujbe şi
poronci ~1pod, de inplinire, de căire toti să-s urmezi intocma
precum mai sus să holării~te.
Pcce/ea clomneasc<l.
1813 Apr. 17.
Vei. vist.
s·au trecut...pahr.

Pc îndoi/uri: Titlurile di privilighel.
La 1845 Juni 20 au vinil cercetari Reglemintului pi şapte ani·

V. C. Nicolau
1

Suflele.
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343.
1825 /1aiu 30.
Zapisul lui Ion sin Udre<J şi Mincu bral Ion la măna Floarea
sin Diiaconu Tudorache Orle<1, penlru primire in la/a judecă/ii
boierilor ispravnici la slapânire în moşia Vă/săneşli.
Pe vvrso, incredin/area iscăliturilor din ace1aş z1.
Aci din

V:dsăncşli-ArHCŞ, impărlăşil

de d-l

G. Florescu

344.
1838 Iunie 9.

Vovriceşti,

Roman.

Mărturiile.

Noi mazălii ruplaşi şi ruplele de vislerie din sal
Romlalnlullui, ocol Sărelului di sus, încredinlăm prin
aciastă mărlurie a noaslră ci o dăm la măna lui Coslandilnl Holtei
săn Toadlelr. ficior lui Grigori Giudescu ruplaş, precum să [ic
ştiut că numilul eşli (sic) drepl fiiu di ruplaş, şi rămăind mic de
părinlăi lui. acum viind în vrăsla legiuită vroeşle di-a inlrCl la
rănduiala părinlelui său. Penlru aciasla i-am dai di ln noi aciaslii
mărlurie în cu~et curai pe lângă alăturalul clocumenl a părinte
lui său spre a pute intrn la rănduiala părintelui său. Şi spre ere·
clinlă am iscălit cei cu şliin(ă de carie, iar cei fără şliintn di caric
ni s"au scris numile şi noi am pus degilu, încredinlănd şi cu
pecete săliască şi bisăricească. Poflind şi pe ci. privighilor di a
încredinta. 1838 luni 9. Cu "ţ eu» se înşiră: Ion Oal ruplaş, E·
nachc Mereu mazil, lordachi Arvam mazil. Lupu Larion mazil, Ion
Mereu ruplaşu, Gănescul ruptuşu, Maleiu Avram ruptaşu, Ion Sescu mazil, Neculaiu Sescu mazil. Iscălesc: Necile/, Vasăli Chiriac
mazil, Ion Mereu mazil. Necilef. Incredin/C1rea lui Neslor Cnrp
mazil pasnic.
Pece/ile din UJJ4: Satul Vovricl'şli şi u bisericii cu /11w1111/ Adormirea Precislii.
Pe verso, incrcdinjările pnvighilorului şi isprdvnicei de Ronwn.

Vovrieşlii lănl.

1\clul s'a dăruii acum Academici Române, de d-l Avram Lokftr, corncrsanl
prin cl·I prof.
N. Apostol

in Roman,

345.
Preşedinle/e

1860 Noemvrie 5
lribuna/ului ain laşi, sec/ia li cu no, 12651,

căiră

Onorai dlorsale clironomilor răpos. Sardariu lonilă Joean, pentru
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560 galbem da/oria lui CoslC'lche Bosie în afară de a/Ji J570'i-i
galbeni ce urmează a se mai primi dela posesorul moşiilor
Lespezii şi StHelelul.
Oonatia d-lui Dr

~leian

:-.Jorherl Domhrowi;l<i. muzeului

A. Saint Georges
346.
1861 Iulie 30
Bucureşli 861

Iulie 30

Valah ia
Slăpăne

C. C.

Vnsilică

1

!ol odată cu acest ocazion vroescu
a vă arăla despre mergerea inc pănă aicea, care au fost po·
lrivită
şliinlii Dv. ca'nlr'o
lară
slrăină
unde nu cunoşli pe
nimine ba şi'n vorbă, la multe celea nu pol înlălege pe romăni.
Apoi după ce am <ijuns în Bucureşti şi am mers la şcoala de
medicină care să află în spitalu 11011, a cărui"a asămănare allulf1
nu o mai poale ave: adică în inăllime cu lrii rănduri. în mulii mea odăilor cari nimine nu-i în slare a le pule număra. Asemine muzăurile, purlăndu-ne D. Davila Doctorulii şi Derecloru
al acestui inslilul prin !oale, unde nu poli priivi şi nici mintea
omenească nu poale aplica o consideralie sigură despre acele
corpuri omeneşti formate în feliurile moduri, aşa în c<il nu vi
Ic pol descrie, dar nu numai de oameni, ci şi de animale şi fe·
liurile plante. Dar noi cari am mers nu111ai cinci Moldoveni cei
întăi nm intrat în cănlălcrin aceslui institui şi găsind pe D. Duvil<i, ne-am adresai şi Dlui. Alunei îndată s'au sculai de pe scaun
anuntandu·ne: Bravo, fralilor Moldoveni: am mare bucurie Cel
ali venit, etc. etc. Apoi ne-au dai voe de am vizitat parte din ulilile Bucureştilor, toi odată invitându-ne pentru la q. oare de am
mers la masă la Dlui unde era adunati mai multi ofi\ări. arătân
du-ne şi acolo încă mai multe cuvinle de bucurie. Şi alte multe
vizile am făcut cu L))ui, pe cari nu pol a vi le descrie, căci chiar
în aceste momente ne pregălim amonitia unui soldai ci o am
priimil ::;pre a cşi la lagăr împreună cu cielalli elevi. Şi pentru
aceasta nu mai am timp. Dar vă rog C. C. Vasilică ca să plăti1i,
şi aliilurata scrisoare căiră C. C. Coslachi şi apoi Dlui va înapoi
paralile căci ru le-aşi plăti până la Roman dar nu voeşte ecspedilorul. Aşa Ie-am plcilit nunrni păn' în Focşani. Rămăind al Dv
prea plecai şi supus slugă, T. Bugeac.
Mai inliii

vă sărut măinele:

A. Saint-Georges
1

Esle \';jsile Bolez.
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INSEMNARI
l61-7.
Pe o EvanghF./ie. Bucureşti 170J, dela mânăstirea Cernica:
am scrisu eu Anastasie, feciorul lui Caciaron din
Cernavoda.
* lnvrednicindu·mă di am cetit şi eu pe acest sfănl Teslamenl
evanghelicescu penlru ca să sii şlie. am iscălii. 1782 Fevr. 24.
• La mănăslire!al lui Bărboiu ldin laşi!. Ierodiacon Gheuca.
• lnvredincindu·mă di am celil şi eu pre acestu sfănl Tesla·
meniu ivanghelicescu, pentru ca să să ştie. am iscălii 1782 Fevr.
28. Ieromonah Gheuca.
ţ ln zilele luminatului şi prelalînălfalului Domnului nostru Cos·
landin Dimilriu Moruz vvcl. înlăe Domnit în Moldova. l<>al 1782
Fevr. 28.
• Pe un Molitvelnic (fără inceput), Joi de acolo:
Acastă sfănlă şi dumnezeiască carie ce să chiamă iY\olitrelnic
iasle al moş popelil Oprea din salul Ciof şi am scris eu Savul.
fecior moş popejij. La anul 1775, luna lui Sep. zile în 24.
• Să să ştie de când s'au clătii pământul în anul 1776 Fevr.
zile 19. Fiind Vineri la ceasuri, după ce am eşil, am văzul bise·
rica Ciof cutremurându-să, fiind popa Radu, împreună cu logofă·
Iul Macarie, fiind şi eu la acela! dumnezăiescă minune.
Savul Grămlălicl.
Să să ştie că

D. Furtuna

168-9.
Jnsămnare pe o carie din 18.11 intitu/a/ă: „ Viea/a, greşala şi
poci!Jin/a împăratului David»:
Cinl va începi aciastă carii a o celi, să se siliască a o ceti loală,
şi cel ce va asculla·o la începutul celirii, să o asculli pănă la
sfârşilul ei, penlru ca să-şi vadă pocăin!a păcatelor lui după cum
împăratul David au fostu cel mai înverşunai cu păcalili şi sălin·
du-să a câştiga iarăş mila lui Dumnezeu şi dragoste 1-lrislosului
nostru celui iubitoriG di oameni, a începui a-ş zdrobi inima cu
mari plângere plecând genulnchiul sufletului la pământu şi cu
ferbinti lacrimi au rugai pre Domnezdu zăoă şi noapte. s'au în·
vrednicii acum portălor raiului. Aşa şi noi celindu-o sfi plecăm
genunchiu sufletului penim ca să ni aflăm şi noi loc în raiu, pentra ră nu ştim: vom !răi o zi sau dou, sau un an, sau şi di moarhttps://biblioteca-digitala.ro
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le ce loate omoară. Şi upoi cand am celil acesl milueşle-mă Dumnezeule cu lălcuirelal lui, eu l-am gătit lot şi muli m'am folosii
suîleteşli şi lrupeşli. Şi cini ii va celi cu luari arninli multu să
va folosi, penlru că nici un rilor trupescu cu cuvinlili sali slovesni (?), nu pouli aduci la pocăinlă sufleli omcneşli. lară citire
cu zdrobirilal inimii a sfinlilor cărli cari sănl dali di preasîinlilii
părinti spre a noastră smerenie şi pocăinlă mult li folosăscu şi
spre: pocăinlă li pov<'lluescu. Şi dacă pravoslavnicu creşlinu va fi
osărduitor a ceti dumnezeeşlili cărti, adesăori cu Juari aminti şi
vietele sfinlilor şi patimile mucenicilor, aşă-ş curajăşli suflelul său
precum să cură(ăşli o piatră cari esli in repeju11elal apii cari totdeauna mergi apa 1>re e şi o spală şi nu să poale a sa socoti
spurcată, iară cari lăni carlelal pi masă snu în poliţă şi nu cei
leşie pre ea, csli ca o pialră ci şădi ii1lru un lacu undi şădi apa
pre loc şi face vermi şi să inpuli. Aşa sini şi c~rturarii cari 1111
celescu.
1840 Marlie IJ
Preulu Maniu Dlulhlo"nicl

Pe o carie manuscris fără JiJ/u scrisit de „/)anii/ fraie de la
Schitu /1âncu/ 1804" se vede pusă de o mână nec11nosc1Jlă
următoarea

însemnare :

«La 1865 luni s'au culremural pământu diminea(a, la lelurghie
eram. 1\u venii di ln apus zioa di sfânlu Petru".
Cărlile din muzeul meu.
Dolheşi-F~ll:iu

Econ. V. Ursacescu
CRONICA

N. Iorga: Faze sulletei:ti ~i Căr'i reprezentative la Romiani cu
privire la legiăturlle "Alexandrlei" eu Mihai Viteazul. Dacă chestiunea s'ar ii tratat in linii generale, s'ar păre:\ o curată şi norocoasă
potrivire penlru l'ie<l\a vee1curilur XV, XVI şi XVII legătura dintre cullura acestor
veacuri ~i fopll'le cuprinse in marQcnile lor: când însă se <1nalizca:d cu toall răb
darea. cu lol hiel~ugul de l'Unoştin\e şi cu meşteşugul ce nu poale sta la indănu\11<1 ori şi cui. nisare legătura iirească intre spirilul vremii zcmlslil sau
inrAuril ele o <1nu111ilă cullură şi [aptul ist0ric, şi invers.
lnsemnărilor uscate ale inlfiilor cronice moldoveneşti, Ic corespunde răzăşul
cre~lin Ştefan cel Marc: inlăilor inriuriri culluralc bizantine, cu conşliinta politicei ~i a it1dfriti11atiM/l!i. le corespund anii lui Neagoe Basurah, Vodă Rareş şi
fetele biscriceşli ca Varlaam Milropnlilul (ci .• \111rlaam şi loasal") iar epocu
lui Mihai Viteazul cade în lotul sub înrâurirea Ale.mndrif'i,-povcstea minunatelor faple !lle lui Alexandru Machedon. Sludiul acestei din urmă ,.faze su!leleşti" ocupă cea mai nrnre parle clin lucrare, care cuprinde şi lnleresanlele
specială
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scrisă

la

laşi

in t 790 (manuscrisul rom1inesc 698

N. Iorga: ln legiUursă cu Biblia dela 1688 ~I Biblia dela 1667 a
Iul Nicolae Mllescu. P11nll la ediţia Bibliei de curând descoperile, pe care
o pregUeşle d-1 I. Bianu. d-l Iorga crede că Spălarul cărturar vasluian pribegind h1 1667 prin 51ocl!holm şi Paris, a cunoscul"bibliil grecească dela Fr1111klurt ~i că acolo, ca m:.ngiere intre slreini. a făcui lraducerea bibliei şi poale
că şi i:I alior scrieri. Urmează şliri asupra Bibliei din 1688 ~i trei lexle in leuă
lură cu chestiile acestea.
Econom V. Ura1leescu: Monografia schitului Hr1\dice"1ti din jud.
1-'ălclu. Dale privitoare la in!iinjarea lui. de episcopul Varlaam al Hufulul
(1691) şi l:J vieata "intre rugă şi cele necesare penlru via\ă",-lii 1703 avea ~i
schitul dela Pojorăni (I· l.ăpuşna) închinat. Bio~ra!ia ctitorilor. l·:pisco1>ii Vu·
laum I, lnochenlie şi Melelie lslrnli. lnsemnari privitoare la averea şi oc:.rmuilorii mal de-aproape a acestui locaş. astăzi biserici\ parohiala.
Credem că p.? viilor. păr. Ursăcescu va prelunui jertiele sale public~nd în
anexe documentele inedite şi spriiinindu-;;i cilatiile pe trimiteri, cari trebue srL
stee la indamina alăl c,)lllrolorului răulădos cil şi alior cercetători iii lre·
cuiului. Numzii astfel lucri11d, rămine 111 unea '·""ir1111trr· de neslrămulul şi prin
aceasta, de cel mai mare preţ.
Anuarul Comlsiunel monumentelor istorice pe 1914. Procese-vcr·
bale:Rapoarle: Bisericile din fundeni·Prahova de d. G. Balş; clin !lalaci-Teleorman,
Haldovineşli-Teleorman, Galmeclc-Oll şi Micşuneşlii mari-lliov de d. \'irg. Dră
ghiceanu; Dela cortsponde11/1i comisiunii: Păr. I. ;\nlonovici. pentru jud. Tulova, raporleaza asupra muzeului istoric şi asupra monografiei mânăslirei delii
Flore:;sli, cc o are aproape gala. Pomenind despre însemnările no astre privii oa
re la SlrAmba (.Miro11 Costin, li, p. l.B· liJ9), iăgădueşle că va ilvea şi st. sa nllllli
pe urmă de publicat ce\•a"; ~: aliă făga.duin\ă: „toi odată mă ocup să scriu
ceva şi despre Biserica Domntnscă din Bârhid. ctitorit• a \loe\•odului \'<isile
l.upu•; După cel al d-lui Ghibănescu (Conslan\a), urmeilZâ bOţJalul 1·aporl al
d·lui St. Ciuccanu (DoliJ: Săpă/uri ar/teologice la llislria şi Ulmclum de d. \I.
Piirvan; Cflnfmn/t (ci. aceaslă revistă, III. p. 64).
Biserica din Căline~tl-Prahova. ln gazelu ploeşleană „l~omâniu \'1ilo11re". no. dela 16 1\ugusl, păr. A. Gădi11/â paroh şi În\'a1:1lor in salul Ciline~li, dă inleresanle sliri privitoare la !reculul bisericci de ornlo O zicleşle
un jupAn Tiina~ie (ţ lfi4.1/ ~i o termină cu toiul la 16116 Vasilache lspril\'nicul
: • Cu mare bucurie iea fiecare cunoşlinta. de cuvioasa grijă cu care
I. r. S. Konon. Milropolilul Primai, ocrole~le s!inlcle locaşuri ale credin1e1
strămoşeşti. Cercelărilc ce le iace bisericilor, ca ~i veştile ce-i sosesc de-a
dreptul sau prin presă. au lolclemma 1m11riri pradice şi mânluilomc pentru monumentele istorice c11ri luplă cu \!remea şi nepiisarca unui veleat fără pr<:'a
mullli. inimă.
lndreplări. D-1 Prof. I. Tanoviceanu, a :ivul m;irca bună voinlă să ne alrag1 luarea aminlc asupra documf'nlului publicai la p. 12:>. A111 reva1.11l origiginalul şi indreplăm iscălilura: Az Glttorg'lli Ştl'_/iin. l'd. logo.Jiil isrnf. 111 rândul 9
să se cilc11scă .Nasfti ii D11/oae" ilr in rândul 15 rAgnl11ci ii Stir1il11şoa<''. Aslîel avem casul .cu arlicolul antepus la nume femeninisal", cum inseamn~ d-1 Pro!.
I. Tanovlceanu.
-I.a p. 114 legălura intre rândul 32 şi 33 să se facf1 aslfel: , „.şi Ct[il)ori.
am luat numele răposa1ilor Domni şi C!ilori după hrisoave .. ,,

T. Pamfile
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pentru : l'iir. V. Ursrice:;m. DnlhC?~ti.f-'i\lciu. 4 lei; D. M. Lupesw. Zorleni-Tu·
Iova, 10 lei : D. V. C. Nicota11 Bâri<id. 5 lei; D·na Zo<.' V. Nicolau. Bârlad.
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] 40 p.
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laşi.

Din jutl. Falciu
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1780-1792
Cu 48 acte şi documente inedite, culese din arhivele din
Viena, Budapesta, Sibiiu şi Braşov

Analele Acad. Rom. - Mem. Seci. isl. XXXVII
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Domr1iti·salc: .

~un/
Revistă ele l i mbă, literatu ră şi
· .--- -1-,,_,;ară-Anul VIII. No .. 10 pe Octombrie, 1915, cup1'incle :

artă

po ·

T. Pamlile.-0 nouă cnrle despre industria !ârflneasdi.
(. H. Maternu.- Un « fiziolo~I " ronu'incsc din villcul a l rn -lcii .
(urnrnre).

A. Masei. N. I. Munleanu. o. Rotuatlu.- Dalinc ş i crc·dinl('T. Pamfile.-·C'intece bălrf111eşli .
A. Moisei. -Vorbe adânci.
Pr. fi. A. Orăghid.-Boli la oCJmeni. leucuri şi dcsc;'1nlec(>.

T. Popovici.- De viermi (la vile) .
Al. Sainl-fieorges. S. Manoie. O. Rolunfo. Oaniilmu. Cf111lccP.
O. Urzcă, O. Rotundu . N. 1. MunleRnu.- · Cil11rnv. ji1lii . l aclC1ic .
T. Pamfile. - CRONIC/.\
llUSTRAllUHI --F<lnlârrn Meşterului Mnno!to dt• 1~·1n~J<i 1\\ f111;islir(•a
Argeşului .

Revista

Istorică, I. 9·10

pe

.Sepll·mbrie- Oc~o111 ·1

brie 1915:
Iorga: Un sol sas la Prnqa ;li lui ,\lihni \ 'il cnz ul

li. Documente, I. . Despre C1sa po!;> li11 ci .· li. l lri s o v11l T;irgului Moineşti
Dări de samă.
1\1. Cronica: ele N. I.

III.

Redacjia şi Adminislrapa: Văleni de iY\unlc (Prnhovn).

Cumpărăm

acte

.

ş1 manus~

crise vechi

~ 1\dresn : T. Pamfile, H<'irbd, stl'ada Corbului.
~~===============~~~=======r:=3~
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Daniilesru. 6. Florescu , A . 6orouei, C.
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Nicolau, A.
5aint-6eorges . Econ . V. Ursl'fcescu.
IHSfRIPŢll. ·-T. Pamfile.
IH5EffiHĂRl. - -T. Pamfile.
CROntrA .- T . C?amfile : Pr. I. Antonovici : Documente Biirl:idene.
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\lol. 111.-Const. l\\oisil: .\Ionele vechi române~ll
ineclile sau putin cunoscule.-D-r I. Lupa~. : Epis~
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PR. I. ANTONOVICI:

III

loocoMENTE
I
I
BARLADENE
I

\ 'O LU 1\\ li L 111.

Acte de proprietate de ale

moşiilor pălădeşti

Tip . C. D. Lup:1~1.:u. ~<irlacl. 1915. 394 p.
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D -r I.

l~IU~~~l ~A~ll[ M~u~ ~i ~~ijfU~~m. u~rn~ij~[ l~l~R
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MIRON COSTIN
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MARTURII ISTORICE

,\ t>Are o da&A 1•e I tl na

Red;:ictia: Strada Corbului

~

1\dministratia: Str. Traian 14.

BARLAD===

„CIUMA LUI CALIMAH»
ln Tara~rom<1neascu s'a păs/ral în popor ami11lirea despre
„Ciuma lui Caragea" fie din cauza marelui număr de mor/i. „în zilele Măriei sale Ioan Gheorghe Caragea Voevod, ciind au
murii mii de oameni de ciumă", inseamniJ cineva 1,-fie din cau·
za întinselor rnt'lsuri de pază şi Jup/ă ce s'a11 îndeplinii împolrh 1D
/Jolii,-pen/ru „ desrădăci11area bolii ciumii •,penit u "lăiărelur i"
penim „molefsire,,, penJru "spitalurile nJprasnicii bolii•,-lorile
mai ales în anii 1813

şi 1814.

ScarlaJ Callimachi. nu şi·a lăsai numele legal de·o bolişte,
ca vecinul său de pesle Milcov 2• cu /oale că Moldova n'a fost
scutilă de prăpădul bolii, pe care 1-a cunoscui şi mai înainte şi
durul nceaslă vreme.
Cele douft măr/urii ce urmea7.6 ne dau câle·va şliri. Una, o
lungă cercelare cu pri . .·irc la o moi:Jrci fălcieani:i, pe Elan, ne
spune că la un an şi nouă luni. după 18/J 17ciurar 2 «S Bu iscai ~
µenlru acele m"ir/i, ~ năprasnica /Joa/ă n ciurnii», ceea
însem·
neazi1 1814 Noembrie, /inftnd, se pare, rwmai iarna, etici pesle
varu, Cctnd se scrie mărluria cercelării ld fa/a Jocului, la UJIS
i\.Jaiu, boala /recuse; alunei, «viind fiişli cari pi la castJ/e lor, au
venii şi preu/ul la moaril :->. Măsura ele igienei pre1renlfră se vede: la c:iumcl, ormienii îşi oe.'fritsiau casele şi fugiau în sina11·
r ălii/i, unde se şi ingro1mu CP.i ri1nosa/i 3.
.4 doun rrn.~rlurie o m 1 e rn pentru anul 1tJ16.
1

ce

!\cademia Ro111;i11G, C111<llc1.r:ul ma1111stri/1f1'/()r rn11uî1ll'şt1: I p. 6.3~; toi de aici
ulle ('.Îlil\ii.
z Avem lotuş zkala: De pe 1•1"t' 111ea llli Ccf!imali , din vremea veche.
~ h:-nlru l'.ium:i clin 1829 : Pr. I. i\11lt111ovlcl, Dccummf( Hiir/ddrrU!, I, p. ?105
-. ...ş1 suni î11u1·op~ii în sulul Ptt \t'11ii, lu l'ousla unc>i \'~i ... l'Oust::i dlspr~ si:atu~.
1

şi
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Foas/a Mănâslire a Floreşli/or. din juri. Tu/ova. rlr.s1Jrc Citte
lucrarea aproape yalo n Par. I. Anlnn<J1 ici. ore. fr-:ualt:
la un Joc, două evanghelii: u1w romcÎll(;'ascti din Buda. /III:!, şi
alta grecească, din 1811.
Pe ferecă/ura acestei ei·clllgiielii se ce/a.~/e :
Această eva~rnelie s'm: afierosi! cit· ob~limea negulilorilor din
Huşi. la sflălnlu 1'M111ăf.lirr Flnn·::;li. spre· veacinicf1 pomenire. 1816.
Prilejul aceslei afiero~iri. /JI" 1•remeo căreia /inului Tuln1·ii
alârmi de e{)arhia Huşului. ii lănwreşle urmJ/oarea însemnare
frumos aşlernulfJ la s/ârşi/111 evanghelir.i româneşli:
L<:i anul 1816 in zilile pre luniinalului Do111nf1 Scnrlal Alexandru Voevod şi a preosf:- F:pisc. I luşului Chirio l'11ir Mt'lc·li(·: fH:nlru mul(irnea p<icalelor noasll'l', \iiincl asuprn noaslr[1 dumnezeiască pedeapsă cu boala ciumei. şi in spai1mi fiind Io! norodul,
au căutai a alerga ln ,\\aica Domnului ce s;) află la sffrnla Mă
năslire Floreşlii. cnre ndud1ndu-sf1 aici<1. nu numai a o vede, ci .şi
prin casele noaslrL' nr-am i11Vrl.!d11icil a n '1\'l' noi pcicjlo:;ii: şi
după nevrednicite rugăciulnille no[nlslre izbă\.'inc.iu-ne de ac(·
9rolalznic<) prăpădenie a morlii, ca un pre mic lunu; pe l<ln~ă a
sa nem<lrgeni1ă milostivire ce au ar<ilal asupra nolalslră pf1c'1loşilor, spre slava şi cinstea a Maicei Domnului, dela tagma 11e~111lilorilor şi a obşliei din lluşi să afierosieşle aciaslă sfănlii Evnnghelie la sfănta Mânăstire Floreşlii. s[1 fiL' nestrămullll{1 pentru
vecinica pomenire, la cari Mămislire sfi afl<-i icolnlnn acill fflcc:ilolalre de minuni a Maicii Domnului.
Şi indală dedesubl :
Pe lângă a rfivnilorilor ne~rulillori şi a celonilalli luq1oveli di
liuş chellueală. spre fadrea aci<islii sfinll•i evanghelie <1fierosi1(1
la sflă]nla Mănăstire Floreşlii. au urmat şi <.lin parten mea loali1
cuviincioasa sălintă şi oslenialf1 c[1lni s<h•ărşirea ei. Şi penlru
neuitarea smerii numelui meu. am insenrnal :1icia.
1816 Dec. 2X. l>imilrei iconom si. Ep. I lu~i.
aşleolăm

1

11.
/-\ducând poronca cinslilii ispr<ivnicii preu!ul \!asăli Focşa pentru mola]ra ci au făcut-o in apa IalClnu pi moşiia neji.ljmului fncşenesc. undi ias!e :;;i preulul r~1zi;:;, in sul L~iurcanii, fii11clr;"1 rt"!zI:şii văndusă 111oşiia pe cloi ani 1 prc•ulului. din Id ISU Ftiur 2, in
1

O ;irentla:>er:L
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INSCRIPŢII

J6.- „i:.·111li1na

111c~lerului

i\\anole·· ele li111qi1 Curlca de

1îrge~,

de Lancelot.

'1-2 lnscrip/ia A4ânclslirii Turnu . I .4rgeş, a se vedea la p, 142
43. lnscrip/ia h!J11!ânei „'tvfeşlerului lv/anole• dela Mănăslire~
Cur/ea de .4rge)i:
Cursul apei clin finliuă.
Cînd iasle reace şi bunii.
La ia mult norod sc't ndun<\
Ca setea s<i-ş potoleasci1 .
Inima să - ş nicoreasc~1.
cari condral văndu venitul

\lederen să-ş veselească.
Şi cine bea, 111ulţămeaşte
:)i pe clilori proslăveaşle.
lu lo!ii îi fericeaşle.
Şi piin<l cănd apa curge,
moşli

inpreună

cu mora vechi, cari

mora n'au <lal·o in slari aciasla : mai pornită

1
,

filinjd că să ţine

cu opreli. Şi stăp [rnind preulul moşiia inpreună cu moara un an
diplin şi 9 luni clin anul al doilt·a. nipulănd înplini shipănire
111oşii după condrat. l11lâmplfindt1·sâ di s'<tu iscat năprasnica bolaJIC1 a dlulmii, şi lipsindu·s<"1 preulul di moan1, cum şi de alte viniluri a moşii, r[1măi11dli mora pustii , s·cHI porni!. A1>oi, după ci
s'au isbiivil satul Giurcani ui năprnsnica bolf1 şi vilinld îiişti cari
pi la c::ts<\le lor. m; vinil şi preulul la monrfl şi au găsâl·o por·
niti'l, cum şi altele din vcnilul moşiii pr<"1pciditi cu lotul. Apoi preutul vi1zăndu aceste intămpl<iri. au slrănsu pi ruz<lşii aceslii 010::;ii Giurcani lşil s'au pus la t:<ili <l~o. ca s{1 facă preutul moarn cu
toaUt chelluialu sa ln dio:-;ăbil vad şi cu iazu de iznov, mai \1âri

Apro11pc

să cadă
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Pomenirea nu se stinge.
Şi·şl mai muli să adaoge.
Că curge cu 'ndeslulare,
Aciasta sfîrşit nu are.
Să ia să bea fieştecare.
Acest izvor era tăinuii,
Din vechime negîndil
Până acum cănd s'a înoil.
Făcîndu-să inlîiu cercare
Pentru gustul care-l are.
1\ş,\ au şi găsii cu cale
Când ială 1 • cum o au aflai

lntr'acest loc o au mulai,
Bun lucru cu adevăral.
Prea sfin!ia sa stăpânul
Iosif I Episcopul~.
Cu Melelie lconomul ;
Căci şi aice s'au ostenii
Şi nu pu!in au cheltuii
La cişmelele ce·au făcui.
Cum şi alte lucruri multe.
Cu mari chellueli fileule,
Pre afară şi în curte.

44. Pe un vas de aghiasmă de arginl, din biserica. foas/J i:eslila Mănăslire a Floreşlifor, /. Tu/ova :
ţ Aciaslă crăslelni(ă a Floreşlilor au făcui-o dumnealui ,\\anolache Costache vei \lorlnicl dinpreună cu giupăneasa dumisale
Marie Pălăloi, find eţ:Jmnen lermonah Afoni Mogălde. în zilele
1'v\ării sale lui Coslanlin Rncovili1 \/oivud. Lei 7265 Săpl. I.
45. Pe ferecă/ura unei evanghelii greceşli din 1848, Jipi'irili'J in
Vene/ia, cu majuscule }afine, Joi acolo:
/\lrhimandrilulj Nlill Elgumenl. 1860.
46. Penlru află ferecă/ură de e\'anghelie, a se 1:edea p. /SfJ.

T. Pamfile.
' ~- lorgn, /11scriµfii din bistrirf'lf. Romrini1'1°, I. p. 155, la aceasl!i in~crip\ie : l"ă
îndată.

~

/biMm: !osii Episcopul.

los cu lolul să o f[arlă noo. Şi prin învoiala ce facu răzuşii, dau
condral din lei 1814 Maiu 8, în care condral dau ace moarft
să o slăpănelalscă preotul în pace nesuparal de nime, iar după
inplinire acestor 8 ani să intri lin] stăpăniri fiişlicari după păr
lile sali. Şi preulul după tocmala ci-au avut sfărşit cu răzăşii, s'a11
apucai di lucru morii şi in c[tfă vreme au lucrat preutul mon1
păra au isprăvit-o dându moara pe f<"Umi, nime clin răzăşi nu s·au
arătat nemultămil. iar acum. sculăndu-se Clcesl Pascalii Goginilă.
gint!ri loţ:Jofălluluil Gavrilă Focşa, lnpreună cu preulul Nec.11lt1i11
Blănar. vor să intri în slăpăniri morii. ln cari Pascal Goginel inlr:lndu în vruna morii, au văndul-o unui Bolgar din salul Ciur·
c;:mii. tnrlOlrivindll cu mullă supărări pi preulul Vasăle. L::u clupti
poronea L'inslilii ispriiv11icii. am mtlrs11 la fu(n loc11lui, am adu1wl

şi

pi toţi rl'.lzăşii ci au

J~t

condri::ll păntru 11H)Jr8, urn.li fală l"i[i11jd
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vornicul şi frunlaşii salului, fală fiind şi prculul Necukti BWnar
cc să nrală mai sus şi prculul \lasălc Focş<:, am intrai in
cercetare cu amărunlul alăl pentru mora v<'chi. ci s'au stricai,
căi şi pănlru fnciri morii aceştii 110011. Şi mai in1'iiu răzăşii
au zăs că rău şi fciră dreplctlc s<i acolisăscf1 Pascal şi prculul Neculaiu di opresc slăpănirc prculului Vasăli Focşa, măcar
că Pascal Goginilă şi prc>ulul ~<.·culai Blf11rnr zic di <.•i nu s[Jnl
iscălili in condrnllull morii. dar 1\1 infăloşari ci le·m făcut cu ciialanli răzăşi, au arillal Dumilrarhi Focşa că in vremi cănd au dai·
condral piinlru moră, el iara vechil din parli Ionofălului Gavrilă
Focşa. socru lui Pascal Goginită şi el au iscăiil şi din parii loQO·
flitului Gavrilă după carie ce ave di vichilimc iar Pascal n'au fost
in~ăduil a sfi ulinge di vinilurilc părlii di moşiia a logofătului,
fiindcă nu \.'re socru-său. 1-\u mai arătat şi Coslantin Blanar, lralcprcolului Neculai Blănar că lol in vreme ci au dat condral, au
fosl inlrebal prculul Ncculai Bl<inar, fiind lot acolo, mai vărlos cii
in c<Hil vreme au lucrai preulul moara, nici unul dinlr'aceşliia nu
s'au arătai 11imullămiti ru invoinla ci au făcui ciia r[1zăşi. Cari şi
vornicul şi frunlaşii salului Giurcani iarjăl::; au mărturisii că în
dilă vreme au lucra! prculul moara, ei pc Pascal sau pi preutul
Ncculaiu 1111 l-au \.'Jzul să dei ajulor sau să arăli nimullămirc, ci
ei mărlurisăscli c[1 numai prculul \lnsile au făcui moara ş'au ezit.
arălănd că in vremi secer!i şi căli 2 lei, 20 parali au dai pi zi.
l'ilin]clc<l prinsăsc apa in vr~mc aceia, şi di rămane iazu nHăcul.
pule s~\ rămâi s<1ruc c.le !oală clH·lluiala filinldc[\ din vreme ci să
iscasă năprnsnica bolail[1 a cilulinii. ră111i1săse mullc d;1lorii a pre·
ulului la sal, şi acei datornici au 1>lălil \.'.U muncă la ezit. rl!măind
şi havaelul casălor lot în lucru morjiil pi anul acela. Noi sătenii
aşa ştim şi mărlurisăm ori undi vom fi chemaţi că pi preulul Vasăli Focşa îl ştim slăpăn asupra mori, fiindcă lemnul l-au scos
cu noi cu salul din pădure, iar nu cu răzăşii şi căi nu s'a11 putut
cuprinde să se scoală cu carălc noastre, au plătii cu chirie di l-au
scos. cum ~i cu carul său au cărai nilipsil 1• Mi-au nrni arătai r;'jzăşii că acei doi ani ci au văndul moşia cu molalra vechi prin
condral, clin lei 1813 fe[vjr. 2, nu sănl răfui(i. zicând că ar mai
ave rămăşili. Şi slănd in socolealii pr<.>111111 Vasăli Focşa cu Cos·
lanlin Bliinar. i Lupul Focşa şi Dumilr<ichi Focşa i preulul Neculai Blănar şi preulul Gheorghe zăl Bliinar s'au socotii şi din banii acesluia I 040 lei ci ceri răz<'işii pi doi ani. s'au scăzut prculul
Izvodul acelor 1:hcllueli s'a dai in Revi:;ta Ion

Crt'angă,
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200 Ici vinilul moru pi un an ci n'au slăpânit. mai scăzănd 130
lei pi trii luni căli 43 lei 13 parali şi un ban pi lună. mai scăzând
23 o rămăşită din cheltuiala veche ci ave a lua după învoiala ci
au dută pănlru chelluiala moşii din lct 1811 Maiu I q. ce zic răză
şii prin invoiali că toată cheltuiala să iasă din vinilul moşii ş'a·
poi să-şi slăpănească fiişlicari părtile sale. şi se mai găsesc luati
di neamul blănărese şi rocşesc 216 lei JO par. însă neamul blă·
năresc au luai 126 lei 11 parali şi neamul focşesc 90 lei 19 pa·
rali. Şi s'au mai găsii luali 120 lei 6 p<'\rali di Pascal Goginil şi
di vieru logofătului Gavrilă prin iz\1od ci ari preulul. Şi rămăn la
preulul Vasile 57 lei şi mai trec a preulului la neamul blănărese
şi focşesc, după soma stănjănilor, 72 lei 32 părali, filinld că nea·
mul blănărese şi focşesc au avui să ia numai 198 lei 15 păr. şi
et au luai 341 lei 7 părali. după izvodu ci iasll fală, iscălii di râ·
zăşi. Cari fală fiind răzăşii, n'au lăgaduil pănlru acesli bani. cil
ramân la neamul lor. Şi prin cercelari ci am răcul, intru acesl
chip am aflat pricina şi am dat mi1rlurii la mâna preulului Vasăli
Focşa răzăş dl Giurcani.
1815 Maiu 2.

Necilef.

T. Pamfile.

DOCUMENTE
347.
1543 April 24.

t

Cu mila lui Dumnezău Io Radul Vvod şi 0011111 a loată Ţara
Romanească; feciorul marelui şi prea bunului Radului Vvod .• dat·
au Domnia mea această tJOruncă a Domniei mele Radului cu
frate său şi cu feciorii lui, şi lui Dragomir cu fraie său şi cu redorii lui. ca să tină moşie in Padureşli oricâtă se va alege partea lor de moşie. pentru că e a lor bătrână şi dreaptă moşie
şi de moştenire. Apoi Radul cu fraie său şi Dragomir cu frate
său au venit inainlea Domniei mele cu feciorii lui Roşca şi cu
feciorii lui Dră~oe, şi aşa pară Radu! şi Dragomir pre feciorii
lui Drăgoe penh·u o carie ce au fosl a moşului lor încă din zi·
lele răposalului Dan Vvod., cu care '1Ceaslă carie uu cumpărat
Radul şi Dragomir în Padureşli a treia parte de moşic. Iar feciorii Roşcăi şi feciorii lui Drăgoi au cerut lege dela Domnia mea
ca să se judece cu cinslitii Dregătorii D0:nniei mele. Şi le-am
dai Domnizi mea feciorilor Roşcăi şi feciorilor lui Drfigoe lege
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24 de boeri să jure di .
. 1 nu este scrisă 111c1 cu şlirea nici
cu nulnn lalfllui lor, iar . . . 1 feciorii Roşcăi şi feciorii lui Dră
~1oi cu lo\i acei boeri n'au pul11l să jure nicidecum penlru accsl
loc . . . 1 clinain!ea Domniei mele. inr Radu! cu 1·rale său şi
Dragomir cu fraie său au scos .
. 1 ele pâră a lreia parte din
Padureşli, pentru care s'au pâri! moşii. slrămoşii . . . . 1 innainlea Domniei mele ele a lor bunii voiri . . . . 1 Radul şi Dragomir şi cu fecioru
. . . 1 moşie in o purle .
. 1 feciorii
1
Roşcăi . .
.
lui :\ea~oe insă mârlurie a 24 de boeri .
1
. •
ho!arnic au fost jupan F~rlal Vornicul . . .
Vlăcea din
pogorişului. pană la un loc . . . 1 in malul Vlăcealei din jos.
drept slemnea llor- . . 1 -ni din via lui Dragomir, pe stemnea
în sus din vi<l l~adului panf1 in mii~urice, in matca . . . 1 până
în via lui Dră~JOi, drept in mijlocul salului. clin valea de Jos până
în pogoriş. De aceea le-am dai şi Domnia mea, ca să le fie lor
moşie şi de veci. lor şi rnpiilor lor. şi nepolilor şi sfrănepotllor,
şi de căiră nimenen llL't:lin!il<i nici schimbală, după porunca Domniei mele lncfl şi m<1rlurie jup<ln Slaico ce a rost mare Dvornic,
şi jup<ln Cnncl<i nrnrc Dvornic. şi jupan Talul mare Logoîăl, şi
Dnighciu ce-a îosl Sp[1!âr. şi Slroe ce-a fost Spălar, şi Udrişle
Vislier. şi Albul Slolnic: . .şi Crucea Ptiharnic, şi Dragomir Spalar,
şi Badea Comis . .şi Stanciu! Postelnic, isprnvnic Prabăf Ban, am
scris eu Vlaclul in scaunul l~ucureşli. luna Aprilie 24, in anul
7051.
ţ Io Radul \'\'nd. (llr.,_eft·n <lr111111ească timbrală). Cu mila lui
Dumnez<iu 0011111.
f~ibliul~cci ,\callcmiei Rum<inc, cure a
pic

după ori~Jinalul

cc se aila in

t'ăl'.ul

R.-Vălcea

lrachn:erea, i s'a inlesnil o
la ci-I

CO·

C. Daniilescu
348.

1711 Februarie JO.

t

1\cle..:<"1 eu Alexandra 1.ogol'eliaslal răposatului Variam loglolfac şlire cu aciasli\ scrisoare a me precum eu de bună voia
me am dai şi am dtîruil <i me driaptă ocină şi moşie de la pă
rinlii mei giumătale de sLll de lonăşeni de la linului Sucevii cu
hăleşleu şi cu vad ele moară şi cu fănăl şi cu toi IJinilul. Aciaslă
giumfllale de sal din parte de gios o am dat gineri nostru lui
Ion săn Giorzu şi fiică·noaslră Marii, ca să le fie dumnelorsali
moşie in \leci. Aşidere i am cl<1I şi pairu vecini (un rând rupi aapoi) cu l'icior .şi Ursul Zarzul cu ficior şi Tile &ăn To[alder Drăcfălul

1

Părti

rupte.
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san cu ficior, ca să le fie dumnelorsali moşic in veci.
'"ecsandra • \larlăniaslal
LI. i219 fev. IO.
Copie
di11ţafti

Cil

câfcwr grt'-$eli şi imr'a ccmdmi dr jitmi!te a familiei Sniut· Georgt'>, inert'·
rfc· Dor(l/Joi11 la 1867. Fd1r. 4 sub no. 8i5.·Filn C1J11dicii 8 1·-p.

de trib11lln/1J/

A.

Saint~Georges

349.

1713-4
ţ Adecă

eu Ncdclco şi eu Radul şi cu Stan şi ru Milea ficiorii

jupănlullui Moncci ol Căndcşli inpreună cu vărul 110:\lru Crlilslc<i

ficiorul Cristii Ciocan olll lam scris-am zapisjull noslru la măna
Părcălabului Oprii feciorul Bralii oiam precum să-s şlic că i-amu
văndulu un lazu. care ş'au făcut molalră pc c.lănsu. Şi d'ănlr'accl
lazu s'au uăndul părti 2 in li. 6. lncă să·s ştie c'am vănc.1111 şi
noi feciorii lui Ion Lcapş, eu Neacşu! şi eu Ncdelco 1>arlea nolalslră
dlilnulr'acelu lazu dreptu li. 3 şi o parte au rămas elen in sus
nevăndută a Oprii Ciocanul. Eli s'au vândut lrei părli şi una au
rămas ncvăndută. Şi ceale trei pilrli s'au ales clăn sus de ::;'au
făcul vad de moldlră. Pcntr'aceaia Ic-am dai noi de o parfe. D'aciasta am dal zapis[ull nostru ca să fie de nrnrlel crcclinlă la
măna părcălabluluil Oprii, ca să-s crează, moşie s!ăllăllola!re lui
şi feciorilor lui căl Dumnczău le va dial. Şi mărturii anumlel: Păr
lcălabj 1\nghcl oiam şi Stan Pop şi Vlad[ilcul Beliescu şi Stan seri
Ion Buciu şi So[ajrc sen Slancul oiam. ,)'am scris eu Mania sc11
· I or.
f, l . 7J7"
Pop11„ C r l'l1s I"11 cu ·.
zisa
----·
Pc verso: Şi ne-am pus şi noi vi.lnzălorii drqt•lcllt'I mai jos
in loc de pcccllcl ca s[ă-săl nrază_
Eu Crlilstca Cioc[anl. Eu Radul urai.
$

~

Pergament, probubil dâmbol'itcan. 35/19 cm.

A. Saint-Georges

350.
1722 Iunie I. Suceava.
Scriem ~1ace şi blagoslov[elnie m!ol!ilf[llii laic V<irlănia.slof c<1·
lugărită. ii facem şlire coi aice la noi veni gineri-tău Ion ele ni
spusă pentru ni.şti zapis[ăl ce sint la mlfla ta cari i li-ai dăruit
~i ~cum nu vrei să li dai. Cc viind cu caric noastră, ori să dai
ZJJlisclc la mâna gineri-tău. ori să vii să slai [ală cu di.insul in·
ainlea noas.lru. /\riaslâ iii racem ştire mlflii lali. Şi slăl iii bla·
qoslovita.
Ol Sucia\1 luni I.

a
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Şi cu vecini cu lol, care ni-au arălal şi diiat.i care

ai Wcut la

milna lui.
Ghecleon 1vrnropolil.
Copiat şi i11 condim _1i1miliei Sai111-0eorgcs. fila JO 1•·1. La 1123 Maill 5, Milropo·
. /it11l Oludeo11 iscr1/11i cartea de j11duală intre /ogofr.leasif' şi gincrd.z siiu (Doc. No. 5)
pentru aceasta s'a pus nm1l J 72'2 rri.ud judecarea tlll se f <frusc. Penim znpisr., a se 1·e.
d.·a Ilici, no. 34S.
A. Saint-Georges.

351.
1744 Ianuarie 6.
1,dică cu Conslanlin 1\lcaz hiv Vl'I Sul~cr şi cu Hiupăncasa
mea Calrina, fala lui Mihalachc Banlăş, ce au fosl vei şatrar.
scriu eu şi mărturisesc cu accsl adevărat zapis Jet cinstita măna
dsale Sandului Sturzei marele logofăt precum sc"1 să şlic Cii
i-am v<"mclul dsale loale părlile mele de la socru-meu C(' au avui
in sal în Balasineşli de la !inului Romanului, jumalale de stâlp
din parlca Anii şi parte lui f)ejan sin i\\aricăi şi parte lui Grigo·
ri~oraş zis lloiun~ul. Toate păr(ile acestea Ie-au vănclul dsale
drept (loc alb) lei. Deci ele acum inainle să-i fie dsalc drcaplă
ocină şi moşic ele veci şi coconilor dsalc şi nepotilor şi cine
s'ar lra~1e din scminlia dsalc să·i fie moşic stălătonrc ncruşiită
şi ncdălil nici oclinioilră ; şi la <iccaslă tocmeală s'au liim·
plai borri şi feciori de borri, şi prnfru credinjă am iscălit.
7252 Ghenar 6.
Conslanlin 1\lcaz SulH.
Calrina. Maturi nccile/i.

Artur Gorovci.
352.
1798 Aprif 23.
1-\decă eu Ştefan Părcalab. ficior Irinei.

nepot lui Ştefan Sacadat-am adevărat şi
incredintal zapisul meu la cinstita mână a dsalc Hatmanului San·
dul Sturza. precum să se şlic că pcirlca de moşic cc am în mo·
şia Tămp<.•şlii i Balasineşlii. ele pc maică-mea Irina, fala lui Ştefan
Sacan1, la !inului Romanului. care pc"1rli sunt trei slănjcni in Tăm·
peşli şi lrei sl<injcni in Balasineşli, acele păr(i dintr'amănclouă
moşiilt• de niminc silit. nici asuprit, ce ele a mea bună voc Ic-am
vândut dsalc Hatnrnnului cu tocmeală căle 7 lei. adccă şaplc Ic
slănjcnul. pe care fac bani 42 lei. aclecă patruzeci şi doi lei. Deci
dupil loc111eală făcăndu-mi-se deplină plată inlru mănile mele, am
<lat şi eu acest zapis dsalc Hatmanului. cu care de aslc:izi itrnin·
le să fi~ volnic a stăpâni partea mea ele moşie care mui sus arâl, ca pe dreapta ocină şi moşie a dsale în veci nestrămutat
ră, cari moi jos am pus numele şi degetul,
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şi nesupărat

de către nimeni. Şi spre mai adev<irnlc"1 neclinlă am
degetul.
1798 Aprilie 23.
Eu Ştefan Pârcălab am pus degetul. Un mar/or.

pus numele

şi

No. 351-2, din nrhiva spilalului „Carilalc<1" clin Jc1şi.

Artur Gorovei

353.
1811 Iunie 29.
Din porunca cinslilei isprăvnicii a Fălciiului fiind eu nlnduit Cil
mergu şi să cercetez pricina intre vechilul dsali spatarului :'lecu Grecianul şi intre r<izăşii den moşilal Păhna 1 după arătare!al
ci au făcui vechilul la cinstita isprf1vlnicie! cum că un Cozma Graur ş'au văndut partea lui de moşie din moşi!ril Păhna cum şi casa şi livada di căliva <111i dsali spal!rirului! Grccianu şi cum vrănd
vechilul a-şi pune stăpânire pe ace p<irle de v5nzrire a Cozmii.
pe casă şi pe levadă şi răzăşei nid ca cum nu-l îngăducscu cu
slăpănirelal în hotaru Păhnii pe ace vânzare. Oici eu după po·
roncă am mersu şi ilm luat şi pe vechilul dsale .spalarului 1'.\lccu
inpreună şi am mersu in salul f>ăhnn, iar acel Cozma Cn1ur n'au
vrut că margă inpreună cu noi să slei fal<i. Şi am adunai alăta
pe fratii Cozmii cum şi pe loli răzăşei de moşiea Păhna. şi rată
l'iindu amândo<'i piirlăle, i-am inlrebat pe fratăi Cozmei şi pre toti
mazilei răzaşei de PcihnJ cli are răzăşie Cozma Graur cu dânşii
in moşi[al Pilhnii, şi cu un l'll\'~llll nu i11~1ăduesru răzăşii pe vechilul dsali spal. a-ş pune stăpănire pre ace \•ănzare: fralii Cozmei şi cu !oii răzăşii au răspunsu că are preia! pulin<'i purle din
bătrănul lor ce lrng di pre maică-sa a 5 parte. însă nialiasă iar
livada nu csle al Cozmii ci răzăşnsc.:i; unde nici a infra ca să o
vedem n'au ingăduil fraJli Cozmei şi răzaşii. iar casa esli al Cozmii iar răzaşei nu o dau Cozmei fiind ne plătită cu da!orie[al ci
au la Cozma de multă vreme şi că vănzarelal Cozmii nu este bună ci lălhăreşle şi cu mare vicleşug că nu este cu şlirelal lor şi
vănzare[al nu este ele mull d acmu in anul 1811 ,\\ari. au făcui
acel chip de vânzare vicliană şi iralii lui nu primesc vănzarelal şi
cer răscumpărare prin giudecala la divan.
Al doile Neculce Dascalul şi cu fralii lui au mai arălat că în
curglre a 2 ani ci s'au judec<il cu dlui logofătul Costandin Grecianu pentru moşielal Păhna căteva zapisă de răscumpărare ce
li-au dat luminatjull divan, li-au răscumpărai şi au răscumpărat
şi un zapes al Frenloei, 11ian1 lor. unde livada ci zăl'i Cozma că
să

' Sal euri

exi~lă şi

uzi.

făcând

parle din com. Târzii, iud.
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este al lui eslc driaplă al Frentoeli[ lui Graur C(ll'e zapes laslc
lrecul în dos de hllerei divanului că (IU dat răzăşii banii ~i au
dat Graur bnnii la rilscumpărarelal acelui zapes. iar cheltuhilii 7.apcsului n'au clat.
Iar acesla Coznrn Graur nu Na holteiu ci cu 10 ani lnainlc
cilsciloril şi scos din casa părinlească cu partelal lui şi nici în
Păhna n·au fost la riiscumlpălrae[al acelui Zi:lpes: şi aşe au rămas
Graur cu casa sa stăpânelor zapesului şi livezei Frentoei.
1\u murii Graur astă i<irnă. au murii şi fiicelll'] lui şi loti ccil<.1nli ficiori a lui Graur fiind in cias de rnoarle Cili rămas Cozma
Graur ipilrop la inr:iropalul măne-su şi cum i-au. picai ucel zapis
ei nu şliu: şi după ci i-au picai z<ipisul Frenloeli] indată s'(lu dus
pc supt ascuns la dlui sp<'ilaru i\lecu Grecia1111 şi l-au viindu!
inc<il nimeni nu ştiu. ~i <HI nrni amăgii pe 2 [rali a m<1nc-sa. unul din \'aslui şi unul din I-luşi. au şi ci indrcplf1ri.
Hăzăşii cer za1wslull Fron!oelil de la Coznw Graur prin mari
jiuclecăli; şi prec11111 nrn aîl;I( nu lipsim cu plec<iciunc a inştiinta.
1811 Iunie 29.
Supt mila dvs. rm.> plccalii slug<"1 Ghiorghi .luvc.•rdcanu mazil

ol

Oltenl'şli.

Oriniiwlul in m111.c11l nrnu.

l>olhcşli-Falciu

Econ. V.

Ursăccscu

354.

1814 Sep. 22.
Vornicia obşfif:i im1J11fr:rniu~:;.tc or: Ghcoruhe Papadopo/ sJ
slrân!16 roadei vir:i dr: 1:are i:orhe)le actul 110. ?.92. p. 8()./.

Al. Saint-Georges

355.
Document din ffJ15. ,\foi11 2, s'a dai aici. p. 158-62.

356.

1820 Fevruarie 4.
Griuori Vasile şi Dumitru :->fin Jonilă Toderaşc din salul Vale
Oanii. lini. T11lol1ii. 5'1w jeluit Domnului 'vliflail Or. Su/ul, cei in moşiile Obărşi:inii ::;i Lipova cleiu acel 1<1nl. avăncl şi ei părli de moşie de pe p~'trinlcle lor 1011ili1 Turi<.-'ruşc. fraie cu ''ndronache,
''ndreiu şi Safta, loli ficiorii lui Toderaşi..: sin Onos;:ii Postolachc
Oai. Acele {Jăr/i de moşie /e-a slăµâni/ .4ndronache. fiind cu
şădere acolo. După moarte lui Andronach(•, merg<ind ei jăluilorii
~ă ş ei părlile in stăpânire, i-au inpotrivil un Cozma Borş cu rrahttps://biblioteca-digitala.ro
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neamurile lui, supt cuvf111l că le cumµărasr.rd ei. 1Va11 il·
rătai la 1812 zapisul, la ccrcr:lareu unor mazili ritndui/i de 1sprifrnicic . .4nul !recul, duµi.I a/Ic jalobe, u cercetai sµă/aru/ Ioan
)ora. la cercelarea de acum, Enachi şi Cozma Borş inh"t/işeaz<i
un zapis din 178.J Aug. 1 prin care feciorii lui Todcraşc vănd
cumnatului lor Coslandin Borş i sorii lor Rucsanda şi ficiorilor
lor toată parte lor din moşie Obărşănli ce o au aleasă cum şi
aliă bucată de loc despre apus ce su loveşte in zari cu mo~ăi
Voineşlii cu doaă locuri de prisaca cu livezi. pentru 120 /c-•i .....\11 moi
ară/a/ şi un al/ zapis al tatălui juluilorilor din anii 1795 isc;llil şi uc
alli marturi prin care arat"<l că frajii lui neimpărlăşănclu·I din t•flnzarea Obărşănilor, vinde şi el ele vL•ci loal<i parlC'a lor pc:\rinlcacfl
din Lipova. Au ş.i carleCI gpodri din anul 1811 scrisă căiră i5pravnicii de Tulova ca să-i inpulernicească <:1-ş sl<"1păni cum1>ărălura.
Pentru făluilori, lac milrlurii netrebnice Nicolai11. /011 :;oi Griyoraşu Cozma. }dluilorii rii11nî11 de drcplcile.
1820 Fc~:r. 4
Dumitrache Slurza vei log. Drih:achc Ros[1t vcl vllrnic. Coslandin Calargiu vei vornic. D. Rcilel vei vornic. ;\lccu Cal1111nh vei
vorn. Coslachi Conachc vei vorn. Ion H111t11l.
Copie i11crcdi11/ată din 'IJ29 Seol. J
V. C. Nicolau
357.
Iii

şi

1832 Iulie 4.
~ilă sin Diiaconul Pirvul \ii Diiaconul DrflfJl1Îll jăluitori moşneni
ol \l;ilsăneşli cu Ncculaic Poslelnicu lot de acolo pcnlru un îăcău
de mo;iră. şi pioa ce s'au clădit dă pirilul la leal 1815 moara.
şi la leat 1818 pioa sub cuv<lnl că sini clădite. pe părlile lor de
moşic moşneneasdi. durui alegerea pi/arului Ncculac f~ălcscu la
leal 182J 1\pr. 20 şi pirilul Neculaiu Postelnicul s'au inpolrivit c4.
aceste acareluri nu cad pă păr!ilc jăluilorilor de moşie, ce pc partea sa a 23 prăjî11i. prăjina palme 18 şi un pumnu, cump<.iml~
dela 1-\ndrciu Parcălabul moşneanul .. 1.a măsurare insci se găsesr.
prăjini 27 făr palme 6. odică mai mult patru prăjini po~oneşti
peste 23 ... <1cesl codru de loc lnîundul nu numai ci1 nu ~il inlindl'
cu lungimea ca să cuprinză maica C1pei iazului jumălalc. nici pinii
in marginea iazului n'are înlinderca lungimii ...
Cosi. Cornileanu
1832. Iulie 4
Numele moşnenilor \.'ilsăncşli cc au fost fată cu aceaslă ale~ere:
Popa Sandu, Popa Sandu Bălrinu. Diiaconu Pirvu. Diiacunu Ghiorghi, Lisu sin Diiaconu, Pălru impăciuilor. Nilă al C:1lugări!ii inpc:iciuitor, Grigore Culieru, Stale Ciolcă Culieru. Dumitru Tranda-
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fir Culier, Neculai Croiloru Culieru, Neculai brat Andreiu, Ion Câr·
ciumaru, Ghiornhiu sin Diiaconu .Sandu, Neculaiu Ciotcă, David
Un~1ureanu, Sandu sin Pnm1 Guruiu. Stere bral, Toma Ungureanu.
Toma Strupa. Gheori;ihe sin Neculai Popescu, Neculaie Popescu
pirilu. Diiaconu Diaconi lşil Nitu sin Diiaconu Pârvu, jăluitori, Pelricu Ion Moşneanu. Florea Popescu Arendaş.

G. Florescu

Act :irye~t':t11 imp;;rt:işil de d-l

358.
1836 Iunie 15.
Cu fr<:ltascc'i dr.igosle mă închin durn. mhon Sărdar !
Am primii scrisoare dumitale şi m'am buct1ral cii vil arinii siiniitoşi. Am primii :;;i opl zeiei de ~Jalbeni, pe sămeni cusurul pilnă
la dou<'i sule cinzi'ici galbeni pentru CLJre aducănc.lu-li cele mai
mari mul\umiri penlru rac1~re de bine ce me-i fticul rămăind cu
o mare indalorire. Ială prefăcând şi sănelul, ii alătorez dumitale
ru~Jându-le să-mi dni erlare cei te-am suriărat, fiind <ii dumitale
ca un fraie şi slugă. Ner:ile/.
15 Iunie 18J6
.4dresa r(:1va~11/11i: Cin.st. dumisale !'rhon Sărdari loni!ă Joian
cu frăiasc:l drngosll'. Ln l3oloşa11i.
Oo11rt\i;:i d-lui D-r Norherl Sle!it11

D11111brnw~ki

muzeului

Al. Saint-Georges

359-60.
fJi11 ((/!! douâ jâlbi cii/rt' Do11111itor. f11ri Sf f1i1ârt'S<' ad, St' JIMit l'flff{l 1111 ro// din
tristu şi umilitu Mart Î!I ftlrt' St' aji'.i P""Jf1111r'a 1111uslr1/ 11da i11rr;111(11/ l't'l7rl!!11i ol
19·/m. Rt:::o!11/i11 Otlrlll/l(tl/"ll/11i ,\/, n11111ilrir· lihiM l'S(( ca sri St: /nllli!â pri11 di!f'llf
t.1111mlul bisfricr'.'ir' f:'pisl'r1p11/11i rr!'Jlt'l'/Îl' ;1t.11/ru t1.•1wiart şi i1u!rt11111r1•,

J.

Prt:'a in<"iltalc Doamm"
Cu ltkrămi 111 ochi jiiluim Îrn111imii voastre, ca s[1 avem dreplall' cu părintele protopopul Ştel'an din plasa noastră Novaci. cii
dad1 s'au orânduii prolopop. în !oală l'remea ne '1îlăm băluli, ne·
djili şi jf1fuili. cu nedrept lu<lnd şi o dajdie de baston şi câte 3 lei
de neşcnre biurnic. Ne-<rn luai mai muli pe seama sfinlii sale,
p('ntru car(.> i-<lll coprins nl<îl poruncile şi cfilănliile şi să aîlă la
un pop;·1 Nicolae ol Crasna şi iratele său, diaconu Piilru. Cure
j:1i'uiri, sC1 nrnlf1 mai jos anume. hez de bătăile şi închisorile
ce pătimim dela dânsul; c[1 pe unul clin preotii noştri, anume
pop<i Dumitru llulubeanu, pentru că au dai jalobă Prf~aosfinlli
salt.' Pilrinldui Episcop, pt'nlru nt·i.freplă!ilt' ce păplimlâ, l-au înhttps://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

170

chis în

zi

şi

clopotniţa

bisericii schitului Cras;na,

ţinându-l

o

o noapte.

Asemenea şi la vremea scrisului condicilor ne uduce sâlniceşle
plăli câle 2 sfanli de fieş
care condică şi nu voieşte a ne lăsă să Ic scriem noi.
Am făcut inştiintare Preaosfintiei sale penlru cele ce pălimim
şi ne-au orânduii cercetător pe unu prolopopu Constantin Petreanu şi numai ce au venii pl' acoleu, iar vreo ispravă n'au făcui.
Acum la venirea Preaosfinlii sale în eparhie, am f<icul oră11duială la noi preoţii cu numirea de conac a Preaosr n!iei sale
şi Preaosfinliea sa. că numai doao zile au ş<izul ln schilul Crasna. ci auzim că au şi plătii cele re s'nu luat.
De toate aceslea am jăluil în mulle rânduri Preaosfinlii sale şi
nici o măngăiere n·am văzul.
1\cum, ne mai avrtnd allă nădejde de ajutor. 1u\zuim ln mila lnnăllimii voastre. că să se răverse asuprf1-ne şi să stl porunciască
unde sil va cuveni. să ni s5 or~111duiascii all protopop, ca sfi putem trăi şi noi in linişte. precum ve>dem cc.i lrăiesc invecina(ii pre·
olii din plasa protopopului Costache <lin oraşul Târgu-Jiului.
Plecali rugători căire D-zeu. Noi obşlia preolilor din plasa plaiului :'llovaci.
şi dăm zapis fiului sfinţii-sale că vom

Pr contra pllfl"Înt1 jalbti t insemnarra :

De cele ce suntem jefuili ;
Lei trei parale 10 o dajdie de baslon.
I.ei lrei de fieşcnre biurnic.
Pal'ale 25 de fieşcare popă, chelluiala episcopiei.
Lei cinci. parale 20 de o cununie.
Lei cinci. parale 20 cutia preceslanh:i.
Lei patru, pnrale 20 ele o condică pentru chirii.
60 berbeci deln 60 de biserici
1 c1.1r de ft'l11 de bisericii.
20 de oca de porumb de un popă.
19 oca gr&\u i pac.
2 pui de ~făină de un popă, bez de oan şi uni.
11.

Prea Înăllale şi pre;i muli milosli\1e Donmne.
Cu al doileu jalba.
Cu izvor de lacrămi j[duesc milostivirii i11f1l\i111ii tale. ca su am
luminu de dreplnle cu părintele prntopop Ştefan Craioveanu, ce
;ă uflă in dregăloriea prolopopiei pli.işii Novaci. că in pizma ce
lOarlă nsupră-mi, s'uu pus ca un leu să mii pusliească.
Ca la lealu 1832 cen,1H.I să-mi dea ude\1 erinla cuvenilă ea să
nă facă din diacon preot, când mi·au cerul o sum~i de b1.1ni cu
https://biblioteca-digitala.ro
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nume de havael şi neputând a-i da. am apucai drumul drepl la
Bucureşli fără de nici un inscris. Şi mergând la Preaosfinţia sa,
părintele episcop Neofit Cil eparhiei noastre şi arătându-i pricina,
m·nu şi făcui preot desăvărşil şi duhovnic cu ajutorul lui Dzeu.
i\poi viind ia părintele protopopu a mă face cunoscut, ca sfi
pociu sluji cele sfinle intru sfânta biserică salului nostru Pociovalişlea, unde să prăznueşle tronul Prea sfintei adormiri. la care
mă aflu ctitor şi moşnean.
Şi in lol: de a-mi da voie şi blagoslovenie, s 'au pornii ca o
fiară sălbatică asupra mea necinstindu-mă cum au vrui. zicând-că
cine m'a rc'1cut popă, acela s[1-111i dea voie să slujesc.
Şi de alunei suni pairu ani lr~culi de când mă lot goneşte cu
pizmă însemnată. Şi de am încercai ca să slujesc, taman in ziua
care am slujii sYănla lc.>lur~1hie, s'au (JUS şi m'au legat cu
ştreangul de o furcă de pătul şi m'au bătut cu parul. 1-\1>oi de atunci şi până acum în multe rânduri m'au tot legal,
m'au bălul, m'au ciiznil, scolinclu-mă şl din biserică, băgându-mi
vină şi pentru un sffml anlimis ce mi s'a dai de căire părintele
C'piscopu pentru treaba bisrricii. zicând c[1 de ce S<'i nu cumpăr
anlimis de la sfinli~1 sa, pentru e11lires in parle·i.
Am dai pairu jălbi la si. Episcopie şi una căiră Înăllimea la
şi nici până astăzi nu mi-am dobândii dezlegarea şi odihna, ci
pătimesc ca în vremea Turcilor si văclu\•esc ele sfânta biserică.
Căci şi de slujesc, cu mulla frică, că ma omoară şi-mi lasă şase
.
copilaşi săraci.
Cu umilinlă iarăşi nui plilnq lnăllimii tale, ca să te milostiveşti
a s[1 [ace cuvenila punere la l'.alc cu luminală hotărâre, prin inoilă porunc<i al<îl pentru dezlegarea mea cal şi penlru a bălăii şi
chelluielii şi mulle p{1gubi cu despt'lgubirl'.
Prea plecat ş. a.
Popa Gheorghe duho\•nicul ol salu Pociovali:;;lea.
1837 Ghen. 22.
Extrcmi di11 ticJsarul urllfrti

J:.in~;:.Jpil!i

1/e l?Jm 11ir tlin d111a a11u/11i 1esptrliv.

C. N. Mateescu.

361.

7843 /anuar 19.
Cosma Pan file cu .)Jefan şi Oh. Necoar(J din Cos/eşli· Tu/ova
cla11 zapis lui Iordache Pupil cei s'au imprumulal cu două zeci
.~i şese şi yiumatale lei, de la !ordacht! Popa, cu vade di Duminică
ce vine in ceia Duminică, iară nefiind bani la vade. să avem a-i da
una chilf1 de popuşoi, pentru prclul hanilor di mni sus insămnali
ia1· diJc[1 vom da banii, avem :><i-l rnullămim cu un 1eLi de parale„.
1.l&rh1d

f\cl.
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170-2.
Pc o Psa/Jire la <f.J Atf. Focşa, primar in Floreşli- Tu/ova.

-- Să s<'i ştie de dind s'au cutremurai pământul. luna lui Ghena·
rie în 26 zile intr'amurg (resJu/ lăial /a releza/ul căr/ii).
- Să să şlie de cănd am luat pe Mnrie sol vielii mele, ln lăsatul sucului <le poslu Apostolilor.
Veletf1 7293 luni 15.
- Să să ştie di ciind s'au născui fiiul nostru Ion.
Marlie 12.

T. Pamtue.
CRONICA
Pr. I. Antonovici : Documente bArliidene, Voi. III. P;\r. I. /\nlonovici
dll la iveală al treilea volum de Documenle bârlădene cuprinzănd ucle de pro·
prielate ale moşiilor P:tlădcşli clin Molclo\'U (\inulurile Tutovo, Vaslui, Tecuciu
şi Putna). ln legălură cu istoria ljrgului B:irlndului.-cee:i cc pentru timpurile
de uemull însemna şi \'ecinalate sau ocolul 13rgului, - \•om gâ:;i multe lucruri
de seamă; partea de căpetenie va îi ins!\ alia: începuturile şi clesvollarea ne11mutui l'ălădesc, dela Toader Paladl', jitnict'r şi 1 1a111tş (t637) şi 11isl1~mic (ţ c. 16~2).
de aproape slujitor lui Vasile \lodă Lupu .. cu toal;i inima ~i c11 mare creclin\ă
la Tarlgrad şi in alic pă.r\i, la toale lrebile noastre .~i !11 poruncile noaslre"
(p. 39), şi pânil la un veac ~i jumătate în urmă, la cei nouă leciori 11 lui Jonilă Palude \•lsternkul. Să ad'1ogâm şi o credincioasă Icoană a d1ipului cum s'a
născui marea proprietnte. şi atâtea lucruri mărunte, scoase aproape numai
dinlr'o condică scrisa pentru cas:t vornicului Ioniţă Palade, mort în 1770 la
:-i1jnJ, în Rusia făcând p,1rle din depula\ia molclo\•cnească la Ecaterina 11.
Părintele Anlonovici mai are desigur muli şi insc11111al material, păslral de
credlncioa8ă familie boere1scă, în Jegălură cu nli'tle;i chestiuni căci aliny de•1dreplul nu nu11i:1i istoriu socială a ,\\olclovci, şi lla fi având apoi şi al lui, lot aşa
dt: ~cump 1>cnlru istoria lârg11lui cărui;i i-u inchinat al:H;i m11ncă, 1\sli"lzi, după o
n1mpănă cure l·a \intuii suierinlei c<ill'<I lim1>, i1 urăm loală. sănătatea ca să lăr·
gt:ască toi mai mult holiuul celor cc şi Ic-a pus înainte spre luminare. Sinle·
z11„. da, e bună: o iolosesc înlăi kncşii şi ~1ri"1bi\ii; nouă ne lrehue multe vol11·
me de Doc11111mte b1îrliide111~.
Const. Molsil: Monele ve~hi roml\ne"ti inedite sau putine cu.
nosuute. După câtev;i explicatii de ordi11 metodic, ajulorul munisnÎ:il al 1\CiHlemiei Romfme descrie 3î manele, inso\ile de clişeie. din !impui \'oivozilor
VladisJ;w I, Radu I, Vlad I. l'elru Musai, llinş, 1\lexandru li, Şlelun li (?) şi
ţ:tcfan Tomşa.

0-r L. Lupa~ : Epis(~opul Vasile Moga !Iii Profeso1·ul Ghe01·uhe
Laz1'ir. Pe temeiul mullor mârluririi incdile. :;e l:~rcele'1ză pl'icina pentru care
Lazăr u !rehuii 1;;l lrendi 1111111\ii. F.il :w nflă loalâ in al;île&1 porunci pr1:11
lumeşti ale l~piscopuiui \1;1silc ,\\oqa. lh1rerc a lăsat acolo;dincoace .n'au lrccul
două 1.eci de ani ţ<i 10111:1 \•iata l',;;ini11e&1sr:.'l n rost prcfâculă, ~i în .\11111leni;1
şi i,1 Moldova. prin :iqi11nci1 acestu: 1>. ihe;J!I siirnwn, cohoril di11 Ardealul
inb11gilnr•.
G. Ghiba\nescu: T. Codrescu, revista istoridi. Ne nrni pul:imlu-şi in·
grădi aclivit;itea i11 c111>rinsul public&1\i1111ilM sak nl>işnuite, ci. \.hibăncscu începe publicu rea unri rc\•iste lu11urc care va ~:uprinde pllr(i m:lrunlc şi ~ubicc
le răsle\e din marele 11111lcri;il cules de preluli11dcni. Salul1\11<l aparitiu aces·
kl revlsle asupra căreia nu vom pule:i avc;1 clec;il i11tait11lca vrhlci, ur1m
11-lul Ghlbfoe1H·u rea mai frumoasă ishf.ndi.

T. Pamftle
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Adeverinfe S'au primii sumell' şi cu acesl număr s'au trimis adeveri niele pentru: D. V. \lasili11-Măscuro::i, Rarlad 4 I.
D. O. Conslanlines ::u. Ruseni·l'lopana-Tulova. 4 I. O. S. P.
Colibaş[, Afuma(i-llfov 41. D. George A. Cusmov1ci Tg.-Neaml
4 I. D·na Eufros. Caraoeanu. Bârlad 4 l. D. Inginer C. Va-

silescu. Bucureşti 4 I. O. Cdpit . C. :stanian Reg. 12 lnf. Bârlad 4 lei.
(urmează)

~

~
Comisiunii Mvnumentelor istorice
/\nul \1111. Fa:-r . 20. la111rnrie-Marlie . 1915:
Palatul dela Filipeşlii·de·l<lrg. de N. Iorga . - Monumente
inedite din Torni. de D. M. Teodorescu.-Cele mai vechi cruci
ele mână din Bucovina. de /. \/es/ovschi.-Plumburi de marcă dela Tomi, de H. Metaxa.-Tomi·Oescus. de O. Ma/eescu.
·-Liber·Dionvsos. de P. Nicorescu.-Cronică: Un picior ronuln in /.\rdeal, Raporl n lui Freywald şi 1. Schlaller. Sculptorul lui Dt1cc1-Vodă-. Un zugra1.1 la 17<+2 de N. /orga .lnscriplii dela N<:9oe\ili, Preajba . Olteni. Bengeşti , Ostrov.
Pietrarii-de-jos. Bordl'~li şi Guge\ili. de V. Drăghiceanu.

Teodor Codrescu
Revistă

~

islorid1 scrisă de Gh . Ghibănescu

An. I. No. l (Od. 191.1). cuprinde: -Cuvunl inainle. - Do·
cumen le slavo-ro1m111e.-r nscriptii . - i\'\a nu seri ple. -Noii ~e pe
căr(i.-Spi(e <.le neam.-Recenzii.
Adm. laşi, str. Rafail l.
i~bon. 5 lei pe an.

•

'

CP~ST: M~ISI

I.

•

~
~
~
~

~

~ M~nele A.~!1:~~ !~~a~~!~,~. _1,~1:~~1ese~~u isl~~J:~v~~nonute ~
~2.l.p

50
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ION CREANGĂ, Revistă
pulară-Anul

r.

limbă, litet>atut>ă şi artă

ele
VIII. No. 11 pe Noembl'ie, 1915, cuprinde:

po -

Panfile.-Socoleala unei mori :;;i a unui iaz. cu 11n veClC in
urmă .

(. "· Malemu.-Un " Fisiolog· românesc din veacul al 18·1t-1l
(urmare).

o. Urzică. -Pluguşor .
[. Daaiilescu. -

Ursul şi

0111111

(poveslire).
şi crC'clin(e .
T. Pamlile. -Cântece.

n. I. Munteanu. A. Moisei.-Dnlinc
A. Sainl-fieorges. Gb. Boghiu. o. Urz că.
1

Gil. Boghiu. H.

1-

Munteanu. (.

Rădulmu-[o~in.

l. Moisei. N. I. Oumitraicu. - Glume.

jatii, taclale.

Pr. fi . A.

Orăghici.-0 svn1~1

f. Pamfilr.-CRON!C t\ .
ILUHRATIUHE.- Pie>lre de

de cm•inle.

praşlil'.

I. NISTOR

EMIGRARll[ Of Pf Slf MUNTI
t\nal. /\cad. f~om.-Men1 . Seci . Ist. -

XXXVII.
SU de bani.

Cumpărăm

acte

şi

manuscrise vechi
1-\dresn : T. Pam file . Rcirlad. strada Corbului.
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Decembrie 1915.

ANUL 111.-No. 12.

Miron Costin
===REVISTĂ DE CERCETĂRI

Sl

MĂRTURll ISTORICE===

APARE O DATA PE LUNA

ClJPRINSZJL
DOUĂ ACTE PRIVITOARE LA ALE6EREA LUI
6HEOR6HE-VODĂ BIBESCU.-C. H . mateescu.

DOCUmEnTE. - C. Daniilescu, Artur 6orouei. V. C.
Hicolau. Al. l?allaay, T. l?amfile, A. 5aint-6eorges.
Ec. U. Ursăcesru .
IHSEffiHĂRI. - V. r. Hirnlau, T. l?amfile.
CROnlCA .- T. Pomfile. T V. Slefanelli: Documente din vechiul
ornl al Cimpulunf,1ului moldcwenesc . - \lir~r . ~.
DrâÎlhit:c;mu : Conslantin Rr<incoveanu, conle al
reţJaluhti ungar ş1 principe al sacrului imperiu
rn1nan . - C. .\\oisil : Efigiile monetare ale Dom-

nilor rom ii ni.
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REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII
.~11are

ISTORICE

o dnlil 11c luni\

Rc.'dac(ia: Slrada Corbului.

~

Adminis\ratia: Sir. Traian 14.

BJ\RLAD====
DOUA ACTE PRIVITOARE LA ALEGEREA LUI
GHEORGHE-VODĂ BIBESCU

Pe două file se află scrise un cuvâu/ şi o rugikiune, pe cart
Milropoli/ul Neofil II-iea Te-ar fi rostii în Decemvrie 1842, cu
ocaziunea aleuerii lui Gheorghe Bibescu ca Domn al Valahiei.
Diferitele împerecheri, mul/imea candida/ilar şi a//e mufle
greulă/i ale momenlului, au indemna/ pe Mitropolii să pronun/e
acest cuvânt şi să ce/cască aceas/ii rugăciune de des/egam a
alegii/orilor.
Suni scrise cu însă~ mâna i\Jilropo/i/11/ui. dar se pare că rugăciunea n'ar fi /11/r~agfJ, ci ar mai lipsi dinfr'insa ceva
Nu ş/im să se fi mai publicul Heodală .-;ii pentru aceea le in·
serfJm aci, ca documente ale 1impului.
I.
Cuv<inlul Preaosfinlici sale Părintelui Milropolilul, căire Cinst.
obştească adunare extraordinară, la 20 Dechemvre 1842.
Domnilor
suntem chemali a hotărî asupra soarlei pairiei noaslrc>.
Holărirea ce vom da, va fi penlru dânsa holărire de vială sau de
moarte. Dumnezeu, ca să ne cerce, au iertai n ni se mai întoarce dreptul cel mai inalt, care poale avea omul în solietale, de
a alege pe bărbatul acela căruia csle a i să incredinla oblădui
rea $i cu dânsa fericirea şi viitorimea fieşcăruin.
Slr{1moşii noşl1·i au avui acest drept şi s'au pierdut din pricina
palimilor şi a in parte inleresuri, care în sf<irşil ami1giră inimele lor.
fie-ne nenorocilă pildf1, ce ea ne-au 11.lsnf, drepl invălălură.
Să ne ferim; Domnilor. de a cădt"[1 înlre acele amăgiri care au
fost penlru dânşii. precum şi pentru noi, urmaşii lor, izvor de nlâtea pătimiri.
Nici odată nu· au fosl împrejurări mai grele. de cal ncele în
c<1rn ne aflăm <1stăzi: pairia nonstr•I să aflil pă marginea unei
Astăzi
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inlinde mâinele sale către noi, care săntem Iii săi
cei aleşi. Pufine minute ne-au mai rămas ca să·i pulem veni spre
ajutor: mâine va fi prea lărziu şi nu ne va rămânea nici macar
singurn măngăere. a celor ce pălimesc. ele a putea să nP phingem. că noi vom fi pricina răului şi plăn~1erile noaslre. să vor
priimi fără milă şi de câlre Dumnezeu, şi ele răire oumeni.
Ascullali <lară, Domnilor, rugăciunea obşleşll·i noaslre maici.
Desbrăcati·vă de ori-ce palimă şi e11leres in parte, şi alegeli
bărbal drepl, cu şliinl:'i. cu bărbălie, cu irira lui Dumnezeu şi iubirea de pairie, care să poală deJlărla ele dânsa primejdiile ce o
amerinlă şi a ne pregăti lulurorn o viilorime mai fericită.
Când veli merge a l1 ă da votul. aduce-v<1-ti nminle, că afară <le
acest ocol, un norod inlreg vă aşleaprn cu grijă şi nen1bdure ca
să vă primească cu drag sau cu ură. ca să cheme asupră-vfl blagoslovenia. sau urgia cerească.
Aduceli-vă aminte că dincolo, pesle hotarele pă1m'lnlului noslru
naliilc vecine au od1ii alinlili asupră- ne ca s<i capele sau să imbrălişeze şi mai muli cea de pulimi lamrn. părere l'e până acum
au avut pentru noi.
Iar mai vârtos nu uilali, Domnilor, <.:[1 mareic Dumnezeu este
deasupra noaslră. că am !urat în numele lui <le n împlini cu ruget curat inalla insiircinare ce ni s'a încredintat şi c<'i milostivirea sau măniea lui ne aşteaptă pe fieşcarC', după a noaslră faptă.
prăpăstii şi îşi

11.
pentru deslegare de jurămânl, f[Jcul'1 de ciHre Preaosfinlia sa Părintele tv\itropolitul in biserica sfintei Mitropolii in
auzul lululor domnilor alegălori la 20 Dechemvrie 1842.
Rugăciunea

lmpdrale a lot puternice! Tu care înalli şi <lărapini impărăliile
pentru ale tale ascunse şi tainice sfârşiluri. milosliveşle-!e şi asupra nenorocilului .norod al Rumânilor.
Insuflă, Doamne. duhul tău lululor aceslora, care astăzi sănl
chemali a hotări asupra soarlei aceşlii pravoslavnice lări!
Curăteşle şi luminează inimile lor. ca alegerea ce vor face. să
fie spre fericire, şi !le plăcută l
larlă, Doamne, pre !oii aceia care din nmtigire. sau din infricoşare, vor fi luai numele tău în zadar, legând mai dinainlr cugelul lor şi priimeşle jurământul, ce acum vin să facă inain!ea sfi'.in·
I ului lău altar I
l~ăvarsă milostivirea ta asupra acelor, ce-l vor p<lzi cu inimf1
curată; iar urgia la cază pe capul. acelaru. care-l vor cfilca !
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ln numele Domnului, voi loli care veli fi făcui vre·o făgăduială
prin jurămânl asupra volului ce astă-zi sânleli chemali a da, sânteti deslegali de acel juramânl. ca să v:i legali acum cu allul,
de care nici o pulere duhovnicrască nu vn putea să vă mnl dez·
lege.
Din rol1rfiu men.
C. N. Mateescu.

DOCUMENTE
362.
1655 April 30.
t Noi Ohiorghie S!efan voevoda bjiiu mi/sliiu gspdru zemii
Moldm scoi. 0<1l·am carlea domnii meali cislilului şi credincios bo·
1

iarinului domnii mea li. Ştefan Boul marelui Vornicu de lalral de gios.
să fii tari şi pulearnicu cu carlea domnii mea li a opri a sa direapl<''i
cump5rulură

ce au cumpărai a lreaia parle ele satu de Coslineşli
ce iasle la (linului Hărlăului, partea den gios. carea parle au cumpăratu dumnialui ele la Manea pilariul şi de la (pifanii şi de la
[miele lui !pifanii. de la Lungul. şi de ln feciorii Blândii. Penlru
aceia nime să 1111 culeaze a intra şi a lucrn pre acea a lreain
parle de snlu pesll' carlen domnii meali. la1· cui vn părea cevn
cu slri1111bul penlru acei.I a palrn (sic) parte de s<1l. el sfi vie de
fală şi s[1-şi aducă şi direasele. Toe pisim.
t Sa am gpdinu veleal
U las ~·I 7 I 6J Ap. 30

L

p.

d.
Ionaşco, vei logof.

J-oait! J JO 210 111111. Pecdt rol11mlti 47 mm. i11 chinoros, 1ierlnră. Copiai şi i11 m11dica /nmi!iti ,St!11dgordgt!·', ji"la .J, i11rmlinţafii fa 4, Ftbr. 1867 sub 110. 868 de Tr1/J11.
na/ul dt Dorohoiu. ln c·opie J:rlŞl'lt; r111•d11t11/ a lreiu C1dntli r ilCVCil, ş1 altei. dală, 11
patra

11 l11s

lipsl'şft.

A. Saint-Georges.

363.
1766 Sept. 28.
t MlsJiiu bjii11 Io ~caria/ Grigorie Ghida} ~'\'CI. i fl."opdru. Pisah gvmi s1 <lum. isprav. o/. sudz Oli i dum. isprav. clin Vălce.
I \/iii filcem i11 şlire că l:.i Domniia meu au dai jalbă Rad i Slnn
Băjan den Zlaluedeni. ckn suci \lălce<i, zidind ră au moşliel in
sucl Wilcea ce să chiamu Pădurelii iar IS/oilca şi cu frate-său.
verii lor din Ohoba. sud \.lălcea, le·nu inpresura't pnrlea lor demoşlic-I. Aşijderea ni<1i <1re l~ad o funie de moşliel in holarul lbăne1 Scrie D(111111iu mea al·e:isb. 2 De la jude1ul.
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ştii.

sud Oli iar Malei şi Ion Zăbavă elen !băneşti i-ar fi inpresural llcea funie de moşliel. Pentru cllre ialt.i poruncim Domnia
me să trimelet slă adjucă pe acei de care să jăluiaşle ~i puindu-i fală, prin carte de blestem u sfinl. sale părintelui episr. Wim·
lnilc. să le luati scamlal şi după cum veli găsi cu cale şi r.u drep·
llaltj. să le holăriil prin carie de judecam. Iar rwodihnindu-s[l
vreo parte după holărăren cc le vet face, cu rnrle de judecal[1
să-i lrimileli la divan. Tolico pisai! g. •.-mis.
Sept. 28, 1766.
Iscăli/ura Domnului şi pecP./ea
J'rrtlr mică rotundti.

cu

roş.

C. Danlllescu

364.
1793 Nart JO.

Noi Mihail Constandin Suţu Vvoda boJ. milost. gspdar
z. Moldavscoi.
lnnainle Domniei melc viind boeriul nostru lonilă Codrianul
biv vei \ 1 ameş, ni-au arata! 1111 zapis din anul acesta, J 793 Fevr.
2 de la dumnalui Spal. Conslandin l-'al<1de. inlru carC' zapis <.1r<il<i
că l'iind holărăt ca să nrnrgă din Moldova in l<osăia, şi scol<1nd
la mezat foale moşeile şi alle acareturi ce au avui aice in Moldova, au rămas de la mezat 20 pogoane vie lucrătoare cu crami'i
ce sănl la frunte locului polgoriei Priponeştilor aproape de fund
in coasta despre apus, asupr<> numitului lonilă Codrianul Vameş,
cu somă di doao mii zăci lei. şi peste suma aciasla, în cii!L'i vreme s'au slrăgal la mezat, ne mai adăogănd nime allii mai muli,
li-au vândut de istov Vameşului lonilă Codrianul drept suma banilor de sus arălati. Cari luindu-i diplin de la vameşul Codrianul
i-au dat zapisul acesta de vănznre. inpreună şi toate scrisorile
ce au avui pe aceste 20 pogoane vie din podgorie Priponeşlilor.
ca să le stăpăniasc..'.i in veci, cum pre larg arată acelaş zapis de
vânzare, ce s'au văzul de D.omnie me, incredintal cu isciilitura şi
pecete alăl al dumsale spall<1ruluil Conslandin Palade. cum şi cu
iscălitura şi pecete dumisale consului Ivan Săverin şi deosăbil
încredinţat şi cu iscălilurilC' al preosvin(ii sale mitropolitului Tării
chir lacov şi al dumilorsale vrlililor boeri ai divanului Domniei
mele. Asupra ciirie cumpărături cerşănd acum vameşul Codrianul
ca să i sl de de la Domnie me inlărilur5. şi încredinlăndu-ne
Domnie me pentru vânzare aciasta din zapisul de mai sus ară
tat, ială şi Domnie me prinlr'această a noastră domncascti carie
dăm şi întărim stăpânire boeriului nostru lonilă Codrianul biv vei
vameş pe aceste doaozăd pogoane vie ce sănl la podgorie Pri·
poneşlilor, care s'au ponwnil mai sus Ct> li-au cumpărat de la
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mezat cu drepti bcinii săi, ca după zapisul de vânzare şi după
cuprindere scrisorilor ce au luai, să aibă a li stăpâni cu bună
pace în veci ca pe ale sale dreple ocine, după cum li-au cum·
păra!. Şi carte aciastă a Domniei melc să·i fie de întăritură sta·
!arnică şi neclintită nici odinăoară. Care s'au întării şi cu al noa·
slră domniască iscălitură şi pecete.
1793 Mart 10.
Iscăli/ura

Domnului

i111r·o prea

frumoasă

„. \lei

acvarelă

de care spân·
un medalion cu
pece/ea Ţării.

logf. prociloh

.. „Daniei cluci. procileln

zură

Origi11alul in

stăpânirea

d·lui

Al. Pallady.
365.
1794 Martie 3,

Huşi.

lnvoia/ă din/re cdpilanul Dumitru Ţicău şi răzăşii de Sără/eni,
din fin. Fălciului µentru stingerea unor nein/elegeri.
f\decă eu căpliltlanull Dimache Ţăcău clin Sărăteni di la (ăn.
F:ilciu care mai i:iios mn voiu iscăli. incredin(ez cu aciastă adi·
văral<'i scri5oare a mea la măna preotului Gavril Corciovă şi a
tuturor r<"zăşilor de moşie Sără(ănii ce·s de la lăn. fălciu, pre·
cum să se şlic că aduciind eu luminată carie mării sale lui Vodă
scrisi1 clin 3 a lreculii luni Fcvr., căiră dlor boerii ispravnici de
(ănut acesta ca s[ăl cerceteze pentru ce pricină nu pol :să-mi iau
adetiul de pe căsă pe parte mea de moşii ce o am baştină rn
Sărăteni de la strămoşi-meu Constandin Chirilă ce să tragi din
Anton, fecior sulgeriului Constandin Ţicău, ce este aliasă şi stâl·
pilă cu pelrc hofară de moşi-meu Conslandin Chirltă; cerşind şi
pentru o cumpărătură ce prin zapisu răz;\şilor de Sărăfeni din
lefa]t 7260 arată că au văndut din Sără(eni 53 stânjăni, 3 palme
frunte locului despre sat, 40 sfănjăni, I palmă al doile măsură pe
matca Sărălii, 38 slănjăni 5 pulme despre n'isăril. al treile măsură
tură, lui Ion Dobri, parte preufului Ion Lefoiu, în locul unii mo·
şii anume Hănăsenii ce au fost atâl a numitului preut cum şi a
tuturor răzăşilor, ce preot Lefoiu, vănzcînd părlile tuturor dsale
Scărlătache Costache, vei stollnicl. şi pentru acea vănzare de
moşie Hănăsenii s'a u lipsit din păr(ile ce au avut în Sără(eni i
în Lungeni şi din balta Hărceli. Şi Ion Dobri, prin zapisul său,
din lei 7269 Săpf 24 încă au văndut vărului său lui Constandin
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Chirilă

toi ace parlc de sus arătală a preotului Ion Lefoiu ce
zice prin zapis că au fosl unchiu strămoşi-meu lui Coslanclin
Chirită. Şi după giudecata ce am avui in<iinlc dlorsali bocrilor
ispravnici, prin cercetările cc s'au făcui. alăl pentru baştină cât
şi pentru cumpărătură. nu s'au pulul da hotărâre, ce-au rămas
prin vade să mergim la Eşi ca să ni slăl hotărască de la cinstii
Divan. Deci slănd răzăşii mai in urmă m'au întrebai, cc esli cerere mea da la dânşii: le-am răspuns că cer să-mi slăpănesc hliza
mea ce o am în numita moşie Sărătcnii slălpilă, ca să-mi eu adclul de pe caslăl şi dejma de loale, atât de la c<imp, cât şi den
silişte şi la cumpărătura ce o am de pe parlc preotului Ion Lefoiu ceiu dovadă prin scrisoare, sau prin oameni de credinfă
marturi, să dovidească că ace parte esle lol în başlinn i'1poslului
ficior lui Coslandin Ţăcău sulger. Şi când \ior dovedi ct1 esli din
başlinn numilului Aposlol să r<'1măt• zapisălc ce le am la mâna
mc răsuflate şi s;\ slăl rupă. Iar nedeosebind, sfi-mi de acei slăn
jăni di mai ~us arălati din moşic Lungenii. ,\\aiu cciu i.:a lu3ncl
fiştrcare bi'llrăn asăminc parte ci1lă parte <1m :;;i cu d11pi1 Coslun·
din Chiril•l. asâminc şi purle lui Ion Dubri cc s~1 sl<"1pâneşlc ele
răzăşi. şi mai prisosind nescavai sl1.'lnjăni, mai mul! pesle areli
măsuri, să răm<ie ai mei. Aşijdirc la coltul moşii despre apus.
cc este aforă din capu hlizălor să slăl înpnrlii pe b~1lră11i dup[1
analogos ti să va veni. i\m mai ecrul prollmisire ca slăl intru la
cumpărături pc parte bălrfinului lui :'-Jecu!aiu. Pentru sfănla biserică, fiindcă esli î11 sălişle, pc hliza mea. VOl!SC ca pomelii cc
sănl în ogrJda bisericii. şi s!i rămăc zestre, spre a inpodobi
cele trebuincioase în biserici sau roada 11omilur su o inparlă
preotli i diaconii şi dascalii cc vor sluji la biserică frăleşli. Şi
după acesli ceriri cc i:ltn cerul. fiind lu giudecnlă innainle cllor·
sale bocrilor ispravnici. am fosl hotiirăli să mergem la Eşi amân·
doi părtile iar m11i pre urmă socotindu slăl răzăşii. au slăl1ll la
învoială cu mine şi s'au prilmil inlr'aceslaş chip : Să-mi slăpii
nesc silişte, pe cât cuprinde hliza mea dupil cum este slttlpilă prin hotarnica mea din Jet 7267 luli 20 cu cămpu. cu lol.
din capu în capu. insu casâle unora de slăl află pe hliza mci:l în
silişte cu pomii şi cu lot acarellull lor. voind s!ăpănii rnsăi sfi
ş'o mule pe alt locu căncl nu \'a vre să-mi de iH.leliul după obicei, să nu i.iibu a-l opri de a o r<\dica, ori prelăluindu-sl<"1I. sli le
plătesc cu bani după pretul cc vor face. Aşijdl•rea şi ~iile ccli
vechi cari sâni meii îm1i11le holarnicii dsalc slolninilui Ilie Custachl.' i Ştefon Po11ăscu vornicu de poarlă din lei 7260, luni 24,
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iarăş să le plăl<:scu cu bani, cănd cel cu vie nu va vre să-mi
de dijma din vii şi din porneli prelăluindu·slăl după prelul cc vor
face. cum :;;i penlru curnpărălura de la prcol Ioan Lefoiu, nepulănd r<izăşii să dovidească prin scrisori sau prin octmcnii marturi
de crcdinlă. sti fie indatori(i ca s<i·mi de slănjinii de sus arălali
ci slf1l cuprindi prin zapisul de cumpărătură din moşie Lungenii
in părle <.le sus iar după ce ii va lua fieşte care bătrăn hliza sa
asăminc cât şi parte lui Coslachi Chiri(ă i a lui Ion Dobri. ce
slănjăni de loc \'Or primi mai mult, pesle măsurile hlizilor. răză
şii să nu aibă lriahă, ci să rămaic ai mei. Dar eşlnd cineva să-i
lragă acei slănjăni cc nr eşi mai muli, eu să aibu a răspundi.
pe niză:;;i să nu-i lrag.:i. ci să rămâe in pace. Pentru cât loc
csli collul mo~ii despre apus la pădu:e afară din capu hlizclor. sfi-I inpărlăşim cu tolii pe bălrăni după analogos ci
ni sc."1 va veni cu clrepl şi să-şi ia fiişlicari parle sa in capu
hliziilor sali. Cum şi pentru cumpăr5tura pe parte bătrânului
Ncculaiu ce-o cumpărasă preot Vasile Corciov<1, Ion Dobri şi
Lupu Corciovă diiacon. cu zapis clin le/ 7253 Mai I, să nu ceiu
cu protimisire fiind cumpărătură vechi şi' mai ales că lot la
niamu s<iu este văndută. Sfânta biserică s:1 rămâe a tuturor răză
şilor de obşte insf1 să &.1ib1i purlurr de grijlăl cu lolii ca slăl
!ie ingrădil<i toldenuna şi când se vor strica clin lucrurile bisări
c.:cşli orice. să aibă a Ic lormi; şi c.:iil pentru cărlile bisericii să
<libă a Ic lega. Cum ~i pomii ci sini in 0~1rada bisericii ori să fie
zestri bisericească sau su-i inparlci roada pomilor prculii şi diiaconii şi dascalu, cei ce voi· sluji la biserică. Iar pentru cărlile
celi vechi şi noi ci sini cumpărali m<ii denainte şi alte odoară
b săriceşli, ce sini cumpărati !ol din vechiu, să râmâe lot a sfintei biserici iar alli cărli mai noi ce sini cumpărali di preot Gavril Corciovă şi alti odolalră bisc:triceşli ce a vre să lasă din uoia
sa, să rămăe bisăricii şi cele talie ce n'a voi să lasă. să le ia îăr
nici o oprire, fiind că şi sîânta biserică au fost [ăcută mai mult
prin silin(a şi osteneala sa şi cu banii săi. Cum şi eu fiind că
sfănla biserică s'au venit pe hliza păr!ii mele este să fiu şi eu
inlocma ctitor. clup<t cum şi râz[1şii. fiind că eu. cât loc cuprindi
ograda bisericii, l-am dai aceslii biserici şi n'am primit alt loc
spre răsplălire acelui dai. Deci de acum n'am nici o treabă cu
locu căi cuprinde ograda, căci că inlr"acestaş chip ni-am priimil
amăndoi păr!ile. Ce dar, după cererile mele priimindu-să şi ră·
zăşii cu lolii dupii cum mai sus pre larg să arată, şi pentru ca
de cicum inainlc si1 lipsască dinlre noi !oale pricinile ce·am avui
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penlrn ca slăl 1u1 mai cercăm giudccală. am făcui
scrisoare de învoială la mfoa răzăşilor. dându-mi şi mie
răzăşii asămene la rni'i1rn mea. Şi penlru crl'dinlă am isciilil în·
sumi cu m<'ina mea. cum şi cumnală·meu fiind ele fală. S'au
scris in Huşi la Ici 1794 Mari .3.
Dimache Ţicâu cup ... vei capi. zel Tănaslăl Ţicău.
Aciaslă învoială s'au făcui înainle noaslră cu primirea amăn
duror părlilor şi prnlr11 ca s!ăl puzască înlocma. după cum mai
sus sJ arală, s'au inlăril şi de către noi cu a noaslră iscălitură.
Veniamin, Episcop Huşului. Alte două iscălituri.
cu

răzăşii şi

aceaslă

A. Saint-Georges

Oriyinalul in Muzeul

366.
1797 Februar 10.
Adcc.l cu loni[ă sin Andrieş Bădărău 1 şi cu so[ia mea Ca5andrn fulu lui Dumilrnşco Sac<1ră, şi a 1'1ariei nepoata lui Mih<:1la·
che Sacară, clal·am aclrvf1r<1l !:'i increclinlal zapi$ul meu la cinslila
mână a dsnlc Halnrnnului Sandu Slurzn. precum se şlic că parlea de moşie cc se numeşte un b[1irirn din T<irnpt•şli şi un \Jf1·
lrân şi jumătate din 13alosineşli, linului !~0111n1111lui. cnre era a
Montislirei Probolei şi Ic au luni cu schimb socrul meu Dumilraşco Sacar<i ele la tv\onaslire. şi parlca c<: 111ai m•cn lrnşli11[1 socru meu in Tâmpeşli şi Balosineşli c<ilă se va alq1v; aşijderea
şi parle din Cosleşli, lol !inului Romanului, parle socru-meu ce
o are de buşlină câlă se va ulegc. cu livezi ce suni acasf1 şi la
lan'\, şi cu parte din vadul morei. şi casa cu locul ci cu livadă
ce o avea cumpărala de la un Vasile sin Dumilraşrn Sncară. şi
dania de cinci firle de loc ce au avu! ele la un Vasile Sacară,
care loulc aceste piirji de sus arălale, după moartea socru-meu
le·am cumpărat de la soacră-mea Maria, dupre cum tn<Ji pe lary
aram zapisul de \•â11zC1re ce am lua! şi care este din 1793 Fcvruarie 11. Cum şi partea lui Vasill• Lupcş ce o avea de hi1şlin~1
de pc mumă-sa · Dochiln, şi cirmpiirl11urii de la rnăluş-sa prco·
lesa Pnraschi\•a. în Costeşti, in Tâmpeşli şi in Bulosineşli. C<lre
Ic-am luat în schimb de la Vasile Lupeş: şi lrei pogoane ~·ie lu·
crâloarc cu livadă cc Ic am in î<'lm1H~şli de cumpăr[i!urLi cu crilş·
mă şi cu pivnil<i, alălurea cu via; !oale aceste păr!i de moşie
c<ile mai sus se aral;i, al<H cumpărălur<t <le la soacr5-mea cum şi
ele la allii. prin l0cmeala cc am făcui cu dlui, ne fiind de nime
silii, nici asuprii. ce de a mea bună \'OC, le-am \1andut clsalc
Halnrnnului Sandu Sturza clrepl ;iOOO ll·i, ndt•c;.i lrei mii ki, care
i

CI. T. Codresm,

1,11.

I. p..m
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bani dcindu-mi-se deplin in manile mele cu care m'am mul(umil.
am dai şi cu dsale acest zapis de vănzare. dănd impreună şi
!oale scrisorile c<ile am avui pc ncele părli. cu care ele azi înainte să aibă a stăpl:'111i ritât dlui cât şi urmaşii clironomi ai
clsale, în pace şi de nimeni sutJ<'irat. ra pe dreapta moşie a
dsale in veci dupii cuprinderea scrisorilor ce am dai. Iar când
se va i11lâmpla a se găsi niscavai scrisori pe aceste părli ce eu
am vândui. la măna cuiva slrăin. să nu să !ic seamă, şi să se
dee la mâna dsale.
Şi spre increclinlan' am iscălii însuşi cu mâna mea, împreună
şi cu solul meu lc1sandra.
1797 Fevruarie 10.
Eu lonilă Bădărău am V<\ndul de a mea bună voc.
Eu Casandra solul lui lonilii Băch\riiu mn vândui.

e
e

Din Arhivele spilalului .Caritatea· din laşi.

Artur Gorovei

367.
1811 Sept. 28.
Cu căzutele noastre malanii sărutăm iz11oarăloare driapta preasrinliei laie miloslivi slăpăni.
lnlr'aciaslă cur~ălonre lună S•~plembre voind dascallul Conslanclin de aice din sătul Curteni ca să se facă preul la biserica de
aice carile fiind cu primirelal noastră a tuturor locuitorilor răzăşi
i am dai şi rnărlurii şi ajutor ele bani. Carile cu aj11toriul lui
Dumnezeu s'uu făcui preotu; acum videm cf1 pi numelui preul
nu-l lasă a fi la bisărica ele aice să fie, că să r<'1nducşle să
miargă la altă biserică. cli la salul Leoşli. cari preul fiind că voim şi primim a fi la besărica din salul nostru Curteni. ni rugăm
melei priosifnlii tale, să-li milostiveşti asupra noastră a lăcuito
rilor de aice, să se poală lăsa pi preutu Costandln a rămâne la
aceaslă bisărecă fiindcă esli om aşezat cu casă şi cu moşăe aicc
şi va rămâne veşnică pomenire preosfinlii tale. Săplenblrel 28.
Prea plecati lu mela preosfinlil laie
Vasile Chivniceriu. Diaconu lonită. Gligoraş Ai:1ărici. Lupul Agărici, Vasilachi Pară. Diaconu loni(ă. Toma Crăste din sal din
Budeşti am fost fală. Manolachi Cujbă Gligoraş Pară. Vasile Donosă. Mihai Sârbul. Gligorc Codreanu, Neculai Croitoru şi noi
loli lăcuitorii.
f'e ronlra

vagi11ă

:

De la consisloria sfintei Episcopii Huşi.
Din porunca praosfintiei sale.
Dup<i cerirelal prin această jalubă a lăcuitorilor din satul Cur·
leni. li s'au dul voe şi blagoslovenie preulului Costandin, a îi şi
cu stalorniciea şi cu lucrările preu(iei, la numitul sal şi intru ahttps://biblioteca-digitala.ro
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sam1ne rânduială, şi inprcună lovarăş va fi şi preotul Coslandin.
feciorul preotului Grigoraş ol Mălăeşli, la acest sal. t\ccaslc'i şli·
inlă sii face şi molitvei lale preolc lancule. cf1 cşli inpreu11[1 Io·
varăş, şi să le sileşti spre invă(ălura lor, intru fără cusur, alf1l la
slujire cât şi la urmiirilc cele bune, a cinslei preolid.
1816 Săptenbrc JO
Teofan Arhimandrit
Dimitrie proljopop]

Ec. V.

Ursăcescu

368.
1840 April 23
Noi lăcuilorii din sal Pulu Olariului. opişlii ci şădcm pi moşii
clumisali căpilănesăi Dumilrii Bujorănilii şi a gineriului clumisali
vornic porlii Ghiorghi Scănleile!. ştiui su fie că am cumpărai lol
vinilul moşăi ci o au dumnelor pclruilă pi sub lăcuin!ă noaslră
aici în Putu Olariului bez o bucală de pădure ci iasle inlri curăluri, pi lrii ani posilsări. Cari pi lol <111ul la inccpulul anului s;"1
dăm c:ăli pairu sule şi cir11.:i lei pc lol a11ul. l>i Cilri pi <rnul CICes·
la 840. am şi rf1spunsu lol banii. Şi pcnlru că vom fi urmi1lorlil
întocmai conclralului şi a rilspundi banii lol la incepulul anilor.
cari am şliul carii am iscălii şi cari n'am şliul ni s'au scris 1111mili şi noi am pus deQilul Cari noi avem a faci o pivnili şi o
casâ pentru orăndă di o potrivă. Cum (nece/e/) casă şi lemnul
lrebuincios să aibă a ne da ldinl păduri dumnelor şi pentru fa·
cire casăi şi a pivniţii n'avem să ne sc<idem c11 111:lllicf1 din ară·
latii bani mai sus cari ari a rămăne a moşii după împlinire a
trei ani. Şi penlru gardul li:lrinii nu a ni mai da dumnl'lor <.IL·n
pădure ci iaslc pisli curături ci ne lrcbuc• lol pi moşii dumisnli
precum şi lăcuinla dumisali căpilănesii Dumilrii Bujorănilii 1111
avem s'o supărăm căi de pulin. Şi anci au a să incepe anu 8"10
1'\pril 23. Şi dnrnnelor au a ne da lemne clin râpa Buciocul încoace in spri răsării adecă llolmul precum au mai fosl. :)i noi
ne mai îndator.ăm să mai dăm căli o ză clncă din loală cas<1.
1840 April 27
Pun degelul: Neculaiu Bighiul. \/asăli Smănlănă, Lupul Bi!lhiul,
Manolachi Bighiul. Toma săn Agachi. Ghiorghi Agachi ci au îs·
călit Toana pentru dânsul. Ghiorghi Negruju. Ion Ciol'lan. Ion
sân Calie!l (?) Ion săn Ilinca. Toader Necleku. Cosma Smănlănă.
Ilie Boghiu, Toader săn Ion Croiloriul, Toader Dascalul, Vas;'ili
Codrelalnul. Ni\ă Smănlănă, lordachi Smănlănă, Ion Croilora:;;ul.
Jflenl'i Ncgruşn. Mili Prulle!anu, Ion Oprişan. Ion Scănlei. Pavlă!I
Scântei Capitan, Alexandru Negruş, Ncculaiu săn Coslantin Bighiul. Cosma Smântână pisjar].
fncredin/area µasnicului Origi1rnlul la 1.1·1 C. Mironesi.:u, lbăne~li. 1'11-

T. Pamîile

lul Olarului. \. Tulovii.
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369-370.·-184.2 Decemvrie 20.
documente µublicale aici. µ. 17.3-5.
371.
1845 Naiu 15.

două

Cu mila lui Dumnezeu noi Mihail Grigore Sturza Voevod, Domn tărei Moldovei.
Prin jaloba ce au dai Domniei nonslre Dumnealui Maiorul lor·
dachc Voinescu. au făcui cen•re de <1 i !'.\C întări prin lirisov in·
voieala cc au săvârşit rn Negulălori lărgoveli din Târgul in!iin·
lat pe moşiea dumnealui Plopan<l. de la linului Tulovei şi !ol
odnlă infălişindu-ni·S<.' in original acea invoieală din partea târ~ovelilor căire c111111nNll11i care invoeală se vede in urmăloarcn
cuprindere:
I) I.a locul unde dumm·nlui proprietarul va \•oi a însemna cu
rohătci, la un capăt şi la altul. o întindere din locul trebuincios
1>enlru infiinlar<.'a dughcnilor suu a Cfisclor l<\rgovelilor ce se vor
î11datori u se slalornici cn s11 spicularisască sau s<'i inlrcbuinlczc
meşlcşugurile ce vor avea.
2) După planul cc li să va dfi penlru lălimea ulililor, fişic ca·
reie cine \la voi dinlre ci a-şi face cns[1 SJll dugheană. esle dalur
a-şi rflsădi şi cflle doi pui copC1ci dinaintea fişlci căreia dugheni
şi si1 nu iasă nici rn 1111 p:ilmac din linie driaplă a ulilei indll
sii să poal<i ved('a drept de la o rohatca la alta.
P[izăndu·se liniea părelilor de către ulile foarte dreapta.
3) Nici o dughea1w sm1 casă de amândouă părlile sa nu ne a·
coperilă cu stuh. paie sau fân, ci numai cu sci\nduri sau şindri1:1,
să aibe hogeaguri scoasl~ afară. de cărămidă.
4) Oin Incul acestei ulili este posvolil cine câl v1.1 voi a lua
pentru facerea Je binale. dugheni sau casă. dar dindos nu sunt
posvolili sii aibc mai lung locul decât de la cinsprczcce slc'injeni
1>flnă la douăzeci şi cinci cu binale cu lot pentru ca să nu se
împiedice facerea şi unei altei al doilt>a uliii dacă va cere lrebuinla. Deci pcnlru fişic cnre stânjen gospod de la fala ulilei vor
plăti câte şase tei pe fişic cnrc an şi unumc la Sf. Gheorghe şi
va lua lidulă, inlctegându·se că cine dinlrc ei v<i rămânea râmă·
şila in lrl'i ani de.> nlnd şi nu se v<i plăti besmenul locului i să
va vinde binaua. Neavănd altă stare snu negăsind muşteriu, se va
lua in socoleula propiel<llei prin o singură prelălulre numai a
materialului bilwlului.
5) Aşa precum la punciul al palrulca din aceasta se coprindc
di besmenul sfi·I plăknscă de ln începerea binalelor, lnsă dumne<.'lui propiC'lurul dupH mijlocire obşliei le-au dăruit besmenul
pe trei ani începători de ta facerea im.10elei şi pănă la implinirl'U
lor. cflnd <ipoi \'Ol' urma cu plata besmenului potrivii citatului
punci al 4-lea.
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6) La fiştecare una sulă stânjeni să se lase uli(a în curmeziş
Ială ele şase alânjeni care aceia nu va avea plată. Se înlelege că şi
'1ceasta ulifă să-şi păzească linie driaplă în forma unei şindili(?)
7) Pe lângă locul ce li se dă sub plată de 6 lei stânjenul, li
se clă dreptate n paşte căle o vilă in imaşul salului ce este în
pădure, care va sluji în loc de toloacă. fără nici o plată, însă imaşul va fi dat gramadă la un loc.
8) fiştecăruia lârgove(i dintre ei ii t•a îi slobod a vinde vin şi
rachiu în târg şi orcc aliă marfă ar vrea să (ie pe la dughenile
lor; şi fiindcă prin această slobozenie propietarul pierde folosul
ce ur avea el din olcopol rachiului, a vinului, a berei şi allei
mărfi, să fie datori a plăti ele toată vadra de rachiu, spirt, câte
trei lei; de vadra de vin treizeci parale socotită pe câte 12 ocă;
vadra de bere douăzeei parale: vadra de păcură socolilă de cinsprezece ocă pe cântar un leu. Taxă această vor plăti pe alăla
pe căia băutură vor băga prin rohatci în târg, care această drep·
late va fi slobodei a se vinde de către propietar către orişicine
cu adăugire cei dumnealui propielarul privind la înlesnire ce in·
tampină ei acum deodată cu facerea binalelor, au binevoit a le
dămi de ln ·această alcătuire inoinle şi pănă la împlinire de trei
ani câle un leu de la t•adra ele spirt, zece parale de la vadra de
vin, zece parale de la vadra de p<'icurii şi cinci parale de la vadra de bere: iar după inplinirea acestor trei nni, vor pliili clupă
alcătuirea de mai sus.
9) Pilăriile. căsăpiile. mungeriile vor rămâne in folosul propietarului, nefiind slobozi nimeni dinlre dânşii a scoale pâine,
a vinde lumânări şi carne fără numai invoilul de propictar, cu adăugire că pre(ul eralurilor mai sus coprinse au a fi precum să
va plăti politicit pe la târgurile megieşite; indatorându-sâ propietarul. va avea deapururea .toate aceslea cu indeslulare penlru obşte şi lot odată a line la pitării şi răsăpii câte un jidov spre in·
credinfarea obşliei nafiei evreeşli de curălenie cc se păstrează.
lnsă la posturi dacă va cere trebuin(a pentru nalia evrească de
carne, să fie dator propietarul a le tifa1 ~i a le da. însă şi ei să
fie datori a plăti prelul îndoit la ocă.
10) De toată vita cu coarne sau cai, oi, capre, mascuri sau alte
vile ce se vor vinde în târg la zile de târg sau iarmaroace, proplclurul se va folosi de la vânzălori cu 10 parale pe vilă mare
cornorală şi cai, cinci parale pe mânzat sau strâjnic, cinci parale pe oaie, lrei parale pe miei: în aseminea pref vor merge şi
!oale celelale dobitoace duoă mărimea lor.
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11) Pentru havaelul cânlarului i a cotitului. vor plăli toti acei ce
vor cânlări câte pairu parale ele sulă de ocă de cânlăril şi câte
un leu de eolit pr vasul de vin de la pCllruzeci de vedre !n sus;
iar pe cel de ICI patruzeci vedre în jos. cale douăzeci parale, şi
putinile de colii câle cinci purale.
12) Nimeni afm·ii din ncgulălori localnici nu va fi slobod a vinde în lârg or şi cc marfă pe la dughenile lor decât numai la
iarmaroacele cele mari vor fi slobozi !oii 11egulătorii or şi de
unde s'ar aduna su vândă de lol felul de marfă: aceasta însă nu
se va păzi de răire propielar dacă ei negu(ălori aşezali n'ar avea
în dughenile lor toi felul ele marfă pentru indeslularea cumpă
rătorilor.

13) Dumnialui propietarul luând în privire nevoia ce au ci pentru şcoală, spital şi feredeu, Circ a le da pC1truzeci stânjeni pentru toate acestea în dosul târguşorului şi osebii pentru lnmor·
mânfări una sută douăzeci prăjini, uncie va voi propietarui; însă
pentru îngrăditura mormânlurilor. facerea şcoalei, a feredeului şi
toată facerea celorlallc binale le-au dăruii lot materialul trebuincios, lemn di1f pădure şi pia lra în pământ.
14) Dacă ei negulălorii se vor statornici lm'md loc cu bezmăn,
nu vor lncepe ptrnă în lrri săpff1mâni bi1rnle sH facă sau să scoală
lemn. apoi locul acelui negu(ălor i se va lua de căire propieturul şi se va da altui negulător.
Domnia noastră prin acest al noslru domnesc hrisov întărim
spre veşnică urmare păzirea inlocmai mai sus arătatei alcătuiri,
ală! înlru îndatorire ce se atinge dit1 partea propiclamlui căire
târgove(i cât şi din partea acestora căire propielar fără cea mai
mică strămutare, iar pe cei din urma noastră lumina li Domni, fralii noştri cari din clumnt•zeeasca voinlă vor ajunge ocârmuitori
tării acesteia, poftim nu numai să nu strămute această legiuire
folositoare şi de obştească priinlă. ci mai ales să o întărească
pentru nesfârşita laudă.
S'au scris hrisovul acesta la scaunul domniei noastre in oraşul
laş in nnul al unsprezecelea al domniei noaslre la Moldova.
l\nul 1845 Mai 15 zile
1\\ilwil Slurz[i Voevod.
No. 124
L. p.
Cvpit ;(1.i<1S1i Jill dosarul Cwl, J1111r. urban di11 B11curt'ş1i flo. 1255 şi piistra!J i11
mai mutre ailr ropii. cu mid 1•arin/i11ni. la lvmiiorii i/111 Ploprmn- Tu!ol'a.

T. Pamme. V. C. Nicolau
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INSEMNARI
173-193.

Pe

căr/ile

din Biserica din P/opana· T11/ova.

Pe un Slraslnic din 1004:
Aceaslă. sfîntă şi dtulmnezeiască carie ci să numeşte slrastnic
s'au legal la anii de la Mântuirea lumii 1812 lunii 14. pre! LIiei.
Geronti monah

-- 821 Ghenar 29, spre Sâmbăllăl s'au cutremurai pământul.
în zao era patru ciasuri.
·- 821 tuli 14 Joi l.i pairu ciasuri din zii. 821 s'au culremurat

Pănă

pământu.

- 821 Sâmbăli'I la zăci (scris µeste cudw!ul ·cinr.i•) s'au culre·
murat folalrle tare. 821 Noemvr. 5.
- 822 Ghenar 21 s'au culremural pămnntul Siimbfilă de ameaz:·1
zâ în de sara.
- 823 Ghenar 28 s'au lrenumil putănu pămănlul Duminică
spre Luni la dor ciasuri din noaple.
- La 823 Apr. 25 s'au culremural pămânlul la I I cetalsuri din
ză, Mercuri.
- Aclnslă sfănlă carie ce să numeşte straslnic estt a sfintei
(rupi) ImpăraU hram din sat Plopana (rup/).

Pe cele 12 ,\{ineie. edi/ia ltJJI, aduse din f/cani:
-- Toa/e poar/a iscăli/11ra Neculai Mircea.
-- Slavă, glas 8
De vrem şli eu de lumea aciasla, eu voi zice sufletului meu şi
voi invăfa trupul meu după cum [aul fosl rănduiala acestui veac.
Că dacă muriiu, tnlru o măgură inallâ mă suii şi căutai înaintea
mea şi văzui Moarlea stând lângă mine, Şi zisei mor(ii: «Moarle.
Moarte, primeşte trupul meu. că au dai Maica pre fiul său. Că
acesle lemne şi aceste pieire sănl milei vecine de pre ·aproape.
şi acest pămănt de peste mine îmi esle veşmănl de la părinlii
mei. Şi căutai inainlea mea şi văzui pc Arhanghelul cu biciul
de foc înaintea mea. Şi ziseiu; Mihailc trece-ne şi pre noi
răul acesta de foc, că·ji dăm
aurul şi argintul şi măr
gărinlarul.
Arhaughelul Mihail au ~răii şi au zis: T1ir~1uri la
voi au fost. să vă hi chelluil aurul şi ar~Jinlul şi mărgărinlahttps://biblioteca-digitala.ro
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riul. Acum lârgurile s'au sparl şi uşile s'au închis. şi tu. eşti din
lume dus. Ca un bun şi de oamC'nl iubitor! 1
Pe~o psallire:
-- Psaltire cnre s'au dăruit de Maica Aflanasie Donicioaie la
Biserica ol Plopana 825 Mari 5.
Pe legă/ura unui Ciaslov. fără incepul:
- Cu agiulornl lui Dumnezău să s<'l şlie di cănd s'au născui
fiica noastră Rucsăndila (?): s·au născut la anul 1847 Fevr. t4,
Gioi, la pairu ceasuri din z<i. in salu Odobeşli ~
(u agiutorul Puii Oumnez<\u sii să ştie de când s'au născut
fiica noaslrn llenco·: s'au născut la anul t845 Noenwrie. la ză intăi. in zăua de Sfin(ii cei fără de arginti Cosma şi Damian, Chir
şi Ioan Panlelimon, Duminică spre Luni. la trei ciasuri din noaple
în (salui necele J).
- Cu agiulorul lluil Oumnl'zi'iu să să şlie di când s'au născut
fiica noastră Marghiolita ; s'au născut la anul 1843 Iulie 20 la opt
ciasuri din ză, în zăoa de SHintul Prooroc Ilie Presvăloanul.
- Peste foale cheltuelele ce am avut cu dumnealui .... Ion
ltolez lot din salul Odobeşli, la linului Bacăului.
1825. Ghenar 30 lşil 1 (sic).
lncercdri de r.onde 1. /o/ ac o/o:
-- Din a eărue urmare se face cunoscui clumilale, ca să vii la
asemenea lucr<Hl'. Şi fiindcă eu aduc la cunoştinla dumelale.
jupânule Vasile sf1n . . . . Bortă.
-- Fiind că al tr.f'U ral Ducipal s'au lăsai cu armell', cum au
fugii pe munlr. c;1nd s'all inlâmplal.
Pe un Pen/icos/ar, /MS, 8ibiiu.
- Aciaslă sfăntă şi Dumnezeiască carle ce se numt.>şlc Pendi·
costar. s'au cumparal prin osteneala robului lui Dumneztiu lonili
Neagu! Gălilta11, la sfântul loc:<Jş al Domnului, ce s<\ face acum
nou la salul Burdusaci, !ânl. Tecuciului, ocol. Zeletinului. Şi s'au
însemnat ::;pre pomenire 1810.
- C<lrlile ce s·au dai la lslfănta biserică din salul Plopanu.
1818 Maiu 27.
I Sfănta Evanghelie.
2 Aposlolul.
3 Sfanta leturghie.
4 Moliftelnicul.
5 Ceaslot•.
6 Ohloihul.
• Do11;i asemenen rugăciuni s'au lipirii de pilr. I. Anlonovlci ln /011 Crea11g1i,
I. 101-Z; unul .. se intrelrnir\eaiă pe glaf.ul al B-lea prin u1iete s1de din jucl.
Muscel ~i h1lomit11 ca si în Bucure~ti. Al doilea. ln jud. Tulova. ln v<.1riunll ii
şlie şi purohul de 1ni til Piopanei.
2 ln jud. Bucău. pesle dealul de la upus

de Plopana.
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7 Penticostarul.
8 Triodul.
9 Slratolnicul.
Pe o psa!Jire de /a Neam/:
- Aceast.\ sfântă şi DLimnezciască psallire o am cumpărat dl'
la părintele Shrimonah Iflimie, cari bani i·am chil foii deplini. l'll
nevrednicul robul lui Dumnezău preotul Ion Grosul de la biserica
dum. ha!lmanull Costache Cerchez din sal Plopana pn. Tulovei.
1838 Aug. 15.
Pe a/Je Psa/Jire din 1B20.
1844 April în 24. zăua Luni în faptul zilei la JO ciasuri moldo·
veneşli au născut so(ia mea [ol n că şi s'au botezat de maică-mea
şi i s'au pus numele Arislila. în salul Coloncşli, fănulul Tecuciului.
T. Pamflle, V. C. Nicolau.

CRONICA
T. V. Stclanelll: Documente din vcc·hiul oc~ol al Cnmpul un;:.ului
moldoveneac. Un mare \•olum. edilul ele 1-\cndernie. rnpri1mind 307 docu.
mente, mai loalc apar\inând \leacului XVIII. ,\\ai pe sie lol, diete, vunzări şi judedti pentru pănllinl, al căror sl11cli11 nu poale cuprinde m;ii muli ele râl ceea
ce cuprinde prelata.
• Virg. N. DrAghiccanu: (:onstantin Brilncoveanu, conte al regatului ungar iri principe al sacrului Imperiu roman. Ca urmaş lui Şer
ban Cantacuzino de pe mamă, Brancoveanu moşlcneşle ::rmura de conle ungar, dală ln 1688 Maiu 19. iar 111 169j Ianuarie 30. după infritngerea Turcilor
dobândise şi tillul de Principe iii Sacrului Imperiu Roman. /\ceslea. încheie
autorul, au trebuii să·~i aibă roslul lor în tragedia dela tS August t7J4.
Se dau, lnlre altele. două steme. - de con le şi principe. - a!lale la Hisericu
Domnita Balaşa precum şi o gravurii inedită a lui Vodă Brancovcanu, ca „Flirsl
des heiligen rămischen Reichs und der Wallachen".
• ln Buletinul Societii~ei numismatice romnne, no. pe lulie-Scplmbrie 1915, d·l C. Molali se ocupă de Eligiile monetare ale Domnilor
români. După ce arată valoarea iconograiică a acestor efigii. care e (U mul!
mal mare pentru atâtea lmprejurări de vieată de câl cea u chipurilor ai:elora~i Domni ca .smeriti servitori ai bisericii•·, !rece la reprezentările conven·
\ionale ale lui Radu 1(1380-5 ?), cari suni nişte efigii independenle de înrâuri·
rile vecine. Domnul are iniăţişarea c11\lalereaseă, coii, armură, lance ~i scul. ca
şi clilorul domnesc de pe la jumălalea veacului XIII descoperii de d·l Talrnli
pe sub tencuiala Bisericii domneşti din Curlea de 1\rgeş. lncheiere: .Trebue
să recunoaJlem ca o pulernică in!luen\ă occidenl<1h\ insotilă de o organizare
în scnz apusean a boierimii nrnnlene. a exislal in :iccl limp •
Dup1 chipurile lui Mircea cel Bălrii11, in coslum de CC'remonie, lui ,\lihail
(ttlt8·20) Dan li, Ilieş iii Moldo\•ei. care a part' călare. urmc<1ză deaserncni eligiileporlrele ale lui Despod \/odă, Ion Vod1 cel cumphl, - chip ce invcdcrează
.carnclerul democralic şi naţional al Domniei·, - Razvan \lodă, Dt1bija Vodă,
~i penlru Muntenia, Mihnea Voda R:idu.
T. Pamlile.
Tabelele de nume şi lucruri se vor cla la siâr~ilul anului IV: în acC'sl
scop, pentru numerile viitoare, va urma paginatia în curgere.
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De la

Administ1„aţie.

Adeverinţe S'au primii sumele şi cn acesl număr s'au trimis adeverinJele pentru: D. A. Rosefli-Bă!ănescu. Bucureşti
4 I. D. C. Smânlâne scu Bucureşti 4 I. D. T. Popovici institutor Zorleni 4 I. D. Prim Procuror Mosgos Buzeu 8 I. Orfefi11alul Agricol lorleni 4 I. O. V. Câmpeanu institutor Bârli:!d 4 I. D. I. Anaslasescu, Voineşti Dâmbovlta 4 I.
(urmează)

~
Buletinul Comisiune! Mvnumentelor istorice
r\nul \1111. Fasc. 30. Aprile-lunie 1915:

(

~

~

Portrell"lc> lui Conslanlin Brancoveanu şi ale familiei sale,
ele N. lorua .-Tâmplo şi tronul arhieresc (origini şi carac- ~
lt:"re). de Al. M. Lagorilz.-Vechile cetăli româneşti după
Conll'lc de L<rngeron. ele .4. L.-Monumenle inedite din Tomi. tll' JJ. ,\ !. Teodorescu.-- Mănăstirea Hurezi în 1731. de
Virg /)n'"tghiceanu .

Cronic<> d<· A. I

şi

Virg.

Drăghiceanu.

.

~

~ Ţ1~,~~~[.c,iS~1?G~~.~~ U ~
~

~

~n.

Adm.

~

laşi.

DRĂGHICEANU

~

Constantin Brâncoveanu

~

,p.

~

10

Conte al Regatultii Ungar şi Principe
al Sacrului Imperiu Roman
Steme

~~

Abon. 5 lei pe an.

slr. Rafail I.

VIRGILIU N.

~
\

şi

i\n. I.
2 (Noemevric
3 Decemvrie 1915), cuprinde:
Documenll' slavo-române, - lnscriptii.-- Manuscripte,- Notiţe
pe cărli . Spile ele neam.-Recenzii.

şi

portret

cu cinci ilustra(iuni
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~

·

:1iti- 5ale
../l/l /Ui

j L
~.

4. v~. ,

CREANGA, Revistă de limbă, iiteratură şi artă
pulară-Anul

po-

VIII. No. 12 pe Decembrie. 1915, cuprinde:

T. Pamlile.- Un

•feliş-modern • rn ::;urub : „ pol'zia populară "

a

ci lui E. Lovinescu.
(. H. Mateescu-Un «fisiolog "

romanesc din \'eacul ni IR-lea

(urmare).
Gh. Boghiu. - Cc:lnlecc de slea.

T. Popovici. A. Meisei, fi. Florescu. D. Urzică. -Boli la oa nwni. l1·aruri

şi

descân Ieee.
A. Maisei.- Colind.
A Moisei. -Dalini şi creclinle .
A. Moisei. H
. I. Munteanu. Pr. fi. A. Drăghici.-De -alc copiilor.
~tefănescu.

T. Pamhle. Elena

6. (. Constantinesru, Al Saint·Georyes. (. Oanilmu.

Cântece.

O. Urzică, H. 1.
Pr. fi. A.

Oumi11aşcu.

Drăgihci-0

Gh. Boghiu. ft. I. Munteanu.sa1nci de cuvinlt>.

(~lu111e,

jălii, laclale.

J. P.- CRONICA .
Cupriasul mlui VIII (1915).

lD>©~~
M~;~~~~;~~n:
~lE(\;1
I
marţian I
Codicele Todorescu si Codicele
Edi!iunea Academiei Romnn e
Bucurcşli,

19M, 264 p

3 lei

1================================= · ---~

Cumpărăm

acte

şi

manuscrise vechi
l\dresri: T. Pamfile. Bârlad. sll'ada (orbului.
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Preoţimea Romanească
ln secolul al Xlll-lea
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Starea ei
262 p.

Tip. «Neamul Românesc• .

Văleni

de munlc, 1915.
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ln Peninsula
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Analele Academiei Române, Ser. II , Tom. XXXVIII. 1\km .
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30 bani
20 p.
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Bârlad Strada Corbului.

PRADA TATARILOR DIN TOAMNA ANULUI 1758.
din coasta Moldovei n 'o avem. şi-ar fi
trebuincioasă, întâiu pentru a urmări rostul acestui nenorocit popor rămas, până mai aproape de veacul nostru, să facli. slujba de
unealfă în mâni slreine, şi-al doilea, din punctul nostru de vedere,
de a cunoaşte dacii aceşti conve{uitori şi vecini, pe lângă groaza
acelui strigăt de «Păzili, că vin Talarii», ne·au lăsat, după cum
de altfel ne vor fi şi luat, alte lucruri. Această istorie, parte, în
fărâme. se poale scoale, ca ori şi ce lucrare, din cronici şi din
materialul istoric care pe fie ce zi iesă la iveală'.
In preajma documentului ce va urmă, câteva lămuriri·.
Către sfârşitul Domniei lui Scar\at Ghica (7 August 1758), se
întâmplară mari lurburări inlre căpeleniile tălărăşti: „Intru acea
vreme mare tulburare s'au făcut înlre Tătarii Bugegeni, Nohal, cu
Hanul Gherei, carele mazilintlu-se, au rămas Tătariilfără cap, vânturându-se Crâm Gherei Sultan prin sfaturile unora din Sultani.
Crâm Gherei Sullan, - căpetenie tătărească din Dobrogea 2, - ce
s'au făcut mai pe urmă şi Han, şi Hagi Gherei, şi alţi fraţi ai lui,
mare pradă şi robie au făcut în Tara de gios până la Focşenl" 3 ,
spune mai departe cronicarul, pentru că nici Scarlat-Vodă Ghica
şi nici căimăcămia bătrânului pospoapăl căftănit, ne sosit încă în
Ţară, lon-Vodă Calimah. n'au voi! să-i dea acea «somă de bani
şi blane şi altele•. Deci «când au fosl la 1758 Septemvrie în 14,
fn Ziua sfintei Cruci, au lovit. !Tălariij satele din câteva ţinuturi,
adică Lăpuşna, Fălciul. Covurluiul, Vasluiul, Tutova şi Putna, arzând. prădând şi robind ce le-au ieşii înainte, de au prăpădit
biata Ţară, robind mulfime de suflete, făcând Ţărei mare stricăO istorie a

Tătarilor

1 De însemnat, N. Iorga. Basarabia 11oastră, Vălenii-de-munte 1912, p. 89 ~i
urm., pentru alncălc3.ri lătărăşli 11 şi uVieata de hotar cu T!larii, pânil. la jumă·
tatea veacului

xvm·.

Letopisete, III, p. 234.
s Ibidem, p. 190.

2
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ciune, din neajungerea mintii lui Vidale», 1 -căimăcamul, - care
cu câteva pungi de bani, putea potoll urgia Tătarilor.
ln această toamnă s'a alcăt.uit actul ce urmează, căci e vorb;1
de aceşti Talari, de pustierea unei recolte în parte rămasă neslrcln·
să de pe câmp, şi de cămăcămia, cea din urmă din păstoria lui
lacov Putneanu. care peste un an şi ceva trebuiâ să facă loc pe
scaun fratelui domnesc. lui Gavril, fost mitropolit de Salonic 2 •
Originalul. posesia d-lui M. Turbure din Bârlad, fireşte, n'a ajuns la locul cuvenit din pricini cari se pot gâci: fie că n 'a în·
drăznit nimeni să-l ducă, fie că nu peste mult, nu s'a mai simtit.
nevoie de a fi trimis. fie, în sfârşit, mai cu pulinfă, că a putut fi
numai unul din multele exem„plare cu care, in dimensiunile lui de
73/47 cm„ trebuiau intimidate neascultătoarele cele tătărăşti. Ori
cum, se vede că a fost întocmii în grabă.
Mitropolitul îşi pune o pecete pe c.are se poate citi „Vatoped"
~i. iscăleşte în f.runle; doi Episcopi, de Roman şi Huşi, sunt iscă
liţi de aceiaş mână, care scrie şi numele boerilor din al 4-lea. al
7-lea şi al 8-lea rând de iscălituri. Un condeiu deosebit esle pen!r11
episcopul Rădăutului. Al 2-lea şi 3-lea rând ii ocupă egumenii.
iscălind greceşte.'Apoi boerii pe 6 rânduri. Fiecare îşi are pecelia
pusă înainte, însă peceţile se repetă învrâstat. de câte 4 şi 5 ori,
întoarse în toate felurile.
fală în întregime cuprinsul actului.
•Noi robii măriilor voastri Sullani ce vă aflali la parle Bugiacului şi asupra Nohailor, Mitropolitul Ţărăi. Episcopii, Eguminii.
boerii caimacami şi alţi boerii şi lăcuitorii din raiaua Moldavii,
prin acest al nostru plecat arzumagzar, rn acia de robi îndrăz
nire, arătăm mari şi multă jalobă a noastră căiră pre înnăltafe
şi luminate picioarele măriilor voastre. Că nu ştim din ce pri·
cină este că vidcm că toţi săracii din raiaoa Moldavii să pradă
de tot şi să jăcuescu, să omoară şi să robescu şi să ardu cu
focu fânaţilc şi ariile cu pâine şi casile pe la târguri şi pe la
sate de căiră Tătarăi Nohai şi Bucegeni şi loată raiaoa s'au risipit şi s'au bejenit prin păduri şi pe aiure. unde nici acolo nu
pot să să misluiască. Şi nu numai că-i pradă de bucate şi de
altile ce au pe afară. ce necontenit şi acolo prin păduri năvă
lind Tătarăi cu armele lor, multirne de oameni şi săraca raia au
omorât. Şi pe căţi prind vii, îi robăscu şi-ş facil bagiorură de
femeile şi felile oaminilor. Şi allile multe nevoi şi supărări ce
' /bithm p. 2l4. - Pentru darul pe care Ţările române le fii.ceau hanilor
ci. Iorga, loc ci1.
~ Iorga, Istoria bisericii româ11eşti, II, p. 159·60.

căpeteniile lălăre~ti,
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faci într 'aciastă ună dată, nu s'au făcut în săracii raialii ade când sintu şi pără acum. Că mai la toate tinuturlle
n'au rămas nici un fel de dobitoc ne luat. Păinele celi strânsă
pe la arii le ardu. Celi ce au rămas nesăcerate să prăpădescu pe
pămănl şi multi din lăcuitorii tinuturilor de sus, de spaima şi groaza aciasla s'au răsipil şi s'au dus pinlr 'altă tară, lăsându-ş toate
ale lor la perire numai să scapi cu sufletele de urgie aciasta.
Pentru cari şi noi. cu tofii ne aflăm la mare intrestăciune şi ne
mirăm ce va să fie aciastă urgie şi mare pradă asupra noastră
şi asupra săracilor raia. Că noi puriire am fost şi suntem supuşi spre toate poruncile impărătiii şi hainii! nu sintem, cum
şi căiră măriile voastre nici cu un chip de inpotrivire n'am
stătui, nici cu vre·o greşală nu ne ştim vinovaţi, şi după drep·
tvte noastră avându toată supunire ca nişti robi cătră măriile
voastre, am aşteptat şi aşteptăm apărare şi sprejineală, fiindcă
de multe ori raiaoa Moldovii au avut în lrecutile vremi
multă folosinlă şi sprejinială de căiră pre innălfa(ii hani şi sul·
tani. ca de nişte vechi impăraU ai noştri şi păzitori de dreptate
lui Dumnlelzău. Dumilor sale mărzacilor şi Tătarălor Bugiacului
cu cari ni megieşim, iarăş nu ne ştim greşiti cu nemică, ce am
păzit toate bine şi precum să cade cu odihna dumilorsale, că
toată hrana şi bucalile lor şi pun\ astăzi sini în pământul Moldavii şi nime ori căi pulin nu s'au supiiral piste dreplale. Pen·
Iru aciasta cu plecăciune pănă la pămănl şi cu fierbinti lacrăml
ne rugăm măriilor voastre. să socotiţi dreptate lui Dumnezău
că nu sinlem cu nemică vinova(i, nici sintem haini impăriifiii sau
măriilor voastre, şi să fie mila măriilor voastre, să poronciti să
să opriască prada, să să r dice Talarăi de asupra săracilor ra·
elii, că n'ari margini răutate aciasta ce s'au făcut în ticăloasa
tară; lară de sintem greşi(i sau vinovati cu ceva. iarăşi ne rugăm mării lor voastre să fiii milostivi ca niste slăpăni şi să ne
arătaţi ci esti ~reşala noastră, că noi nu ştim. Am trimis şi un
boer anume Vasile Stolnic, ficiorul lui Negel, cu carill am şi
scris măriiilor voastre. şi de atâte zile nemică nu şlim, nici vre
un răspuns am luat. Şi cum t•a fi mila măriilor voastre.
Pecetea. Iacov Mitropolii. Pecetea. Eonichi, Episcopul Romanului. Pece/ea. Dosifteiu Epscopl. Redăut.
/scăJiJurile, in grecească ne co1eclă a egumenilor de «Galt:J/a»,
cQolia», «Barnovschi", Sf «Paraschiva», "Treierarchi» şi uDancu„.
Boerii. Radu log. Ion Bogdan !ogor. Constantin Balş vorn, Ma·
nolachi Costachi vor. Vas. Rosil vorn. Dumilrasco Păladi vist. Ion
ceşlie,
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Păladi

vis!. Filip Catargiu! pălhl. V. Razu hat. Ştefan Rosit vist.
Ilie Costachi păh. Vasile Buhăescu păh. lonijă Călmăşiu med,
Costandin Coglălniceanul medlelnicerl. Ştefan Hermezău jic[nicerl
Ştefan Bos(ăe] jic. Costandin Gă... şel[rar!. Mihalachi Cheşco.
med. Ştefan Izmană med. Vasile Abăzâ vei căpl. Vnslillache Cozma vei. căpit. Anaslas Poruşnic, Polihron Poruşnic. Chiriiac câpit.
Huzum Gheorghe, căp. Toader căpil. Anastasă căpit. Ioniţă căpit.
Enache Her căpit, Dumitru căpt. Gheorghe căpil. Neculai căpil. Şi
alţi lăcuitori lot sărăci ai raelii Moldovii. Cincisprezeci puneri de
dege/e.

T. Pamfile

O CONDICĂ VECHE
Publicăm mai la vale o condică de zapise manuscrisa, cuprinzând documente dintre anii 1643 şi 1807, referitoare la nişte
moşii din judetul Ilfov.
Provenien/a. Manuscriplul a fost al vei Vornicului Grigorie
Rali 1• In timpul din urma el se aflâ în posesia d-lui C. C. Manu.
care trebue să-l fi moşlenit dela familia Krefulescu. în corpul
manuscriptului existând zapise referitoare la aceaslâ familie.
Descrierea. Condica formează un caet de format obişnuii. gros
de 53 de foi nepaginate, legale intre 2 sconrje de carton. Foaia
dintâi e rămasă albii, urmeaz<"1 23 de foi scrise. apoi 5 foi neîn1rcbuinţate, după cari mtii sunt scrise încă 14. Intre ele şi ultimele 3 foi dintre cari pe 2 jumătăti de pagini se află nişte so.
coleli de stânjeni de moşie scrise de mână, mai e un spatiu de
6 pagini; rămase neîntrebuin\all» Aceste părP rămase albe le atribuim faptului că scriitorul mai avea de copiat znpise, penim
cari trebuia loc. Din cele spuse, se vede că condica se împarte
în 3 părti: partea 1 coprinde zapise dinlre anii 1643-1748; a c.ioua,
zapise dinlre anii 1659 şi 1807. iar ultima. o învoială din anul
1807. Noi le \lom publică aşa cum se nflă in manuscript, unde
e păstrată ordine<i cronologică.
Hârtia este albă, de bună calitate.
ScrisoarP.a cirilică este foarte îngrijită, cu aruncături dese, însă nu grele de deslegat 2 •
De pe această condică s'a mai făcut şi altă copie: aceasta se
i

2

Vezi m11i departe.
Pentru transcriere vezi mai dep_arte la rubrica: transcrierea.
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vede din diferite semne, scrise cu altă cerneală pe mai toate pagincle, arălând locul până unde ajunsese copietorul. Aceasta este
explicaţia pe care o dăm următoarele semne: ţ ţ, ele„
Dala manuscriptului se află scrisă la începutul lui: le<1l 1820.
Transcrierea. Pentru transcrierea condicei am îi voit să urmăm
celor spuse de d-l D. Russo în lucrarea sa: «Critica Jex/elor şi
Jehnica edi/iilor» 1• Din cauza insă a lipsei de caractere tipografice pentru i scurt. u scurt şi alle lilere. sunlem nevoiţi a publica documenlele aşâ cum se va vedea mai jos. Cu toate acestea.
m·am ţinut de sus zisa scriere inlru câl priveşte împlinirea în
mod tacit a lilerilor cari lipsesc dela unele cuvinte, scriind de asemenea pe aceeaşi linie cu celelalte, caracterele aruncate în calul de sus 2 .
ln original i scurt este aruncat de obiceiu în rândul de sus, re·
zervându-se locul celălalt lui i înlreg. De asemenea şi u seuri,
Aci trebue să observăm o deosebire: i aruncat în calul de sus,
precedat de ori ce altă lileră, este în toldeauna scurt. Nu tot aşâ
şi u, care în aceeaşi poziţie se inlâmplă să aibă şi valoarea de
u înlreg. De oarece n'a\'em pulinta de a indica în mod grafic
locurile unde u şi i au valoare dL• vocale scurte, n'am transcris
pe u scurt care se intâlneşle prelulindenea în original, ci numai pe
i seuri. Pentru deosebirea de i întreg credem că cititorul nu va
aveâ nevoie de explica!ii. Astrei, d. e., e dela sine inteles că i
din vorbele Podgoreni, a/lui, dumnealui etc. este scurt.
Ă esle prelulindeni inlrebuintal în original, noi credem, cu
dublii valoare: de ă şi de â. ln transcriere l-am lăsat neschimbat.
Litera. cerfu am lranscris o pretulindenca prin ce, ci, chiar când
se află înaintea vocalelor a, o, u, din motivele învocale moi sus
Diflongul iel l-am transcris de asemenea aproape întotdeauna
prin ea, prin e numai în unele locuri, pe cari le voiu indică în
cursul publicării. Sunetul în are în original, întotdeauna, valoarea de i.
N'am despărfil rândurile printr'o linie verticală, menită să arate sfârşilul fie-căruia, de oarece nu e vorba acl de documenle re·
produse după original. ci şi de copii. care i-au păstrat adesea
fonetismul învechit 3•
lmporlan/a condicei. Nu insistăm aci asupra însemnătăţii ce-o
1 Publicată

în Buletinul Comisiei istorice a Româru"ei. Voi. J. Buc. 1915, d. mai

ales pp. 60-100
~ Russo, op. cit. pp 61-63.

:i Vezi doc. no. I si no. 3, notele.
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are publicarea de documente din trecui. Vom spune numai că
zapisele pe cari le dăm azi la iveală sunt inedite, toale copii de
pe al!ele mal uechi, interesante din mai multe puncte de vedere
Unde va fi nevoie, vom însoţi documentele de un scurt no·
landă, unde se vor indlcâ particularil~tile lui mai caraclerislice.
Odată pentru totdeauna amintim că alâl rezumatul con!inulului
zapisului care se află scris deasupra lui, câl şi lilerile initiale, suni
scrise cu cerneală roşie.
Pe foaia întâi verso: Condică a dumnealuI Vei Vornecului Gri·
gorie Rali, pentru moşil.
Jos, la dreapta : din leat 1820.
Pe ultima foaie, recto : S'au scris de loni!ă Mocănescu Văleanu.
ciracu Dumnealui Vornicului.
}.

Mărturiia

ce dau pentru o parte de moşăe a lui
Popi Pătru pă 2 moşii ai lui din Podgoreni.
Adecă noi moşleni din Cocani 1• anume: Bratul, i Radul. i Ion
ot Poinari, Vişan, Oprea, Mărgării. Slănilă ol Golăşăi. Manea. i
Oprea. i Slan,·i Barbul. care am fost cănd s'au hotărâi Lera Co·
mlsul de şau ales ocina. Alunei slrânsuneau Popa Pălru din Podgoreni de iam ales partea de ocină din Podgoreni pă trei moşii,
cătă ocină au fosl scrisă in cartea lui Vlad Vodă Ţepeş 2 mai dinainte vreme, ce au perii cănd Tătarii. Ci să şo tie cu bună pace.
Aceasta am scris ca să şă ştie şi să să crează 8 • Şi pentru ere·
dintă pusam in loc de peceti degitile.
7151 '· Mai 24.
©l.
©l
©l
©l
©l
©l
Eu Bralu. Eu Radu. Eu Ion. Eu Vişan. Eu Oprea. Eu Stănilă.
©l
©l
©l
Eu Manea. Eu Stan. Eu Bratul.
a 9

moşteni

2.

a 6 moşteni ce dau zapis pentru Popa Talul, inpo·
triva altui zapis perdut de o moşăe de stănjăni 150.
Adecă să să ştie, acest zapis de cănd au pus popa Talul pă
ră cu egumenul Sofronie dela mânăstire dela Panaghia pentru
moşăia dela Borşul(?) că au zis călugărul că o au cumpi'iral piste
toi, iar popa Pălru au mersu înaintea Radului Vornic de sau jă
luit cum că nau văndut nici o palmă de moşăe. Şi au dat Radu
Vornecu 6 megiiaşi, anume: Badea sin Banul. Dragomir din LuciMărturiia

1

Sal jud. Ilfov, pi. Snagov.
cu diftongul iet.
iet cu valoare de e.
1613.

2 Ţepeş,

9
4
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Stan Puescu (?) din Dărza, şi Radul din Lucieni şi fratiEnciul, şi din Ghergani Vlaicul, din Golăşăi Manea, ca să adevereze de acest lucru. Şi au căutat şi cărţile şi sau aflat vânzători călugărului anume: Miroslav şi Standul sin Ursulef, şi
Dragomir şi Stoica, şi Tudor sin Oprea. Şi au tras şi moşiia din·
cepul şi iau scos Popi lui Pătru slănjeni 150, şi iar au mai cumpărat popa Pătru dela Stoica stănjănl 75. din apa Colintlnii pănă în
Crivedie, din cămp şi din pădure. Şi sau vândut această moşăe
în zilele lui Mihai Vodă. Şi acest răvilş iam făcut acum, căci zapisul cel de demult au perit cănd răutătile. Şi am făcut acesta
acum cănd au fost leatul 71671, Iunie 2.
Eu Badea. Eu Stan. Eu Radu. Eu Enciul. Eu Vlaicu. Eu Manea.

eni,

şi

său

3.

Zapisul lui Partenie, egumenu mănăstirii Radului Vodă, către
dumnealui Şărban Vei Vistier, de schimbu moşăii Zăblăeni ot sud
Ilfov.
Adecă eu Părintele Partenie, egumen ot mănăstirea Radu Vodă
de aici din Bucureşti, înpreună cu tot soborul sfintei mănăstiri,
dalam acest al nostru zapis ca să fie de bună credinţă la măna
dumnealui Şărban Vei Vistier, cum să să ştie că avănd sfănta
mănăstire o rnoşăe ce să cheamă Zăblăeni, ot sud Ilfov, slănjă·
ni 24l\ care moşăc nefiind mănăstirii de nici o treabă şi de nici
un folos, neavănd nici un venii după dănsa, deci având şi dumnealui moşie. acolea la Ciocăneşti, pă lăngă această moşăe a
noastră, neam învoit cu dumnealui noi de bună voia noastră de
am făcut schimbu, iam dat această moşăe a noastră din Zăblăeni
şi dumnealui neau cumpărai altă moşăe la Togojăni ot sud Ialomifa, dela jupăneasa El~na Vistiereasa lui Părvan G. Vistier, fata
Vladului logofătu Cocorăscu. Şi neau dat-o schimb, moşăc pentru
moşăe, insă slănjăni 2•

Drept aceia am dat acest zapis al nostru la măna dumnealui
ca să fie deac m înainte această măşăe din Zăblăeni cu bună
pace: săi fie de moştenire dumnealui şi coconilor dumnealui în
veci, după cum scrie. Şi zapisul dumnealui la măna noastră şi
alat soborului sfintei mănăstiri, ca să ne tinem cineş schimbul.
Şi mărturie boeri carii vor iscăll mai jos. Şi noi însă pentru mai
l

1659.

!! Lipsă

ia

original.
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adevărată credinţă

mai jos am întării cu
ca să să crează.

iscăliturile

noastre şi cu
Fevruarie 10.

pecetea mănăstirii,
7203
Pecelea
Partenic egumen
mănăstirii Radu Vodă
mănăslirii. Şi toti părinţii, fra(i mărturisim
Dinu! Rudeanu vei logofăt, martor. Constandin Corbeanu, vei
pitar. martor Matei Filipescu vei stolnec, martor. Radu'! Hris'tea (?)
vei clucer Zarie (?) martor. Conslandin. martor. Socol Medelnicer,
martor. Gavriil Angheliu Starostei!. marlor. Grigorie Băleanu Postelnic, martor. Şărban vei pitar Bujoreanu. nrnrlor„ Păr.vui Crefulescu, martor. Calotă logofăt. morlor. Gavriil .
1
•

(Va urma).

Al. Rosetti.

DOCUMENTE

ţ Andreiaş

372.
1635 Oct. 2.
cu 12 prăgari i

Şoltuzul
lonaşco Dinga i Enachie
Ursul Văntul şi mulţi oameni buni orăşeani de lrăg de
Brăladu şi Neania de Obrăşiiani scriem şi mărturisim cu ciastă
scrisoare şi mărturie a nolals!ră cum au venit înnainlea noasfră
Petra de Tomineşli ş'au dat ia de bună voia ei, de nime nesililjă]
nici înpresuraqă], o parle de ocină a ei din sal din Tomineşti şi
altă parte de ocină iar din Bănceşli, cu tot venitul ce va hi pre
acela locu al ei. Şi !ea au dat aceale doaau părţi amăndooau
lui Scrălet (/ăia/ apoi: · şi jupănesei sale) ca se le fie lor ocină
dircaptă în veaci. pentru căci au plătit Scrălet un fecior a ei anume Ion de o şugubină. Ş'au dat (cu aliă cerneală: doispră
zeaci ga[l]b[e]ni (?). Dereplu aciasta, nime de ruda ei sa[uj de feciorii ei să n'aibă trea necolij (sic). Noi încă văzăndu bună tocmală, de bună voia lor şi . plat[al deplin, noi i-am făcut aciasta
mărturie de la noi, ca să le fie lor de credinţă, pănă ce·ş vor
face eişi direas[ăJ domneşti. Şi pentru credinţa pus-am şi pecea tleaJ oraşului şi ale noiaJstre z văsim. /isl zapis.
Vleat 7144 msta : Oe. 2

Goian

şi

„.„

iscai i pisai sii zapis

să

uciniemu

emu ~

V. C. Nicolau.

Jet cu \•aloure de c. 3.„„arn
scris acesl zapis cu invătăturu sa.
l

1695.

2
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373.

1685 Noembrie 9.
ţ

Adecci eu Ionu a Stoicoche de Vineşeşti şi cu femelia mel Mă
rie şi cu coconii mei, scrim şi mărturisim cu acest adevărat zapis
al nostru de nime silit nici asuprii. ce de bună voe me am vândut
dumisal[i] lui Iftimiie şi feciorilor dumisalliJ un răzor în frunte din
partea Ciurlicăi lrini. S'au văndut dreptu tal[eri] 2 din capul văn
zări[iJ, dumisali car[eJ au cumpărat, ca·s fie dumisal[i] şi cuconilor
şi nepoţilor şi strenepoţilor dumisal[i] să fiie moşie neclintllă
în veci. Şi l'aceast:1 tocmală s'au înlămplat multi o[a]meni buni
bătrăni şi lineri, carii] mai gios ne-am pus şi numele: Lupul fi.
ciorul a Hrejdei mar[lor] şi Măne ginerite Ionii o/ Vineşeştl mari·
şi Ionită Scheopul mari. şi Simion Bunavreme o/ /am mart. şi Jon
nepotul Debului mari. şi Ion Pălici mart. Şi pentru credinţă ne-m
pus şi degitele mai gios ca-s să crează. Let 7194 Nov. 9 dni.
Eu Lupul sin Hrejdei 1~ mart. E[u] Măne zel !Ilonei o/ Vinişeşti
mari. Eu Ion nepotul Debului ~ mart. Eu Simion* mart. Eu Ion
Palici!)! mart. Eu Ionu a Srhiopului :~~ mart.

*

A. Saint-Georges.

374.

1711 Februar 8.
Eu Vasile Siminiceanu şi Vasilie Moţoc vărul Siminiceanului
noi această adevărată scrisoare n noastră precum ştim
noi cu sufletele noastre pentru Teodosie Călugărul din Tâmpeşti
de la finului Romanului, precum având el moşie tntr'acel sat din
Tâmpeşti ş'au ales moşia lui despre alţi răzăşi, şi alegându-o au
şi stăpânit-o, şi dintr'acea moşie au dat giumătate de loc Mănăs
lirei · Pobratei. iar giumătale au lasal să fie a fetelor noastre a
Alexandrei şi a Măricufei.Aşa ştim şi mărturisim cu sufletele noastre
dinaintea dumisale lui Neculai Costin logofătul cel mare, şi
dinaintea dumisale lui Vasile Hăbăşescu Medelnicerul cel mare.
Şi stâlpii sunt. un stâlp este in capetele pământurilor care merg
pe deasupra Milohului din sus spre răsărit până în hotarul Ba~
lasineşlilor, până în capetele. pământurilor ce merg in lungul
1
\. ânlului în capetele
de sus şi în pădure din drumul ce merge pe
deasuprn Milohului râpa la deal spre apus, până unde şade dru·
mul înlr'un şold, drumul Bărbăteştilor Intr'un .bour; iar în S111şte
n'au călugării nimica. Pentru credin1ă am şi iscălit ca să fie de
făcut-am
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bună credinţă şi

călugării

nimic.

ca

să

se

ştie.

Nici în vadul cel de moară n'au
7219 fevruarie 8

Dinaintea noastră s'au mărturisit ceea ce urmează:
Vasile Motoc.
Vasile Siminiceanu
Neculai Costin vei logofăt
Dinaintea noaslră s'au făcui: Vasile Hăbăşescu, vei ·Medelnicer

Artur Gorovei.

375 _

1781 Iulie 5.
Briţcanii din giumătate de sal, parte
moşie
de
Adică noi răzeşii
despre răsării, cum şi din giumălate de sat din Unguraşi, iarăş
parte despre răsării, anume Ion 'Boghian. egumen de la spitul
(sic) Cărligul. şi eu Andreiu Cărligu şi frati-meu Coslanlin şi
Neculalu şi sororîle noastre Iliana, Irina, Paraschiva şi eu Zaharic Niful Diiacon şi soru-me Anita şi eu preutul Andreiu Nitul şi
Neculaiu Niţul şi Vasăli şi surorile noastre Marie. Nastasăe, ficiori
lui Toader, şi eu Ion şi vărul meu Ursachi şi vara noastră Nastasăe, nepot preutului Andreiu, şi eu Lupaşcu Boghian şi fratile
meu Mih(a]lachi şi nepojii mei lonifă şi fraf[e]-meu. Ilie şi surorile noastre Safta, Sanda, Ilinca, ficiorii loanii şi eu Andreiu şi
Ion şi sora noastră Hlimie, ficiori Anăsăii, nepoţi lui Boghian, fă
cut-am adivărăl zapisul nostru cii di mai sus arălati, unul la măna
altul, să-s ştie că nc·am aşăzat şi ni-am învoit înainte dum. că
pil[anulul lordachi Alcazu hotarnic, penim acesli părfi de moşii
ce sănt arătate mai sus Brifcanii şi Unguraşii, fiind trebuinţi a să
hoiără, şi ca să lipsască pricinile dintre noi. ni-am învoit tot ca
să-s hotărască moşie hlizi. fiişti cari bătrân, să i să de lot la un
locu. Dar livez de vor veni a unii răzăşi pe hliza altui, să ne
slăpănim fiişti cari liuezăle. şi cel cu hliza să-ş ei obicinuita dijmă din zeci unul, după cum să porunceşti şi prin carte Mării
sale lui Vcd[ă] ce s'au adus penlru holărăl. Dar de ne vom învoi noi şi a ni face livadă, celu cu hliza pe hliza celuelall, acJic[ăl
livad[ă] pentru livadă, atunce să rămăe livada tot a celui cu hliza.
Iar tămplăndu-se vreunul dintre noi răzeşii acestor mo[şi]i a tragi
giudecată pentru aciaslă pricină arătată mai sus, să nu ne ţăe
nici înlr'o samă, or la ce giudecată s'ar întâmpla. Cum şi levezile mănăstirii ce sănt pusă de călugări, de vor veni or pe a cui
hllză, să aibă a-ş luoa din zeci unul, după cum să arată m~i sus,
iar mănăstire să-ş stăpânească livezile. Şi pentru mai adeuărată
1781, Juli 5.
credinţă am iscălit şi am. pus şi degillle.
Iscălesc

unii din cei pomeni/i

şi

holarnicul Iordache Alcaz.

O.riginalal s'n ddruii acum Academiei Române prin di3poziţia d-lu prof.

N. Apostol
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376.

1779, f1aiu 18.
Adeverez cu aciaslă scrisoare !al me că fiind logodna lui Ionilă Vărnav în casa me şi fiind soacra lui Ionifă Vărnav Paras·
chiua Perjoai, am întrebat ce are să de fiicii dsali Ilincii, zăslri.
E au arătat zăcănd că i-a da 4 boi şi 4 vaci şi parte de moşie,
căt i s'a alegi din moşia lonăşăni, di giumălate de sat şi casăle.
Iar gineri său Izmană să şadă în casi pănă ş'a căsători copila
şi apoi să meargă să şadă la moşie unde l-au dat soacră-sa.
Şi aşa s'au primit Ioniţă Vărnau să ei fata, bucurându-să pentru
moşie. Şi înlrebăndu că ari şi alt gineri, am întrebat ci i-au dat
zăslri, zicând că i-au dat giurnălate de moşie Coşulenii ce să
hotăreaste cu ....... zenii Cogălniceanului. Acmu viind Ioniţă Văr·
nav, îmi spusi că va să·l bagi pe gineri-său Izmană în parte ci
i-au dai din moşie lonăşăni ş'au cerut di la mine să-i dau măr·
furie dupjăJ cum am auzii, făcându-să logodna in casa me. Şi în
frica lui Dumnezău, duplăJ cum am auzit, i-am dat aciaslă măr
turie ca oricari la ce giudecală ar eşi cu soacră-sa sau cu cumnau-său, să aibă îndreptare.
Let 1779 Mai 18.
Toader Silion med.
Şi fiind şi eu fală Ştefan„ ... Aliă mărlurire a lui Cos/andin

A. Saint-Georges.

Săngiorzu.

377.

7785 Martie 24.
•Molitva la preute Ioniţă şi diacone Antohie Băltalu i du, foii
de obşte poporăni din salul Leoştii 1 să fiti sănătoşi şi blagosloviţi. Vă facem ştire pentru acesl ficior anume Ion ficiorul diaconului Vasilie Corne de acolo din sat, carile din copilărielaJ lui
slujind aice înlăuntrul Episcopiei cu toată căzula dreplale şi fiind
că esli şi ficior de diacon ce esti slujitoriu bisericii, iată că şi
pe dânsul ii rânduim la acceş biserică să fie ci!e\ şi slujiloriu la
toate cele trebuincioase şi cuviincioasor slujiri, pănă când ·ua deprinde rânduiala bine cuviincioasele învă1ăluri, ce i să cadi a şti
şi atunci ii vom hirotonisi şi diacon desăuărşit. Deci molitva fa
preute şi diaconc să-i daţi căzuta rânduială la beserică, precum
se cade. şi dvs. popor<ini să-l aveti la cinste şi la dragoste ca
pre slujitoriul bisericii, nesupărăndu-1 Jnlru nimic, înpreunil cu
voi. căci l-am făcui vas bisericesc şi om a Episcopiei noastre. A·
ceasta, şi să fiJi sănătoşi şi blagosloviţi,
lacov episcop Huşului•
1785 Martie 2.4
Originalul irz muzeul meu,
1

Dolheşti-Fălciu.

Econ. V.

Sat în jud. Fălciu.
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1799 Fev. 11.
eu loni(ă ficior lui Ghiorghi lsacu strănepot lui Vasile
Roşca di fată dai-am adivăral şi încrcdintat zapisul meu la mâna
verilor mei. ficiorilor lui Negoiti nepot lui Strătulat Ollinescul, lui
Ion şi lui Neculai şi lui Iordachi şi lui Vasili şi lui Nistor şi cum·
natului lor Conslantin Bărcă precum să se ştie că le-am văndut
partela] me di moşie, din Păhna ci i s'ar alegi în preţ cinsprezeci lei, di nimini silit, nici asuprit, ci di a me bună voe să le fie
lor ocină ,şi moşie, lor şi ficiorilor lor şi nepotllor şi slrănepo(i·
lor lor şi a toată sămintielal lor; şi penlru mai mari credin(ă
Eu Ioniţă Isacu.
m'am Şi iscălii.
Şi la acestu zapis ne-am întâmplat mulii oamini buni înpre·
giuraşi: Eu lordachi Popa om străin, Eu Ghiorghi Toderaşc.
Şi la acest zapes m'am întâmplat şi eu Gligoraş Burghcle.
Noemvlrel leat 7285
Pe conlra pagină :
Fiindcă aciastă parle de moşie ce si:'l arată prinlr'acestu zapis s'au
fostu cumpărai di noi di la numitu vânzători din zapis pomenii
după Ct1m pre largu să arată în lăunlru, şi acum după putere
poplicafiei şi aducându-ne şi luminată carie glosjpod Cozma
Graur ce iaste drept nepot vânzătorilui ce să lrngi din neamu
Roşculeşlilor, şi cunoscând şi noi că nre toată dreptatea a răs
cumpără el di la noi, fiind că noi cănd o cumpăras~m nu·i .făcu
sam de ştire după drept, ca unui neam şi fiinldlc<i l'ără a ou merge nici la o giluJdicală ne am primii banii lo\i deplin înapoi şi
am dat zapisul, cu care zapis să aibă a stăpâni de acum înainli cu pace în veci; şi pentru mai ndivarat ne am şi iscălit.
1799 F evlruar] 7
Eu Ion Negoifă neştiind carte am rugai p~ dlui postelenicu
Vasăli lşan de m'au iscălit şi mi-am pus şi degetul.
Aciastă răscumpărare s'au făcut undi fiind şi eu de faţă şi fiind
cu primire[al amănduror părfelor m'am iscălit şi eu de martur.
[17199 Fev. 11
Vasili lşan. poslelnic
Ori[finalul î11 muzeul mm, Do/htşli-Fălciu.
Adică

Ec. V.

Ursăcescu

1718. Octomvrie, 12.
379.

Slujba
Tănasă

Bujoran

vădrăritului.

Andrei Bujoran fiind din rănduiala celor ce
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nu plălescu la slujbile rusumaturi, dumv. vadrari di fănl. Tulovii
pi lot vinul ci vor faci din drepte viile sali. să nu să superi întru
nimică cu plala vădrăritului după hotărâre ponturilor.
Vei vist
1817 Ocv. 12
Original c. I. MironfSCU, /băneşti- Tu/ova.
T. Pa mfiJe

380.
1842 Februarie 27.

Botoşani.

Testament.
moartea nu are hotar, zi sau ceas întru care vreme ca
să să ceară viaţa omului. de multe ori pre mulţi şi fără veste îi
răpeşti ca un fur di viaţă, mai vărlosin ciasurile ncele ce iei nici nu
găndesc, căci şi insuş Mănluitorul nostru Isus Hristos deştep
tăndu-ne ca să ne păzam zice: Privighelii! că nu şli\lil ciasul
intru care 1.;a veni furul. acJecii secerea morţăi. Şi iarăş cuvântul
evanghelesc zice: Că dacă stupănul casăi ar şti in ce cias ar
veni furul, ar privighe şi nu ar lăsa ca să săpi casa lui.
Drept aceia şi noi Medelniceriul Teodor sin Jorj şi medlell·
ni cereasa! Ecaterina sin Jorj niiscul<l Caracaş. neştiind cănd ne
va veni ci.isul ca să plinim obşteascn datorie, mai ales fiind so·
siţi în vrăsta bălriinctălor, penim ca să nu să întâmple după
moarte sfezi şi giudecafi între clironomii nostri. am socotii de a
noastră bună voe in viiafă încă fiind. avăncJu-ne întregi toate săm·
ţările ca să rănduim şi să holărâm toată puţăna noastră averia
cum trebui să rămăe după moarte noastră. Şi ială că după cerirea ertăciunii de la toată omenire[a]. iar mai ales de la fraU
noştri acei în Hristos drepţi slăvilori hristiiani şi dela rudele
noastre. câte am greşit întru şliinţă şi întru neşliinfă, hotărâm a·
ciastă jos împărlăre care în mişcarela] părinteşlii noilslre săm·
ţări şi a dorin!ăi ce fieşteca1·e hrăneşli di a sădi şi a sialornici
între fii şi urmaşii săi pe lângă multă sau pu!ănă averi, iubire şi
dragoste frăţască, şi în urmare ooinlei acei din urmă a cărue te·
meiu legile mai cu osăbire tl sfinfăsc. spre a feri să asculti pe
fii noşlri despre toată neinţălegire!al şi perirea aceia ce în urmă
ar pute aduce intre ei ore-o neînvoire sau allăceva nedumerire,
astăz pănă încă ne găsăm între toată întregime[al sămţărilor sufleteşti şi trupeşti, în congliisuire şi de cuvinţă găsim a face a·
ceastă de înşine noi alcăluit şi închipuit testament şi lămurind pe
lângă aceia ce pănă acum în viiată fiind, am dăruit şi am dat
fieştt?cărue din fii. Tot odată a regularisă şi a hotără şi pentru
Fiindcă
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aceia ce oprim pentru a noastră schivernisală şi fănere pe câtă
vreme incă Domnul să va milostivi a ne ţăne întru aciastă trecătoare viafă Şi dar fiindcă din tot avutul noslru in viiafă aflăndu·ne am dat fiicii noastre Profira la a ei căs torie giumălale
moşie Prisăcanii la fănul Botoşanii care o am luată şchimb cu
moşie Bozăenii ce o avem zestre, o parle din moşie Boreşlii tănl.
Vasluiu. dughenile din leşi în ulita mare şi cu una din dos în
uliţa sft. Spiridon, ţigani, argintăria şi altele precum prin izvodul
de zestre. sănt numărate. Iar fiiului nostru Gheorghi numai giumătate din moşăe Filiutii aflătoare in a slânga Prulului în oblasie Basarabie, fânului Eşii ce o avem danie de la mătuşa Balaşa
Cogălniceaniţa i locul rămas în leşi în ulita sfi. Spiridon fiindctl.
celelalti, şi anume parte din moşie lonăşăni fănl. Dorohoiu, ţi
gani i vite le-am oprit penlru schivernisală şi tăneria noastră pe
vilafă, adecă ca din veniturile şi rodurile lor, să inlămpinăm tânerea şi neapăratele noas!re chelfueli pe călă vreme încă vom
trăi. Toate aceste mai sus însemnate fiind intăi pentru a face
deopotrivă dreptate şi fiiului nos!ru Gheorghe şi al doile pentrucă
pe lângă a noastre osteneli, di la vremi ci el au eşil din vârsta.
copilărească au unit şi a sale ce au privii toi în agiutorul nostru şi a casăi iar nu în al său particularnic folos, prin aceasta,
pe lângă giumatate din pomenita moşăe Filiutăi şi locul dughenilor din Eşi (pe cari de acum i le-am şi dai în deplină şi intreaga a sci dispoziţăe împreună cu toate documenturile sprejă
nitoare lor). hotărăm şi fără nici o rndoială rostim că şi toate
celi pentru tănere noastră oprite. adecâ parte cu aşăzare din
Ionăşănii, ţigani, inpreună cu orice alte nemişcătoare şi de sine miş
cătoare averi in urma treceri[i] noastre din viiaţă s'ar găsă la
casa noastră, să să clironomisască de călră zisul clironom. Asupra cărue să pune îndatorire că alât de la sine, căt şi din
doă sute galbeni ce din vănzare casălor din Botoşani ce i le-am
trecut în de veci vă·nzare şi pe care sumă noi înşine am lăsai-o
pentru grijăle noastre a rămâne în a s<> păstrare, să ni facă toate
grijăle cuvenite le~ii potrivit slării şi rangului nos!ru. precum şi
desgrop<>re fieşt~ cărue la vreme cuvenită îndeplinind şi aceli ce
prin condicel vom lăsa a să urmă, Şi pentru cfi ilceastă regulă
şi împărtală este întemeiată pe buna noastră plecare şi mărgini
H'i. în vrointa de pe urmă, fiind acest legiuit testament după ce
l-am scris şi l-am întărit cu a noastre iscălituri. <>m rugat i alte
fetă de cinste di au adiverit ca martori. Tot odală prin jalobă
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cătră ţinutala giudecătorie

vom ceri spre temeiu a să îndeplini şi
cu a sa comformafje. Anul 1842 Februar 27 zile.
T. Sămjorj medlelnilclerl. Ecaterina med(elni]c[ereasăl
lncredinfarca judecă/oriei /inul. Botoşani din aceiaşi zi cu
no. 75. cu o semnătură neci/eafă. N. Vârnav şi Balş posl.

A. Saint-Georges
381.

1855 April 26.
Spătarul

A. jiianu, căire Adminislra/ia /inu/ului Dorohoi. ln·
rând în stăpânirea păr/ilor de moşie din Plopeni şi Dumenil
foste ale Profirii Climescu, în aceeaş lună, arată că are
drepJul de a-şi scoale şi câştiul moşiei imposăsiate dlui Hagi
Cerchez.

A. Saint-Georges
382.
1865 Sptembrie 26.
Locui/orii cătunului Vâlsăneşli improprielări/i după legea ruse plâng primarului de 1\,1uşeleşli- Vâlsâneşli jud. Argeş imµo/riva celor ce sunt cu lotul nepiilrunşi.... căci unii n'au nici
măear o palmă de pământ la muşcel. şi au cârduri de oi. capre
şi cai şi umblă [pej muşcel. mâncându-ne dreptul nostru, şi partea
dânşilor şi o au în sat închisă cu gnrd„ „.
rală

AC't

argeşan, împărtăşit

G. Florescu

de d-l.

383-386:
Documentele publicate pe p. 190-191, 194-196.

CRONICA
D. Furtună : Preoţimea roma.nească ln secolul al XVIII-iea. Starea ei culturală şi materială. Şliri şi fărăme de şliri pentru unul din veacurile nenorocite ale istoriei noastre. Ni-i peste putinţă s~ vedem leşind din 11·
ceastă prea ostenicioasă lucrare altceva in afară de povestirea străduinţilor
pentru dobândirea preoţiei, c1ire îşi are „cinstea" sa, ~i necazurile pentru păs
trarea acelui loc pe care al!ii 1-au socotii fie prea mănos, fie prea de samil..
Nici un dull pen1ru vremea această, şi nici unul altul dintre ac:ele cari trebuesc legale de darul preoţiei,- c~ci excep\iile nu se pot scoate înainte, după cum nici osândele nu se pol striga.
Nepregătită, aruncată şi părăsilă-n'uu fost în de-ajuns predosloviile vechi
cum nu sunt nici circulările de aslăzi,-preoţimea acelui veac n'a pulul lumina
mai mult de rât tra lumină. N'a condus şi n'a îndreptat, dar a sfinţit şi astrei
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a ajutat la trecerea cllre 1.:eacurile următoare, a cumpănitului sirnt~mânt religios al poporului român.
Prin marecl ingrămădire de amănunte, priviloare la un veac, bogata lucrare a păr. Furtună nu poate da altă încheiere cetilorului. Pentru anu.
miţi ani şi anumite puncte, pentru intăia dală în totalitatea lor atinse, se
vor putea însă scrie monografii independente, cari vor cuprinde, de asemeni
după aceasta, mai pe înţeles iarăş viea\a acelui timp.
• Alex. Liipedatu: Doi cil.rturari braşoveni din sec. XVII. Câteva
documente Impotriva unirii. Co.rturarii suni Ioan şi Radu/ Duma a căror
activitate se inlregeşte c11 mulle ştiri nouă, urmule de cinci anexe·.
Documentele urmăloare sunt scoase din ms. 603 al Academiei Romime, şi
cuprind mărturisirile către Mitropolitul din Bucureşti, alt: preotilor cari, aproape
loţi, părăsiau unirea cu biserici\ Romii, pe vremea luptelor religioase aduse
de agilatiile călugărului sârb Visarion Sarai şi ale altora. (Suni dale şi în D,
Furtună, Preoţimea româneastâ jn secolul XVIII. p. 2.35-ll2).
*.Alex. La\pedatu: Un mănunchiu de cercebiri istorice. Lămuriri,
în pre[a\ă, privitoare la cele cincisprezece articole, toate, scrise intre 1902 \'i
1912 prin diferite re\lisle : „pe de o parte şi in mbură mai mare, cercetări de
cuprins variat, publicate pi? când eram funcţionar la Academia Română in secţiunea manuscriselor. când clin \Jogalul maleriat isloric ce am avut µrilejul
de a cunoaşte, am dat, mai muli ocazion;1J, câte ceva la iveală: pe de aliă
p11rle ~i in măsură mai mică. cen:elăl'i, acesle de cuprins mai omogen, rezu\late din îndeletnicirea mea ca secretar al Comisiunii Monumentelor istorice
şi redactor al DBuletinului• aceste comisiuni".
Penlru variatiunea paginilor, c11 şi pentru ucel stil cald, evocativ, culegerea
se ceteşte cu plăcere şi cu folos penlru acei cari trebue s;1'nveţe me~teşu
gul zugrăvirii unui trecui, care, in anumite colturi, poale sta la indămâna
tuluror sârguin!elor.
• Ni se comunică, după dispozitia d-lui /. O. Bibiasc11, că cele douâ acte publicate in aceasl.ă revistă, ll, p. 17.3-5, privitoare IH alegerea Iui Gheorghe-Vodă
Bibescu, se află publicate, cu alte acle, în A11afele parlammlare ale Romd11iei
Tom. XII, partea J, anul 1842; acolo se poale vedea şi rugădunea întreagă.
• De pe înăJtimea unei catedre universilare,-sunlem înşliinta\i, -ni s'a aruncai, în !atu studenţilor cari lrebue să inve\e ce-i munca ~i ce preţ. irebuc
să uibă această p1·oaslă îndeletnicire omenească.-cuvii.ntul „analfabeţi". Prea
grav, nu e. Ştim ceti şi toi ce publicăm e bitie cetit; chiar şi acele cuvin le slavone
răzlele şi rari. întâlnite prin ac:lele veacului XVII, ca lilulaluri de Domni şi a;lel~
sunt bine cetite, şi ori cum, lot aşa de corect celile cum au fost şi scrise de
pisnrul care nu va fi urmat la cul;Jre Univc8ilate şi Facullatc. spre a-şi de
săvârşi cunoaşterea limbilor slave. Da, suntem slavişli„. anaHabeli, o minune
în această iară, unde se inlâlneşte şi allă minune: un profesor universitar care
s'o inteleagll pe cea dintâi.
• Indreptarc: la pag, 172, rândul 17, să se şteargă cuvânlul Toader.

T. Pamlile
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N. IORGA:

Notes et extraits
pour servir â

L'Histoire des Groisades
Au XV-e siecle
Cinquieme seri e
Edition de !'Academie Roumaine
Bucarest. 1915, 352 pp.
4,50 Francs

Teodor Codrescu
Revistă istorică scrisă

de Gh. Ghibănescu

An. l. No. 4 (!anuar 1916) cuprinde: Documente slavo-române, Inscripţii-. Manuscripte. Notiţe pe cărfi. Spite de
neam. Recenzii.

ALEX LAPEDATU

UN MĂNUNCHIU 0[ Cf RC[TĂRI ISTORICE
Bucureşli,

1915, Inst. C. Sfelea
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Revistă de limbă, literatură şi artă po IX. No. 1 pe Ianuarie, 1916, cuprinde :
<IOn mAHGA».-Urare pentru anul nou 1916.
Î - Pamlile.-Curcubeul.
M. lupmu.-Dintr"o scrisoflre căire un concentrat.
[. N. Matee.n-Un •fisiolog» românesc din veacul al l8~1ea.

ION CREANGA,
pulară-Anul

H. I. Oumilra$cu. A. Moisei. O. Hotuodu. lih. Bogniu .-Gâcilori.
O. Rolundu.-Uratii.
O. Rotundu. t Maisei. Pr. li. V. ~uşnea.-Datine şi credinte .

T. Pamfile. Pr .. li. Y. ~uşnea. li. [. Consiantioesrn. A. Moisei. -Cântece .
Pr. fi. A. OrăgbitL ~ . Moisci. -O samă de cuvinte.
o. Urzică. o. Bolundu. lih. Hoghiu. Pr. P. fih. Savin. H J. Munteanu. (. AtanasiY, Pr. ll.
Furlună.-Glume. jatii, taclale .
Furlună.-CRONICA.

T. P„ Pr. O.

ltUSTRATIUHf: Pieire prin cari suge curcubeul apă.

Redaclia: T. Pamfile, Barlacl. slr. Corbului.
Administra(ia : M . Lupescu, Zorleni-Tutova.
Abonamentul anual, 5 lei.

evista

Istorică

An . I, No . I 1-12 (N?embrie-Decembrie) 1915.
Redactia

şi

Adminislrajia in

Vălenii·de-Munle.

Transcriem gratuit acte
şi manuscrise vechi
Adresa: T. Pamfile. Bârlad, strada Corbului.

~

J,l
https://biblioteca-digitala.ro

Februarie, 1916.

ANUL IV.-.No. 2.

Miron Costin
= =

REVISTA DE CERCETARI

ŞI

MARTURII ISTORICE==

APARE O DATA PE LUNA

~~l§J~~~~~lc:::Jllc:::Jl~!i§11~~~~~()i

CZJPRINSZJL
fAHTÂHlLE DIH RÂffinlCUL-VÂLCEA.-T. t'amfile.
O COnDICĂ VECHE .-AI. Rosetti.
DOC'UffiEHTE.-n . Apostol. Artur 6arauei, V. c. ni·
colau, A . 5aint-6eorges. Econ. V. Ursăcescu.
HUffil5ffiATICĂ . -V . C. nicolau.
IH5EffiHĂRl. - A. 5aint·6eorges.
IH5C'RIE'Ţll.-T . t'amfile.
CROnICA .-- T. Pamfile : N. Iorga: Histoire des Romains de Transvl vani e e l de Hongrie.-1. C Fili!li : România
ia t ă de Cnpilulatii le Turciei. - Buletinul Comisiunii mon11111e11lelo1· istorice. - Revislu istor i că .
ILU5TRAŢIUnE . -fântâna

Episcopului filaret cin R.-

Vâlcea (1784)

Redacfia

şi

Administra(ia :

===Bf4RLAO===
Strada Corbului.
EXEMPLARUL :
l n ţa r ă
. 40 oe bani
„
ln stră i nCHa t e . . . 50 „
-

Un

TIPOGRAPIA

ŞI

număr

U
ABONAMENTUL
~ ln ţară . . . .
R ln străinătate . .

ANUAL:
. 5 lei
. .. 6 „

vechiu, 50 de bani -

LEOATORIA DE

CARŢI ,

https://biblioteca-digitala.ro

C. D.

LUPAŞCU

INTEMEETORI: EUGENIA BOTEZ-CIOLl-\CU. S-Lt. T. Ci-\/\\PEANU, I. CHRISSOVELONJ, ALEX. ECSARHU. P. GA\IĂT. r\.
GHEORGHIU, H. GHERGHELY, W. l<AMINSCHl, C. D. LUPAŞCU,
M. LUPESCU, C. N. MATEESCU. V. C. NICOLAU. ZOE V. NICOLAU, T. PAMfILE, T. POPOVICI . A. SAINT-GEORGES, EMILIA
STROICI, N. I. STROICI. G. TllTOVEANU .

(ne1a o;.{3°~bN1 ~t•~ă'E NT u L ~
~

~

REVISTEI «MIRON COSTIN „

L m======~dministr:::.Bârlnd. str. CorbuluLj

r

'

N.IORGA:

HISTOIRE
DES

Roomains

tlB

TransylvaniB

Bt fiB

Hon[riB

I.
414 p,

Impr. •Gulemberg », Buc. 1915

5 frcs.

IOAN C. FILITTI

TURCIEI
DE CAPITUlATlllE
ROMÂNIA fATA
,
'

Analele Academiei Române, Ser. li, Tom . XXX\1111, Mem,
Sect. ist.
60 bani
64 p.

N. IORGA:

Carpaţii

în luptele dintre
Români şi Ungur i

Analele Acad . Rom. Ser. 11, Tom . XX XVIII. Mem . Sec! . ist.

~28p.

30 ban~

https://biblioteca-digitala.ro

1''ebroarie, 1916.

Anul IV.-No. :!.

MIRON COSTIN
REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

A.1mre o

Redac{ia şi Administratia:
Bârlad Strada Corbului.

dată

111

pe

lu11ă

ABONAMENTUL ANUAL:
. 5 lei
. 6 lei

ţară

. . . . . . . . .
. . . . . .
I ·InIn străinătate

FÂNTÂNILE DIN RÂMNICUL-VÂLCEA
Micul oraş Râmnicul-Vâlcea, care a avut parte de dragostea
mai multor miniştri şi norocul mai multor gospodari cari perân·
dânsu-se la primărie, au in{eles,-după câte se spune,-să urmeze
cu statornicie un plan de indestulare şi înpodobire chibzuilă
a târgului, se poale lăuda cu o sumă de clădiri „frumoase•.
Acestea n'au un caracter arhiteclonic unitar; fiecare însă îţi şop·
teşle un soiu de bunăvoinţă : a dorit fiecare să fie cevă,- românesc, fireşte, pentru care a crezut că poate fi deajuns păs
trând din bălrâneştile case cu cerdace ridicale, cel puţin por(ile
largi, semicirculare, cu gratii încrucişate, cari arată intrarea în
pivniţele de desubtul caselor.
Şi se mai poale lăuda acest oraş bogat în apă şi în priveleşti,
cu fântânile.
Fântânile ne-au plăcut nouă, şi orientalilor, scrie d·I Iorga undeva 1 ca şi occidentalilor, căci tot pe d-sa l-am auzit lăudând
fântânile vene!iene. F<1nlâna potoleşte setea drumeţului, îl învio·
rează, ii incânlă cu susurul ei, îl îmblânzeşte cu vorbele pe cari le
poate schimba acolo cu cei ce se întâlneşte, ca şi cu tainele ce le
poale împrumuta la o anumită vrâstă.
Sub acest raport cei din Râmnicul-Vâlcii trebue să fi fost după
cum se arată că sunt şi astăzi, creştini şi foarte sentimentali. Dovadă:
A. Episcopul Filare/ (Mart 1780-23 Oe. 1792) zideşte aproape
de malul Oltului, pe şes, micul monument pe care-l reproducem
aici redul'I la scara 1:10. E o ci"şme1\ cu două tevi al căror gol
se vede aproape de bază. Apa curge şi astăzi în teicile cari-s sfărâ
mate cu toiul. Temelia i-a fosl întrucâtva îngropată, de oarece
izvorul nu se putea ridica mai sus. Piatra paralelipipedică are
trei fete netede; cea ce se vede, ne arată în mijloc octogonul cuprinzând inscripţia. Deasupra prismei vine un trunchiu de piramidă,
iar deasupra acesteia, o cuşmă adausă nedibaciu, cum dovedeşte
1

Neamul Românesc, X, no. 4. p. 5.
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inscrip(ie spăimântător de urîlă. pe dreptunghiul al-

bicios:
Reparată

de

Primăria.

Anul 1898.

Prea frumos este scoasă în relief vechea inscrip(ie:
lmprejurul octogonului:

S'au llă!cut aciastă fîntînă de pria sflilntitulil Episcop
alU Rîmnicului Kyriu Kir FilaretU. 178'1. Septv 1•
ln mijlocul octogonului, versurile

obişnuite:

t

CursulU. apei din fîntînă,
Cînd va fi reace şi bună
Şi seatea o potoleaşte
Şi vedearea veseleaşte,
Şi pînă cînd apa curge
Pomenirea nu să stinge.
Şi tuturoru le vesteaşte,
Şi pre ctitori proslăveaşte 1 •

8. Fântâna obelisc din frumosul Zăvoiu. Sus esle vullurul. lsvorul care a curs prin gura leului, este secai. Pe placa de marmoră se ceteşte :

In amintirea înălţatului Domnitor Barbu .Ştirbei care
prin ofisul din 9 Avgust 1850, dat cu prilejul visitaţiei
oraşului, a hotărît facerea acestei grădini pentru preumblarea obştească, hotărîre îndeplinită la 1856 Avgust de
Zisu Dumitrescu, pe atunci presidcnt al magistratului,
iar acum s'a îndreptat obeliscul şi refăcut cişmeaua din
nou, înlrumuţeşată (sic) aşa cum se vede. prin stăruinţa
ministrului cultelor şi instrucţiei, Const. G. Disescu. 1913
Aprilie 24.
scobori câteva lreple, avându-şi
alături clădii adăpostul învelit astăzi cu tinirhia, lămureşte:

C. Alt izvor. la care trebue

şi

Construită

în annl 1844 Iunie 15 de Constantin Măl
(Turbatu) şi reparată, cum se vede, până la Anul 1896.

dărescu

D. Fântâna Episcopului Ghenadie n'am

văzut-o

1 Cf. aceaslă revistf1, III, p. 159. lnscriptia esle dala
Râmnicului Noul Severin, Buc, 1906, p, 156.
2 Ist, Eparh. cil. n. 2.134
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37. F:"mlând r.p is copului Filare! din 1~ :111\lliClll·\l:ilcea

I

E. Pc dâmb. în mijlocul oraşului. s'a sfin(it la 15 August 1913.
fântâna ridicată în cinstea lui Vodă Brâncovern1u. al cărui bust se
află deasupra. Cu toale că leul îşi line• neconlenil gura deschisă,
fântâna nu curge.
F. Fântâna din grădina comu1rnlf1 făcută in preajma unei proprietă\i Jahovareşti. Inscrip(ia n·am cules-o.
G. Malul dealului Capela a fost zăgăzuii c'un puternic piept
"
1
1:otor:iralie lărulii prin osleneala d- lui C. N. Matcescu.
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de piatră, deasupra căruia se arată Monumentul Ncaljrni\rii. Şi
aici, la poalele zidului, zadarnic aşteaptă leul să-şi vadă limba
umezită.

T. Pamfile
O CONDICĂ VECHE

1

4.
Zapisul lui Stan Cernet i al nepotilor lui, pentru rnoşăia lor
Lucianca pre care o vănd la dumnealui Şărban vei vistier.
Adecă eu Stan Cernef dinpreună cu nepotii miei lon, i Voicu ol
Ciocăneşti, dai-am acest al nostru zapis. ca să fie de bună credinfă la mâna dumnealui Şărban vei Vistier. precum să să ştie
că noi de bună vaia noaslră am făcut tocmeală cu dumnealui,
de i-am văndul loală moşuia noastră din Lucieni ol sud Ilfo\I,
după apa Colintini, din hotar până în holar, dupre cum scrie căr
tile cele bălrăne. insă slănjăni 1400; care moşăe ne este şi noă
rămasă dela părinfii noştri încă mai dinainte vreme. Şi am tocmit
stânjăn1Jl po 2 bani 66, care fac preste lot 11..„:i Şi am luoal aceşti
bani toti gala în măinile noastre. Şi am vândut de a noaslră bună
voe şi fărli de nici o silă, şi cu şlirea tuturor rudilor noastre şi
a vecinilor noştri dinprejurul aceştii moşăi. .Şi am dat şi cărfile
cele veichi 4 a aceştii moşăi la măna dumnealui. Drept aceia am
dat acest zapis al nostru la măna dumnealui ca să fie şi să stă
pânească cu pace această moşăe, să-i fie dumnealui şi coconilor
dumnealui moşăe stătătoare şi ohabnică în veci. Şi mărturie boeri
cari vor iscă.li mai jos. Şi pentru rriai adevărată credinţa mai jos
ne-am pus degitile şi numile, ca să să crează. Şi am scris eu
Tudoraiche 5 logofăt Olănescu cu zisa lor. 7203 G. fevruarie 15.
• Eu Ion. • Eu Voicu. e Eu Vlad.
• Eu Marin. • Eu
Stan Cernef. Socol medelnicer, martor. Părvu Cre\ulescu, marlor.
Matei Crefulescu martor.
V. no. trecui, p. 192-6.
Câte.
3 lipsă în original tl=taltri. Penlru in\elegere, vom lr11nscrie împlinind lipsurile.
• sic, cu i aruncat deasupra rândului. Nu mai însoţim documentele cu un
.Notanda" (vezi no. 1. pag, 194) -<:are ar ţine prea muli Ioc, Parlicularită\ile le
indicăm în note.
r. vezi nola 4.
ti 1695.
i

~

https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

209

5.
Zapisul egumenului l~pialie dela sfânta mănăstire Nucetu, ce-l
schimb rnoşăia cc sii cheamă Cămpeni. i Podeni, i Ghizdoveşlii, la clumncnlui Şărban vei Vistier.
Adecă eu lnnalie de sfănta mănăstire Nucel, 1 dinpreună cu tot
soboru sfintei mii1i<istiri, dal-am acest al nostru zapis ca să fie
ele bună credinlti la măna dumnealui Ş:1rban vei Vistier. să să
:;;tie că m.1ănd sfânta mănăstire ce să cheamă Panaghiia 2 care
este meloh sfintei mănăstiri Nucelu, o moşăe ce să cheamă Căm
peni,3 i Podeni, i Ghizcloveşlii ol sud Ilfov, care este pă lângă apa
Colinlinii de să loveşte în căpăl:ie cu moşăia dumnealui Ciocă
neşti, ce are de ceia parle de Colinlina. Şi ne avănd sfănta mă
năstire nici un venit .şi nici un folos din această moş1ie, nefiind
de nici o treabă sfintei mănăstiri, am fricul tocmeală cu dumnealui, noi cu bună voia noastră. de o am dat-o schimb dumnealui,
din cămpu, din pădure. clin apă, din hotar pănă în hotar:' Care
i-am hotărăt şi împietrit~. peste toate păr(ile. Şi pentru această
moşăe ne-au dat dumnealui taleri 6 150, şi cu aceşti bani am
cumpărat la sfânta
mănăstire altă moşăe pă apa Dămbovi(ii,
mai avănd sfănla mi'lnăslire Nucet şi allă moşăe acolo, însă
moşăile anume 2, vadul de moarf1 în apa Dnmbovi(ii şi împre·
jur, vadurile in lung slănjăni 40. şi în lat stilnji'ini 40, drept bani
gata taleri 60. care vad s'au cumpărat dela Defla 1 Cupe\u(?) i
Radu sin Barbului ol Lunguleşti. Şi iar dela aceşti omeni am
mai cumpărat din hotaru de josu stănjăni 30 po taler I r?J taleri
30. Şi iar am mai cumpăra! dela Şărban Clucer 8ujoreanu." iar pă
lăngă această moşăe stnnjăni 20 po taler 1 taleri 20, şi iar am
mai cumpărat moşăe unde să cheamă Funiia Ciumelor!•, o funiie
întreagă, care moşăe o am cumpărat dela .. „ drept taleri 40, care
fac cumpărătorilor a acestor moşâi inpreună de to(i bani taleri
dă

1

forma h'ucetu, penlru a 2·a oară.
no. I, p. 194.
Intre m şip unu arun~al în calul de sus. Vezi şi notele de mai sus
Acelaş formular ca in clac. no. 3 p. 195.
E vorba de pietrele de holar.
Vezi nota 3, p. 208.
Sic.

s

cr.

1
2

3
4

~

6

Vezi mai jos
Cf.

şi

această revislă,

p. 196.

e Inlre u

şi

m, i aruncat in calul de sus.
https://biblioteca-digitala.ro
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150, pupă cum scrie zapisile vi'inzălorilor la măna noaslră. Şi cu
acesle moşăi am făcut schimbu dumnealui de i-am dat moşăia
ce am zis mai sus. să le !ie dumnealui. iar sfănla mănăstire să
le lie vadurile de moară şi moşăia ce au cumpărat, care scriu
mai sus. Drept aceia am clal acest zapis al mieu, şi cu 1 a luturor călugărilor ai sfintei mănăstiri, la măna dumnealui, ca să lic
şi să stăpănească această moşăe Cămpeni, i Podeni, i Ghizdoveşlii, cu bună pace: să-i fie stătătoare şi ohabnică in
veci. Şi
mărturii boeri carei să vor iscăli _mai jos. Şi penlru mai adev~\
rată credintă şi noi mai jos am pus iscăliturile şi pecetea mănăstirii. ca să să crează.
720/l 2 Aprilie 20
Egumenu lgnatie S. Nucetean. 3 şi to(i frali cftlugări. Costandin
Clucer, martor. Dinu vei logofăt. marlor. Părvu Crelulescu. martor. Conslandin Corbeanu. vei pitar. Grigoric Hăleanu. poslelnic·
martor. Bunea Gredişleanu. marlor. Radu lirizu. vei clucer. 1 Zaric
martor.~ Radu Zăvoran. vei slolnec. Barbu Săndureanu. vei paharnic, marlor. Mihnlcea C<indescu, biv vei slolnec.
6.
Zapisul lui Pădure pisari al nepolă-său Părvul vistier Creluleş·
Iii, căire dumnealui Şărban vei vistier, de schimbul ce-i dau mo·
şăia Cre\uleşlii.

Adică

eu Pădure pis<lr dinpreună cu nepolfi-mieu Părvul vistier Cre!uleştii, dat-am zapisul nostru ca să fii de bună credin!a
la măinile dumnealui Şărban vei Vistier, precum să să ştie că
pre lân_gă moşăia noastră Cre!uleşlii a\.'ănd dumnealui o moşăe
ce să cheamă Z:1blăeni. rare moşăe o au luat dumnealui de
schimb dela mănăstirea Radului \/od<i, <lela ParleniP egumen. dănd
dumnealui mănăstirii ullă 111.oşăe penlru aceia. care să cheamă
Togojăni, 6 de care vrănd dumnealui să-ş alăture acen moşăe Ză
blăeni pre lângă allă moşăe a dumnealui Ciocilneştii, şi avănd
şi noi moşăe a noastrii de cumpărătoare la Ciociineştii. pre lănyă
moşăia dumnealui, ne-am învoit cu dumnealui de bună voi<l noaslră şi am făcui schimbu, de ne-uu dat dumnealui moşaia dumiSubinţeles

: cu voia.
1696.
J A se observa !orma=-=dela m-rea Nucet. .\l-rea Nucet se allă in jud. Dambovita.
4 Vezi p. 196.
5 Idem.
e Vezi doc. no. 3 p. 19.5.
1

~
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sale din Z:iblăeni, stănjăni 240. Şi noi încă am dat dumnealui din
moşăia noastră de la Ciocăneşli. pre lăngă moşăia dumnealui
iarăşi slănjăni 240. moşăe drepl moşăe, şi o am ales, şi i-am pus
petre. 1 ca să să ştie pă unde va finea dumnealui de către moşăia noastră. Dându-ne dumnealui zapisul dumisale pentru moşăia Zăblăeni ce ne-au dai de schimbu, am dat şi noi acest al
nostru z.apis la măincle dumnealui. ca să aibă dumnealui a linea
şi a slăpăni acei 240 de slânjăni de moşăia ce am dat-o noi la
Ciocăneşti. pre lăngă moşăia dumnealui. Să-i fie moşiiia stălă
toare în veci dumnealui şi coconilor dumnealui căti Dumnezeu
îi va dărui, penlru că aşa ne-am învoit şi am făcut acP.st schimb
dupre căt scrie mai sus. Şi pentru mai adevărată credinţă ne-am
iscălit mai jos şi ne-am pus şi degelile, ca să să crează.
7205.2 Mai I
Pece/e Eu Părvu Cre(ulescu. Pădure pisar Cre(ulescu. Grigorie Băleanu. postelnic, martor. Şărban vei pitar, martor. Părvu
vei vornic, marlor.

Al. Rosetti

DOCUMENTE
387.

1581 Septembre 14.
Noi Iancu Voevoda. din mila tui Dumnezău Domn ţării Moldavii. Precum au venit înaintea noastră şi înaintea moldoveneş
tilor noşlri boiari celor mari şi mici a Sturzăi 3 şi feciorul său Ionaşco aprod şi Adam visternicul, ginerile lui Alexii Roşca nepotui Sturzăi şi toate rudele lor, şi au pârât cu mare pâră şi cu
mare jalobă pre rugătorii noştri egumenii şi pre toti fratii dela
sfânta mănăstire ot Moldovita unde este hram a Precuratei năs
cătoarii de Dumnezău şi purure fecio~rii Marii. pentru salul Ră
ciulcni. pe cât lin călugării părfilor lor şi cu mori ce este lor
cumpărătură de unchiul domnii mele Bogdan Vvod, şi dată în
schimbătură pentru satul Băiceni ce li au fost lor danie dela giu·
păneasa Dajbogoai sfintei mănăsliri Moldovilii. Deci noi li-am po·
roncit ca să-şi aducă privilegiile sale cu care fin părfile ol Ră·
ciuleni, iar călugării au adus ale sale privileghii re au avut ei de
la Alecsandru Vvd, iar privileghiile ce au avut ei de schimbătură
dela unchiul domnii mele, Bogdan Vvod, aceia au luat-o Sturza
t

Ci. p. 209 noi a 5.

i

1697.

3

?
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ce au fost vei post. in zilele lui Ştefan Vvod ce se porecle Lăcus!:i,
cum mărturiseşte însuşi şi cu a sa privileyhie Alecsanclru
Vvod. Deci Domnia me şi a noştri moldoveneşti boeri am vftzul
a lor mare îndreptare şi întăritură şi mărturii de pe pravilele
domneşti, iar noi ne-am sfătuii şi am ales pe al noslru credincios dumnealui Ghedeon, vei vătav ol finului Sucevii, şi l-am lrimes acolo la sal Răciuleni şi au cercetai acolo şi cu megieşii şi
pen pregiurul acelui sal, din sus şi iarăşi din ~Jios. şi cu şoltuz
şi cu pârgarii şi cu loli bătrânii ot târgul Baia, şi au aflCJ! cu
lofii denpreună cu a lor sufle(, precum este dreaplft ocină a sfintei mănăstiri Moldovifii, şi o {in după vechiul hotar cc au făcui
moşul domnii mele bi'itrânul Ştefan Vodă, şi este sămnele cele
dentăi, movilă pusă din gios de biserică drept cu părăul păr la
Şomuz, şi de acolo tr~ce Şomuzu la aliă movili'I. iar dela ace
movilă tocmai păr la apa Moldavii, şi altele despre toate părţile
prin pregiurul satului din sus şi din gios, pe unde din vechi au
slăpânil. Ce, dacă am văzul şi noi şi cu ai noştri moldoveneşti
boeri, care am şi aflat domnia me după cum grăesc calugării şi
cu acei marturi trimeşi de la noi şi au mărturisit pre a lor suflet cătră noi .mai sus scrişii dumnealui Ghedon, şoltuzii ol Baia
şi cu megieşii de pen pregiurul Răciulenilor, şi Domnia me li
am făcut lor ispisoc şi inlărilură, ca să li fie lor şi dela noi sfinlii mănăstiri părtile ol Răciuleni cu mori şi cu tot venitul, după
cum au intăriluri şi dela alti domni. Deci călugării ei s'au îndreptat şi au pus ferii în visteria noastră doisprezece zlo(i, iar
Toader Panici şi feciorul său Ionaşco şi rude lor mai sus scrişi
iar ei au rămas din nainle a tot sfatul nostru şi lege, şi de acum
inainle ca să nu aibă ei a pârî pe sfânta mănăstire pentru această pâră niciodinioară în veci, inpotriva acestei cărţi a noastră.
Iar cine să va ispiti a răsăpi aciastă tocmală, unul ca acela să
nu aibă parte de rugăciune sfin\ilor părinţi, Amin. Domnul a zis.
S'au scris in Suciavă leat 7090 săpt. 14. Stroici vei logofăt.
după

Artur Gorovei

Copie din colectia mea.

388.
1636·7.

Carte Iul Ion Ciolpan ce i s'au venit la
7145.

ţilor,

Salul Frăleştii ol Suciavă.
Pol sal Bilăutii la Holin (?)
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Pol S<ll Lucovil 1'1 Cernău(.
Sa lui Cerniturn Jij.
Pol sal Dobrodiujii tij.
Salul Cosleşlii ln Tulova.
Sălcşle Ruptura lij.
Acesle-s pCJrle lui Ion Ciolpan.
Condrăleştii pe culi supt chearu (?) in jânutul Orheiului.
Pol sal ci sci chiamă Torceşlii ol Suciavă.
Pol sat Negreşlii la Vaslui.
Parcova ool sal ol /am
Coposăni pol sat o/ Cărligătură.
Mălăeş!ii la Fălcii.
Boianul la Ccrnăut.
Aceste moşii s'au scos de pe scrilori şi impărjată.
Toader Buhăescu, clucer.

A. Saint-Georges
389.

c. 1740.

t Să slăl ştie precum am măsurai bule, leul preotu Manollel înainte omeni bun[il cu marlel dreptatlel şi s'au aflat de o 100 12
vedre 1 şi cinci ocă şi am şi dat 2 lei 5 parallel. Să slăl ştie.
Ereu Mano!
A. Saint-Georges

Aci bucovinean
390.
1748 Oct. 16.

t

Ion Simjorzu (=Sămgior-

SaHu Daneaslal din Vinăsora lui Ion, viind inainie noaslră n'au tăgăduit di
la soru-su Safta Dăncas[al din
Vinişăşti un zapis, care zapis
acel zapis că nu l-au lăsat la
au fost a unui Pădure iar de
dănsa. numai întămplăndu-să
la Suciava. pentru 2 pogoane
pricină di au lovit nişte tălhari
de vie ci-au luat de la solalcra
la casa ei, i-au luat sicriul cu
lui zestre şi Ion l-au dat sorăzapisul şi cu alte ce-au mai
sa Safta să-l (ie.
avut.
De vreame că Safta Dăncaslal neav:ind aliă dovadă de îndreptare pentru acel zapis. au jurai înainte noastră cum că n'au fă·
cut alte meşteşuguri, ci cu adivărat i l-au luat tălharii, să aibă
pace de căiră frati-siiu Ion. Şi lui Ion i s'au dat aciastă mărturie
ca ori cănd s'ar afla zapisul, să aibă a-l lua 7257. Oct 16.
O isc. nece/ea/ă.
zu) din linului Succavii ceri di

ţ

şăşti,

A Saint-Georges

1

Pentru : 112 vedre.
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391.

c. 1750.
Adică eu Gavril Botezatul şi eu Ghiorghilă Cărsle
făcul·am
scrisore me la m!ănla lui Ion Săngiorzi precum viindu Curlu Că
pitanul cu un răvaş di la Ion Săngiorzi să dau nişte bani car!il
eram dator di pe nişte vin, i-am dat 22 lei in măna lui Curlu,
banii lui Ion Săngiorzi şi slrăngăndu·ne [pel noi Ion pinlru bani.
i-am dat acel răvaş pinlre acei bani precum să ei acei 22 lei di ln
Curlu. că tn mâna lui Ion n'au vinit. Aciaslă facem şlire,
Gavril Botezatu Gheorghilă Cărste.

•

•

A. Saint-Georges

392.

1774 Augusr 3.
Adecă

noi sătenii ol Dragodaneşlii, anume c:u Dumitru Lungu
eu Pană Lungu, cu Radu ficiorul u11chi11şului Manii şi eu un·
chiaşu Stoica Mii măligă i Ion ;\1ămăli~Jă i Dumitru Cazacu i Stan
Mărnjăligăl cari ştim ali moşiii toate. dat-am 11ciasl[l scrisolalre a
nol<1]stră la măna unchiaşulluil Slanciului Cojocar ca-s <1puce pe
Ionu Vărlopeanu prinlru li. 5 ori la ci giudecată va mergi, care
au vândut pe Ion Vărlopeanu prunile şi meri ci au fostl"1 pi locu
lui Dumitru Chilu. neavăndl"t el lreabă şi nefiindu Stanciu aciia.
Di aciasla am dalii noi sătenii aciastă scrisoare di adivirinlă la
rnăna unchiaşu Stanciului ca-s-şi stăpăneasca elu cu di cMră Ion
Vărlopeanu cu bună pace
Avg. 3 dni 1774
Se pomenesc martorii. Scrie Popia] Nedelco.
şi

Origmnl Pr. I. Voiculescu, Drngodă11cşt1-DIÎ111bovi/n.

A. Saint-Georges

393.
1799 Februar 13.
Adică

eu Cozma ficior lui Coslandin Graur clin Pâhna clat·am
zapisul meu la cinslila măna dsali cuconului Costan·
din Grecian[u] biv vei logofă!, precum să se ştie că avănd eu
lrebuin(ă di 33 pol (juma/ale) lei adică lrei zeci şi trei pol lei ca
să-mi răscurnpăru, două părli de moşie a ne!almului meu Roş
culeştii ce le vânduse lui Ion Negoi!ă şi fratilor săi. din Pâhna
însă o parii a lui Ionilă fecior lui Ghiorghi lsac strănepot lui
Vasâli Roşcăi. şi o parte a lui Vasăli Bălănescu nepot lui Gavril
Roşcăi ce-mi sănl mie moşi de pe maică-mea AHimia, nepoată

adivărat
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şi

dlui după rugămintelal mela! s' au milos.tivit şi mi·au
făcut bine cu acei 33 pol lei ce să arată mai sus, cu dohânda
lor, din zăce unul şi cu vade păra. in şasă luni di zile, şi pentru
mai bună săguran!ă am pus dsali şi amanet aceli două părli de
moşii ce le-am răscumpărat di la numi(ii de sus pomeni(i. dân·
du·i dsali şi zapisăli ce le-am răscumpărat, ca să ştie la dlui
pără la numita vade şi alunce dându-i banii cu dobănda lor ce
s'ar face. să aibă dlui a·mi da amaneturile înapoi: iar di n'aş da
banii la vade după cum m'am apucat: atunci acell dooâ păr!i di
moşii după cuprindirelal zapisălor, să rămăi a dsali di istov şi
să o stăpânească in paci atât despre mini cât şi despre toate
nelalmurile meii, fiind loli intru hotar cu cu moşia Pâhna. ce
iasli toată al dsali din tuspatru păr(ile. Şi acesli păr(i vin in
mijloc. Şi pentru mai adevărată credintă mi·am pus degilul neştiind carii.
1799 Februar 13
Eu Cozma sân Costandin Graur platnic.
Acestu zapis l-am scris cu zisa lui Cozmii Graur.
Eu Vasăli lşan postelnic şi sâni martor.
Originalul În muzeul

llltll, Dolheşti-Făldu.

Ec. V.

Ursăcescu

394.

1836 Naiu 21.
t~dică noi cari mai josu ni vomu puni numili şi deţJilile. dat-amu
incredin!alu zapisul nostru la mănna părintealui GlwOr!=Jhi. precumu să fie ştiutu că i·amu vandutu un slăln]jinu şi
una palmă moşii ci iasti ah\lure cu a sfinliliil sale, despre răsă·
adivăratu şi

ritu, cu tocmală.„ doaizăci şi cinci lei şi doar zăci părali. di is·
fovu. să fii baştină şi moşie„. Moşia es/e drelalptă parte Smă·
raln]clei S<"in Cheptănăşilloli. Şi la facire aceslui zapisu au fostu şi
moşu Coslalnltin. frali Smărandii.
Pune degeluf: Ghiorghi săn Măranda Chep!ii.năşolali, vânzătoriu.
Fată: Cosla]njtin săn Cheptănoşu. Paraschiva nepoată, Toja]dir
a Tomulesii. Coslanlin sin Anu1a. Scrie Dumitrache Popa dascal
Pe dos. scrie mai in urmă: Zapisu lui Gheorghi Lionli.
Origi11at11I acestui aci romaşra11 s'a dăruit acum Academiei Române prill disposi/ia
d·lui prof
N. Apostol

394.
7843 Ghena1 17.

Eu gios isci'llilul lncredinlez cu aciaslă scrisoari a me ce o dau
a măna nepojajlii meii Irino penlru o !idulă ci au scăpat di au
https://biblioteca-digitala.ro
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dat-o lui Glegoraş Otel din Ojeleni cum că ar avea şi el patru
slănjeni moşie în Arămeşti, dar fiindcă acei !patru slănjenil esli
scos cu chelluială numai a doi frati anumi rămaşi lui Toadir
Dascalu, numai acei au parii iar Safa Oteloai şi Vasilca nu au
lriabă după cum gh'isueşle hărlielal ce o am di vremi ce s'au scos
din acee vreme, dar în baştena Arămeşti şi în Deleni ce le se
va alege. Şi pentru credinlă am iscălit cu măna me.
Ion Dascalu
1843 Ghenar 17.
Origi1zalele în muzeul meu.
Econ. V. Ursăcescu
Dolheşli-Fălciu

395.

1846 Nartie 11.
Inscris
Prin care iscălitul major şi cavaler. Iordan Voinescu adivcrez
prin acest zapis ce-l dau Lipovenilor Dumitru sin Toma, Toader
sin Grigore, Arlene sin Nazare, Gherasim sin iacol.J, Vlasie sin
Nazare, ca si'i. fie şliul că s'au aşăzal să locuiască la mahalaua
Turj:tuşorului de pe moşia mia Plopeni, pe nullul părăului T11!ova
despre răsării cu următoarele condifii:
I) Pentru locul ce li s'a dat şi vor prinde pentru aşezftrile lor,
sunt datori a-mi plăti bezmăn câte 3 lei de stănjin din fală iar
dindos care vor prinde lungimea, lăsând-o împrejur de huiclilă
până în locul ogrăzilor dughenilor ce sânt despre ulqă, însă acest
bezmăn le l-am ertat pe doi ani dela facerea acestei învoeli de
când apoi se va porni plala bezmănului potrivit hrisovului domnesc1.
2) Pe toată vila ce vor avea ori boi, cornule sau cai, vor plăli
câte şase lei pentru păşunatul lor unde or pâşuna şi a locuito·
rilor afară la imaşu sau şi.înăunlru în tarină dacă a fi suhal; cu
păzitorii lor, care plala s'a învoit a începe chiar din anul acesla,
iar penlru prisacă sau slupi, precum ne vom putea deosebi a ne
învoi, iar mascuri până la număr de cinci pentru casa lor nu vor
supărati.

fi

3) Pentru lemnele de foc ce vor avea trebuinlă, iarăş să plă
tească câte 20 parale de jug din uscăturile de pe jos, iar din picioare se vor da când or avea trebuinjă cu deosebită tocmală
dacă am avea de vănzare.
Jar acum pentru facerea acarelurilor şi pentru feredeul de uscat cânipă şi claşniţă 5 le voi da heresleaua trebuincioasă din
1

V. An. 111 p.

~

7.
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

217

pădure unde aşi socoli ca să-şi facă fără plată. Asemenea le mai
dau şi 6 (şase) prăjini de loc pentru biserică pe care nu vor
plăti niciun fel de bezmen. Şi pentru topitul cânepei unde or so·
coti, lăsându-i să-şi facă iaz fără să fie supărali de a se pune. A·
ciastă alcăluirc întocmai făcându-se daouă aseminea, pe aceasta o dau numililor încredinţând cu a mia iscălilură.
1846 Martie 11
V. C. Nicolau
După ni~te

copii aflate la locuitorii din Plopana-Tutova.

396.
Fără dată.

Izvod di căli bani am
anume însă:

chelluet

şi

am dai în scoaterea

Lei
350
353
70

moşăii

par
--- S'au dat la logf. al doile pentru hrisov lui
S'au dal la bani D. baronului Crăste.
S'au dat logofătului Ioan ci l-au lăsat D. logf. Arsănache Daniei di au pus pe1rele.
62 -- La bani 400 lel ci s'au dat D. logf. Daniei.
7 14 Vorniciia la belete.
2 32 La vornicia de aprozi havăiet.
6 - Pentru doi sarace în mâna vist.
15 ls. de aprozi.
Aprodului.
1 20
35 Pe o jalobă.
9 -- Pentru scoatere unui surei de pe un ispisoc din condica.
30 O mahmude dat in măna lui Pricope penlru chel·
luiala ingineriului.
16 26 La un aprod ci au vinil să ni rănduiască. plătindu şi
parle medelniceriului Cărăiman.
12 Tij la altu aprod.
46 27 Dali penlru annforaua ci s'au făcut în domnia D. Suful.
5 Condicariului di s'au scos surei di pi anaforaoa D.
spal. \!arl.'<rn.
34 13 Dai medelnicer Cărăiman în chelluiala ce-au făcut la
D. Sutul.
20 Pentru un mc „
IO Tij isprăv. de aprozi, cănd s'au luat carte de stăpănire
de la logî. Dimitrie Sturza

1052 7
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Ce am cheltuit însă:
185 Cheltuiala me la D. Sulul în doi rănduri, căşlegile din
iarnă i în post,
35 - . La giudecată cănd am luat soroc cu Pricopii. rămăind
numai medelnicer cu veste.
115 -- Când ni-am giudecat la D. Sutul, bez ci s'au dat la
anafora.
Cănd ni-am giudecal la Lupu Balş.
60 90 Cănd ni-am giudecal in pricina Brăiaşlilor şi Prăş
leştilor

~5

80 -

1829

112 -

Cheltuiala la 1821.
Cănd am luai carte de slăpănire la d. logf. Dimitrii
Sturza
Când s'au luai carie de stăpânire de la D. Calimah

125 -

larăş chelluialaă

18i8.

pentru

Prăşleşti, Brăiaşli şi Pitulusăni.

847
Din aci.

moşiei londşăni,

t.

Sucevi1.

A. Saint-Georges

397-399.
Documenlele publica/e aici, p. 208-10.

NUMISMATICA
Manele romane al/ale in Plopana-Tulova

1

Commod
Av. L AVREL!ius] COMMODUS AVG[ustusl
Cap laureat dr.
Rv. TRlibuniciaJ PlotestateJ 1111 IMP!eratorl III COSiul] li Platerl
Platriae]
Viclorie sezând pe scaun (sl.) şi finând în dr. o cupă; rn sl. o
ramură de palmier.

Hadrian

Av. HADRIANUS AVGUSTUS
Cap laur. dr.
Rv. TRANQVILLITAS AVG!ustij COS[ull III Platerl Plalriael
Zeiţa Tranquillitas line în dr. un sceptru.
1

Pentru alte monele din actl:i;. loc. V: Biblioteca Arad. Rom.

lertiunilor. XXV, p. 165--166.
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AVG COS 1111
Av. HADRIANUS
Cap laureat dreapla.
Rv. FORTVNA AVGjusli]
Zeila Forluna fine în mâna dr. cornul abondantei
Descifrarea Cabinetului 1111111ismatic al Academici Române.

Cotectiu V. C. Nicolau

INSEMNARI
173-4
ln josul fejelor unei evanghelii din 1692, Snagov, af/a/ă in
jud. Dâmbovi/a. com. Dragodăneşli:
ţ Să să şlie că aciastă sfănlă şi dumnezeiască !cariei ce să
chiamă Ev[anjghelie s'au cumpărat de aceşti negu!ălori. S'au dai
sfinlii biserici de la Dragodi'ineşli, ca să fie bisericii statornic[ă],
de nimi să nu aibă a u înstreina, căci unul ca acela să fie supt
blestemul acelor 318 sfinfi părinti dela Nichiia, şi să fie sub blestemul lui Dumnezeu şi să aibă parle la un loc cu luda şi cu
Ariia şi pe unul ca acela să nu fie Dumnezeu cu viată, Şi s'au
cumpărai <le jup. lane Giurgiuvean i jupan Ion Giurgiuveanu i
jupăn Dumitraşco Giurgiuvean Dec. 21 dni Ia leat, 7242.
Şi iar să să ştie cii nm mai cumpărat eu jupan Ion Giurgiuvean şi eu jupan Stan Giurgiuveanul o sfiln]lă (sic) dă mătase
verde şi o am dato la biserică la Dragodăneşli ca-s fie statornică
acolea iar cine o va inslriina di acolea, să fie blestemat de Dlolm·
nul Hlristolsu şi de Maica Sfin!ii sale şi de 318 sfinţii părinti de
Ia Necheia şi de noi ne ertatii. Şi pe acela om să nu·I !ie Dum·
nezău cu viată. Şi am scris eu Gheorghie Logjojfalul cu zisa
dumnealui jupi.intt Ion Giurgiuveanul. Mai 18 din 171JO.

Pe foaia /egă/111 ii de la urmă:
t Ln li 1816 Sepv. 2-l fiind eu zapciu în plasa Dămbovl(ii, cănd
să Clfl~1 ispravnici dumlui biv vei clucer Mihai Filipescu şi dumlui
biv vei c<iminar Dineu Herescu în zilele Mării sale preaînăltalului
nostru Domn Ioan Caragea Vvd, unde viind la salu Dragodăneş·
Iii şi celind pe aciaslă sfantă şi dumnezeiască evanghelie, nu
lipsiiu eu mult pi'.icălosul robul lui Dumnezeu ca să însemnez pe
aciasl<.i foae de la isprăvii sfintei evanghelii spre la] aria şi eu
prin rugăgiunea mea ş'a tuturor pravoslavnicilor creştini pomenire căire milostiv Dumnezeu cu erlare de păcate.
Ioan Codrescu sin răpiolslall[uluij Costachi v. vist. ol Târgovişte

A. Saint-Georges
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47-50. publicale aici p. 206-7.
51
Pe un clopo/ mic, din Biserica de lemn din Crăpşuneni (Orgoeşlii

noi)-Tu/ova.
Acelst] clopot s'au făcut de jupon
lui dum. l. Anul 1806.

Pătcu Bogdanăsc

la

bisărica

52
Pe clopo/ul cel mare. scrisă pe Jrei rânduri. Joi de-acolo.
Acelslt clopot s'au făcui prnn (sic) osărdie şi cheltuiala ieroslhil
monah Teodor proin nacealuic schitului Orgoeşli-noi, hramul
Sfănlului Nicolae. Teodor Marieao, Ion Lazar maistrlul tlurnălorl
o clopolariu [18140.
Icoana Maicii Domnului

T. Pamlile.
CRONICA
N. Iorga: Histoire des Roumains de Transylvanie et de Hongrie. I
S'a scris fireşte penlru iniormatiunea străinătăţii, d<1r am văzut-o şi pe foarle
multe mese româneşti, -ceea ce a conlribuil şi iormatul, ~i textul irancez. Volumul se încheie cu inlâile decenii ale veacului XVIII. Numeroase ~i caracteristice iluslraţiuni.
Ioan C. Filittl : România la~ă de Capitula(iile Turciei. Se ştie că
cel dintâiu act de anumită „neatârnare• turcească. de după începerea răsboiului
de astizi, a fost desiiintarea capilula\iilor. a condiţiunilor deosebite sub cari
erau priviţi în lmpără\ie supuşii alior state. Şi fiindcă şi Principatele române
au lăcui parte din această impărătie, d-l Filil!i urmăreşte foarte amănuntit, condiţiunile sudi\iei străine in Ţările romane,-necurmate prilejuri de amestec
în slrânsă legătură cu anumite zăuinti, chiar ~i după tratatul din Berlin. Pomenim: Austro-Ungaria abia la 14 Maiu 1887 renunţă la protectia supuşilor săi.
Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice pe Iulie-Seplemvrie
1915. Intre altele, raportul Comisiunii Academiei Române penlru verificarea
descoperirilor dela Biserica Domnească din Curleo. de Argeş. Nu se primeşte
anul 1262 cetit de d-l Tairali, dar se recunoaşte mulle frescuri de o !rumuseţă surprinzătoare cari aparţin negreşil epocii de inilorire a piclurii bizantine
ce începe ln sec. XII şi tine până în prima jumătate a sec. X\'l.
Revista istorică, an. li, pe Ianuarie. D-1 C. Moisil clesciirează inscriptia
slavonă de pe o cupă de argint al cărui chip şi ornamenle le găseşle intr'o revislă ungure<1scă de arheologie. ln traducere, - s'a săpat : "t Aceaslă cupă au
făcut-o jupim Tăului şi jupăneasa so\ia sa Ana, in anul 7108, Maiu I" lnva\aţii
streinii dibuiau prin Bulgaria şi alle părji.-Păr. C. Bobu/eseu dă o .probă dinlr'o culegere de inscrip\ii şi insemnări din bisericile judeţului Iaşi•, care e
.satul şi biserica din Costu leni•. De muli, ~1iam cii lucrarea nu poate apărea
decli.t înlreag~. cu orice chip.

T. Pamlile
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Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au trimis ndi~·erinle pentru O. C. N. Muleescu, R.-Valcea, 5 lei,
D. M. Prnger. Târgovişte, 21 lei, D.C. D. Lupaşcu. Bârlad, 2
lei, O. G. E. Rangli, Botoşani, 5 lei, D. Colonel Ionescu,
Dorohoiu. 3 lei, O. General de Divizie P. V. Năslurel. 5
lei. O. O. T.-/\'irileanu, Bucureş!i, 5 lei, D. /. Tuducescu, Bucureşti, 5 lei, D. Virg. Drdglliceanu, Bucureşti, 4 lei.
~
(urmează)
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Blll8tilllll COIDiSIUilii _MOillllllB~lB!or Istorico ,
t-\n

VIII. FC1sc. 31 Iulie -Sept. 1913.

Celil!uiCI din lt1şi. de Gh Gli. L~1pu. --0 inscrip)ie pierdută
mentiuni dt,spre monumentele noastre la Vaillant,
1
de N Iorga. -Biserica de lemn din Pâro şi, de G. Balş.-Slă
retia manL'islirii Hurezi. de I. Trajanescu.-Slerna Moldavii
11 pl' clopl>lnita his. Todireni (Burdujeni). de N. lory11. -- Cro: nica: l~:iporl înaintai Academiei Române cu privire la bise'i
rica DlHnneasrft dela Curtea de Argeş, de D. Onciul, I. Bogdan şi :\. lorga.-Inscrip(ii: Pe o cruce din cerdacul munte11 lui Rusu. m-rea Neamtul. la bis. Lespezi-Prahova şi le bis.
I <lin Rozno11-Neamt, de Virg. Drăghiceanu.
111
j

llJ ~i ~·l•t:hi

li

TEODOR CODRESCU
Revistă istorică scrisă

de Gh.

Ghibănescu

,\n. I. ~o. 5 (Februar 1916) cuprinde: Documente slavo-române. lnscriplii. Manuscripte. Notile pe căr!i. Spi\e de
neam. Recenzii.
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ION CREANGĂ, Revistă de limbă, literatură şi artă
pulară-Anul
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IX . No. 1 pe Ianuarie, 1916, cuprinde :

M. Lupescu. - Fântânile.
(. H. Mateescu. -- Un «fisiolog » românesc din veacul al 18-lea.
fih. Boghiu. 6h. Florescu. S. P. [olibaş . - Cântece bi'itrâneşti.
Pr. O. furtună.--Căliniţă fură-ziua şi Todiriţă fură-noaptea (poveste)'
Pr. fi. A. Drăghiti, A. MoseL
Urzică. - Boli la oameni leacuri şi
descântece.
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trăii o viată îndelungată în mijlocul noslru, ceeacc înseamn:.i

că a trăii deasupra unei socielăli care n'a voit şi n'a pulul să inlindă puntea trebuincioasă între acea multime care în chip statornic îşi cere condurălorul. intre acele brate numeroase şi dornice, între acele inimi larg deschise pentru ajutor şi răsplalil. inlre acele minli lacomc> de lumimi.-inlre Popor şi Ea.
/\ lrăil o via(ă înlr'o lară unde Domnul şi Regele n'a crezul
că-i deajuns numai un mănunchiu de idealişli uneori gala pentru
desăvârşita jertfă personală, iar alte ori schimbători ca vremea.
\lor trebui să mai treacă ani ca s[1 se poală pe deplin inlelegP
maiestoasa asprime.· cu care RPgele Carol a slăpiinil. împerechind
la datoria ce şi-o cunoşleâ, mizuinln Lui cu mijloacele ce le putea afla in aceste lungi şi de mulle ori nespus de grele zile. Regina i-a fost, dincolo de perrlii ce ascund. un nepreţuit izvor d<.'
mângâere şi îmbărbătare.
N'a fosl tovarăşă de-aceiaşi măsur<i cu l~egele menii să prind[1
şi să topească în amintirea Lui lonl<'l slrălucirL'<l unei Domnii; dare
peste putinlă credinciosului să-şi ir<1 de la valrfl hârbul lui de jar
şi să nu-şi înlmii·că cu pietate pril1irile spre \leslala care a slrf1juil peste noapte.
Din icoana Regelui Carol. numai cea a Regi11C'i Elisavela nu se
poale desprinde cu lotul.Şi-un înjeles lrebue să aibă şi graba cu
care legea cea de taină a strâns iarăş laolaltă lângă El. în gropni\a Voivozilor din Curtea de Ar~1eş, pe Ceea CC' a ros( r~e~ÎIHl Elisaveta. cu pumnul acela ele oase ce întrupase penim o vreme'
scurtă singura fericire omenească îngiiduilii oricui.

T. Pamlile.

POMELNICUL MĂNĂSTIRU GORGOTA
I.

Pomelnicu/ m-rii O orgo/a din jude/ul Dcimbm i/a. ce public.
es/e un manuscriJJ/, compus din 29 file. car/anal şi ne dungă
şi col/uri, legal cu piele. .4 fost începui in 8 Iulie 18J2 şi Ierace/aş an de «Slan, dascălul şcoalei ol miicu „chelluiala sfin\ii sale părintelui Efrem ermonahu, egumenu acestei sfinte mănăstiri• Oorgola.
Pomelnicu/ acesta a fosl scris după unul mai vechiu. Proba·
bi/ că acel pomelnic vechiu a fosl scris in prima jumiHale a

minai in 10 Iulie
năslirea Col!ea".
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sec. X Vl/l-lea. La Începui con/inea numai •numele fericililor
Domni•, «pomelnicul lui Malei,» şi •pomelnicul Radului•. ln 17
Dechemvrie 1774. Lupul Dascălul scrie «În pomelnicul cel vechiu»
şi «pomelnicul dumnealui, Nicolae Dudescu», După această dală
au mai fost scrise, nu se ş/ie de cine. •pomelnicu lui Dimitrie,
l'eciorul lui Părvan Necopoe•, «pomelnicu popii Mihai," şi «pomelnicu lui Dumitraşcu Călugăru•. ln urmă, la diferile date, au
mai fost adăoga/e şi a/le pomelnice. ln 1784 s'a lrecu/ •pomelnicul răposatilor celor ce au lăsat la mănăstire livezile•; ln 16
Seplemvrie 1792 •pomelnicu dumnealui, Alexandru Văc<'irescu
biv vei căminar»; în Dechemvrie 179J •pomelnicu dumnealui,
Grigoraşco vei comis· şi «pomelnicu lui Radu Turnia»; şi în 15
Oc/omvrie 1794 «pomelnicu lui Hagi David». Jn noul pomelnic
au mai fosl adăoga/e, in 10 Julie 18J2, Încă două pomelnice :
«pomelnicu cuvioşilor egumeni. ce au fost la mănăstirea aceastn„
şi •pomelnicu părintelui Efrem Gorgoleanu•.
Jrnpor/an/a pomelnicului, constă in faplul cfi se pomeneşte În
el şi numele lui ~ro Neagoe voevod„. Aceas/a ne ara/ă că aces/ Domn a /os/ şi el cililor. Ca a/are µu/em spune ca primul
clilor nu es/e Pătraşcu-cel-Bun, cum s'a crezul, ci Neagoe Basarab (1512-1521). Din documentele 1minăslirii n'am pulul afla
acesl fapl. de oarece. •Când au venit aci Bator Gabor, voevodul Ardealului, în ţară, cu Ungurii, şi au fost stricată
toată Ţara-Românească, atunci au perit şi cărţile~. 1

11.
Fila 1:

Pomelnicu sflllntei mănăstiri~ Gorgota din sud Dâmbo·
acum prescris după cel vechiu întru al cincilea an ni venirii
prea puternicii armei roseşti în prinlipalu tării romăneşti, fiind
inpărat a toată Rosiia Nicolae Pavlovici. :1 Şi s'au preînoil urest pomelnic prin osârdiia şi chelluiala Sfinliia sale, părintele
Errem ermonahu egumenu aceştii sflilnte mănăstiri. dinlracest
leal 1832 Iulie 8 Bucureşti.
lzpisah az Stan dascălu şcoalei ol măm'\slirea Collii.
vită,

Fila 1 verso :
Cei ce fac bine în viata aciaslă vremelnică, şi după moarte le
rămfrn nume nemuritoare, precum se vede acum.
1

Arhivele Statu/u;, M-rea Oorgota, pach. IV, 5.

2

Textul »Pomelnicu sf[ilntei mănăstiri• este scris cu cernealA
Cuvinlcle „Nicolae Pavlovici•, idem.

~
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Fila 2:

Numele fericiţilor Domni. 1
Io 2 Radu! voevod. 1 Io Alexandru voevod. ~ Arghira Doamna.
Io Mihai, vloelvlold Radul u„. Io Neagoe voevod. n Stanca Do<lmna.
Io R' adul voevod." Arghira Doamna. Io Alexandru voevod. 9
Andronie, Matei, Manoil. lererniia voevod. 10 Lascarina doamna,
Vasilie vloelvlold. 11 Ecaterina Doamna, Stamate, Ştefan vloelvlold. 1 ~
Păuna Doamna. Lascarina Doamna. Io Scarlat voevod. 13 Nuicolae. Dimitrie. Anisiia. Anula, Vasilie. Anisiia. Atanasie.
Pomelnecu lui Matei ~
Voicu, Matei, Paraschiva, Stan. Tudora, Păuna. Neagul. Ioana
Ion, Dumitra, Radu.
Pomelnecu Radului. 16
Radu, Ioana. Voica, Radu. Radu, Ion. Niculae. Ioan, Smaragda.
Sofica, Voica, Dan, Dima, Dobrita, Vasile, Nicolae, Sullnnn. I~ada.
Şi cu lot neamul lor.
1

Textul .fericiţilor Domni", csle scris cu cerneitlă ro-:'ie.
Cuvântul .Io" idem.
s Radul VIII Mihnea. ln 5 Aprilie 1611. el inlăre.~le mănăstirii Gorgola slipânirea peste .ocina care este împrejurul locului. cu loule hotarele" (Arhivele Statul.JJi, m-rea Oorgota. pach. IV, 4 ~i VIII. 9).
" Alexandru V lliaş. In Noemvrie 1616, el inlăreşle mânăstirii slapiinirea peste
.ocina care este împrejurul locului" (Arhivele Statului, m-rea Oorgota, IV, ;:i).
:, Mihnea lll Radul. ln 12 Iunie 1659 Mihail Radu Voevod inlăreşle mănăs
tirii Gorgota stăplnirea peste un vad de moară. in apa lalomitii. h1 T:îrgO\•işle
(Arhivele Statului, m·rcll Oorgota, V. 15).
6 Basarab V Neagoe, 15t2-1521.
' Lilerile .Io R" scrise cu cerneală ro~ie.
~ Radul VIII Şerban. ln 4 Ghenarie 1610 întăreşte 111-rii Gorgo!a slăp:'mirea
peste moşia dela Gălăşeşli, cumpărată de de egumenul Serafim (Arhivele Sialului, m-rea Gorgola, VII, 6).
11 După acest domn. a fost adă.ogal posterior de o aliă mănă şi cu o nllă cerneală: .Pătraşcu v/oljv/ojd".
10 Ieremia Moghila, domnului Moldovei, 1595-1606.
11 Vasile Lupul, domnul Moldovei, 1633-1653.
1 ~ Ştefan li Canlacuzino, 1714-1716.
1°1 Scarlat Ghica, 1758-1761 şi 1765-1766. După numele acestui domn, au fost
adăogate posterior de o aliă mână şi cu o aliă cerneulă: „Steree. Se1•aslefa".
Mai târziu s'a mai adăogal cu creionul: „Pictaţi, Radfuj 1•oe1•od, Nimlae l'istieru
şi Ejrem•.
1 ~ Litera scrisă cu cerneală roşie.
1 ~ Text scris cu cerneală roşie.
1 ~ Idem.
1

2
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Fila 2 verso:
Nicolae. Despa, Nicolae, Maria. Cu lot neamul. Dumitru. Vlaicul, Malei. Voica, Radu, Constandin, Vlaicu, Petre Man, Chivu, Du·
milru. lvan. Smaragda, Vlaicu. Despa, Voicu erei, Coman, Zahariia, Vlaicul. Vasilie, Paraschiva, Dumitru, Dragomir, Stanca, Alecsandru. Ioan, Dumitrache, Drăghoiu. Florinca, Nicolae, Alecsandru.

Pomelnecu dumnealui Nicolae Dudescu.

1

Coslandin, cu !oală casa.
•\leco, cu !oală casa.
Coslandin cu !oală casă.
Nicolae. Anila. şi cu toti cei ce au slujit casii.
I Pomellnelclull lui
Nicolae, Anita. Radu, Mariia. Mariia.
Anghel, Safta. Păuna. Anca, Cârstea eri. I căpi/an Ion z
Ion. Coslandina. Mariia, Barbu!, Dobre, Grigorie, Sima, M:mzarie, i'v\arula, Ananiia, Ioana, Ioana, Dimitrie, Fotin, Neacşa, Dobra,
Jon. Mihai, Drăghiciu, Parusa, Ioana, Voica, Dumitrie, Erei Vasile.
monah, Ioan erei. Paraschiva, lsaris, Paraschiva, Mariia, Nicola,
Ilie. Radu, Dragu, Pavel. Gheorma.

Fila .J:
Zoi[a. cu tot neamu lor
Rflposatii.
Mariia. Andrei. Raclul, 1'i\ariia, Costandin. Mariia, Ştefan, Ion,
Sartu, Malei. Elena, cu lol neamul. Ştefan, Ion, Stoica, Ştefan,
1\lexand1·u Dascălu şi pă toti pravoslavnicii creştini.
Lupul Dascălu. carele au scris numele acestea în pomelnecu
cel vechiu. la anii 1774 Dichemvrliel 17.

Pomelnecu lui Dumitrle feciorul lui
Dimilri(', Pârvan, Slana,

şi

Părvan

cu lot neamul lor.

Pomelnecu popii

Mihai.~

Vii
Mihai erei,
floarea Prezvitera.
Ioan, Smaragda,
Nicolae. Bălaşa Prezvitera.
Ioan erei. Zaifa Prezvitera.
1

~
1

=

l

Idem.
Idem.
Idem,
Idem.
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Năstase

erei. Zanfira Prezvilteraj.
Marina, Anaslase.
Smaragda, Bogdan,
Anghelache erei.
Safta, Nicolae.
Tecşan, Neacşa, Ştefan.

Ecaterina, Costandin
Maria, Micolae, Stan.
Mariia, A11ghelina,
Malei. Vlad, şi cu lot neam.
Stan.
Fila J verso :

Pomelnecu lui Dumitraşcu Călugăru şi moşi sflilntei
Gorgotii, de pomenire sufletelor şi a lot neamul lor, dându-şi zapisile. 1
mănăstiri

Dumitraşcu,

Mariia. cu tot neamul lor, Safta, Neacşa. Ilie, L)ospina. cu !ol neamu. Dumitru. Dobri(a, Dospina. Mâinra. Manu.
Mariia. cu tal. Dumitru. Andrei, Năstase, il·,ariia, Păuna. Mariia,
M<lnda, Drcigtă, Marica. Ion. Ilinca, Nica. Voicu, Stancu. Stanca.
Rizea. Zanfirn, Pătraşcu. Stan. Rada. şi cu toi neamul lor. Nastusiia. Crăciun, Paraschiva, cu fii ior.

Pomelnecu dumnealui Alexandru Văcărescu biv vei
min[a]r, ispravnicu Dâmboviţi. 1792 Septemvrlie] 16. 2

că

Alexandru. Elena, Ioan, şi cu laţi fii dumnealui, Ioan, Ecaterina,
Elena, Mariia. Ştefan, lacov, Smaragda. Nicolae, Ana, Smaragda,
Alexandru, 2 lirisanl arhiereu, Grigorie. Mariia, Ecateriana, Coslandin, Mihai. Elenu, Ecaterina Aceste nume să fie dalor ori
care preot va fi la aciaslă mănăstire să le pomenească apururea.

Fila 1:

Pomelnecu dumnealui
1793 Dechemvr[iej. :i

Grigoraşco

Grigorie, Maria, Grigorie, Ana.

Şi

vei comis, l[ea]t

cu tot neamul.

Pomelnicu lui Radu Turniia. 4
Radu, Ilinca, Neacşu, Neaga. Stan, Dumitra, Stanciu, Stancio. 5
Hrislea, Coslandin.
1

~
:i
1

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

'' Cuvânlul ,.Slancio" şters cu cerneală ro~ie.
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Pomelnicu răposaţilor celor ce au lăsat la mănăstire
livezile, să se adune venitul lor, şi să se pomenească
aceste nume pururea, iar cine nu le va pomeni, să dea
cuvânt în zioa judecăţii. 1
Lleall 1784.
Morţi

Stan, Năstilsc. Radu. Dobra, Voica, Bălaşa, Stanciu, Rada, Voica,
Radu. Hrislea. Neaga, Ana, Neaga, Joana, Mariia, Coslandina,
Coslandin, Stan, Safta, Ioan, Stan. Sandu.

Pomelnicu lui Hagi David, când au venit.

2

1794 Ocjlolmlvlrliel 15.

Vii
Partenic crmonahu, David monahu inchinal.
Ljcall 1800: Dimitrie.
Morţi

Daniil, Ioachim. Polizu, Anli(a, Aposlu, Bălaşa, Mariia, Ecaterina. Nicolae. Stnmulache, Chiru. Costea, Despa, Anghel.

Vii
1801. Lnmbru, Vasilichi, rn fii lor

Morti
Pantilzi. S!uma. Nicol<1c

l:ila .:J verso :
Morţi

Manasie, ''lexandra. Haidi. Dimitrie, Parlenie monah. Gheor!lhie, Lascaric erei. Malama rrczvilcra. Ioan. Stoian, Marin. Cernea, Dima. 3
Fila 5: 4

Pomelnecu cuvioşilor egumeni, ce au fostu la
tirea aciasta a Gorgotii otcârmultori. 5

mănăs

Neofit ermo11ahu. leremiia ermonahu. losaf monah. Dionisie
monahu. Partenie errnonahu. Zahariia, Ioan. Mariia, Climent moText sl.!ris cu cerneală roşie.
Idem.
~ După ace:;! nume a mai fo:.-1 adr1ogal po:;lerior următorul pomelnic:
Pomel11tcli d/11111nralwj Ioan Hristodor ( cemeilla roşie 1
Vii (cu cerneală ro1ie)
Ioan. Voica. Dumilru, Arghirn, Petre, Mariin. Ioan, Ecaterina (şter:;). cu lot
neam.
Morii (cu cerneală roşie)
Eirenrn ieromonahul. Petre, Ecaterina. Radu. Şărbunu şi cu toi neamu lor.
4 Scris cu litere cirilice. posterior: _f_a lt'/ajt 1839. /oa11·„
s Text scris cu cerneală roşie.
1

2
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nahu. Gavriil monahu. Nicolai erei. l\1acaric ermonahu. Gavriil
monahu. Anlita, lgnalie monahu, Siliveslru monahu, leremiia monahu. Dimitrie. Hroni. I-lrislea. Oima, Mariia, .i\lanasie monah.
Atanasie monahu. Visarion iermonahu. Damaschin ermonahu.
Partenie ermonahu.

Pomelnecu părintelui Efrem, egumenu Gorgotean, carele a şi preînoit acest pomelnic, în anu de la naşterea
mântuitorului Hlristols. 1
1832 Iulie 10
Efrem ermonahu. Atanasie erei, Angheli prezvitera, şi cu lot
neamu lor. Vasilie erei. Sullana prezvitera, Dimitrie. Zoi!a.

111.
Acesla este pomelnicu/ mănăslirii Oorgola, scris de S!an
din mănăslirea Col/ii. Îll 18J2.
ln urma, in diferite Jimpuri, au mai fost scrise şi alle po-

dascălul şcoalei

melnice.
Fila

~

verso, cu litere cirilice:
Epefonel. Cooslandimi,
Iono răposata.
Apostu, Sullana.
Enache Nespovedilu.
Coslandină, Safla.
Catrina, Tudora.
Iona, Par!ajschlilva,
Coslandina poeaonil
Sandu, şi cu lot neamul llolru
Cu aliă cerneală :

Andrei, Dumlillru, Varvara
Cu lilere- latine :
Seva sfia
Grigore,
Ion
Nicolae
Zoe
Sevaslia
Vasilie
Alexandrina cu fii
Fila 6:
1

Idem,
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Pomelnicu
Maiorului, D. Papazoglu care au revizuit sf. mănăstire dupe or·
dinu Onor. Minislerului de Culllel la anu 1860 Iulie.

Vii
Dimitrie, Irina, Dimilric. Alexandrina, Maria, Coshrndin. Mihail,
Elena, Maria cu toi neamul lor.
Morţi

Andrri. Locsandra. Zmaragda, Nicolae. Elisavela, Ana. Elena,
Gheorghie cu nE:>amul lor
Fila 6 verso, cu litere /aline şi cirilice :

Pomelnichu
Vii
loanu, Gheorghie. Marica. Flilnlfa. Catinca, cu fra\i şi fii
Morţi

Emanoilu. Zoila. Zoifct, Ana, Ioan, Catinca.

Vii
Ecalirina cu [ii Coslache l)oe cu fii Joanu frusina cu fii El('na.
Ooe pentru ajutorul dumnealui, asupra casi loru.
Fila 7, cu cerneală:

Pomelnich
Morţi

loanu. pentru suflelul Iaru.
Cu creionul :
Zoe, Ion. Elisabrla.

Şerban,

Vii
Ion, Ela. George.
Morţi

Dumitru. 1\'\aria. 1.\lecsandru.
Fila 7 \lerso. c11 creionul:

Vii
Elena. Maria, Alecsandrina
Morţi

Ion, Coslandin, Alexandru
Pomelnic p. vii
Ştefan. loserina, Smaranda.
Cu cerneala violelă :
Ion, Elena. Ion, Elena cu fii lor.
Costandin cu [ii loru.
Cu creionul:
Vii
Elena. Ion.
Fila 8 cu creionul:
Vii
Smaranda. Elena. Nicolae,
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Mihail. Maria.
Gheorghe, Elisavela
Morii

Eugeniu, Emil, Matheiu

Fila 8 verso, cu creionul:
Vii
Florea. Maria, Ion, Vasilie, Lilia, Viorica.
şi

pomelnice, adaose pos/erior, se mai ufla
din/re vizi/aiorii mânăslirii.
Fila 1, cu creion chimic:

lângă aces/e
iscăli/urile a unora

Pe

Ştefan

Conslanlinescu

Cu creionul :
Spiridon, Ion, Elena.

Fila 4 verso, cu creionul chimic :
Vasiliu

Fila 28 verso, cu creionu/:
LI. Col. Olleanu
Fila 29 cu creionul:
Ionu Dragomirescu
Lina Dragomirescu
Niculae Ştefănescu
Vela Şlefănescu
Spiridon Ştefănescu
Margarita.
Pe fila 29 verso, se află urmă/oarea însemnare.

scrisă

c11

creonul:
Melmlbri epitropi
Veendu şi socotind cutia bisericii, s'au găsii in ra unsprezece
lei, dintre care zece s'a inlrebuinlal penlru jurnalul ortodocsu bi1900 Oc!ombrie 4
sericesc, şi a mai rămas un leu.
Georgescu
f Popa P. I.
Tanase Huidinoiu
Epitropi
Şlefan Dutulescu

l

Pe coper/a din

urmă,

scrise cu li/ere cirilice :

La Dumnezeu
Ion robul lui Dumnezeu.

Cu

aliă cerneală şi

de-o

aliă mână:

Şărban.

IV.
Pomelnicul să păs!rează azi în mănăstirea Gorgota.
Alexandru A. Vasilescu
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1

7.
Zapisul lui lgnalie egumen mănăstirii Nucetului~ la măna
dumnealui Şărban vei vistier, de moşăia Ciocăneştii după Colinlina ce-au cumpărai.
Adecă eu lgnalie egumenul de la mănăstirea Nucetu, dinpreună cu lol soborul sfintei mănăstiri, dat-am zapisul nostru ca să
fie de bună credintă la cinstită măna dumnealui Şărban vei vistier. precum să să şlie că avănd sfănta mănăstire Nucet o moşăe
la Ciocăneştii după Colinlina, însă stănjăni 600, şi fiind această
moşăe pre lângă moşăia dumnealui ce are la Ciocăneştii, şi ne
fiind de nici un folos şi de nici un ajutor mănăstirii, liind moşăe păduroasă şi făr de nici un venii. făcut-am tocmală cu dumnealui dă ne-au dal bani pă această moşăe, pe slănjăn căte
bani 66, care fac taleri JOO 11 , şi noi am cumpărat altă moşăe
lângă mănăstire In moşăia ce să chiamă Tabura, fiind aproape
şi de folos mănăstiri. Drept aceia dumnealui să aibă a Unea şi
a slăpăni aceşti 600 de slănjăni de moşăe de la Ciocăneşti şi
mănăstirea să tie moşăia ce-am cumpărat cu aceşti bani la Tabăra. 4 Să fie moşăe pentru moşăe, iar cănd nu ar li dumnisale
această moşăe de la Ctocăneşli stălăloare, să aibă a-ş lua moşăia de la Tabura. carele s'au cumpărat cu bani~ dumnealui. Că
noi lot sobor sîintei mănăstiri cu bună voia noastră o am schimbat această moşăe cu dumnealui, ca să fie dumnealui şi coconilor dumnealui moşăe ohabnică în veci. Şi la tocmeala noastră
fost-au multi boeri mărlurii, carii vor iscăli mai jos Şi noi pentru mai adevărată credinlă pus-am pecetea sfintei mănăstiri, şi
iscăliturile noastre mai jos, ca să să crează.
7207 6 Aprilie 19.
Pecete. lgnalie egumenu sfintei mănăstiri Nucel, şi cu loti fratii
călugări adeverim.'
V. no. trecui, p. 208-11.
Pentru cele care urmează ci. doc. no. 5.
l Aci banul c a 132-a parte dinlr'un taler.
• lnlâlnim ambele lorme. Nu putem fixa pe cea exactă, ne întâlnind acest
nume nici în .Marele dic/. geografic• nici in Fmnzescu; Dicţionar topografic şi statistic, care să corespundă unei moşii din jud. Dâmboviţa.
5 i aruncat în calul de sus, cu valoarea de i lung. A se observa
clauza.
Nu vom mai indica locurile unde ic lung. referindu-ne la cele spuse la p. 193.
1

2

6

1699.

7

Restul martorilor e probabil

acelaş

ca în doc. no. 5, p, 209.
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8.
Hotărnicie a 6 megiaşi, pentru moşa1a Potcovenilor i i::I Bariu·
nului cum şi a moşăi Ghizdoveşlilor şi a Podenilor şi a Cămpe·
nilor.
Adică noi megiiaaşi, carele săntem scrişi prin răvaşele Mării
Sale Constantin Voevod Basarab'. anume care ne vom iscăli mai
jos, lrimifăndu-ne Măriia Sa Vodă poruncă şi cu sluga Mării
Sale Vladu al doilea portărel, ca să nu strănjem 2 toţi la un loc
să căutăm pentru nişle moşăe a dumnealui Şărban vei Vistier,
care moşăi au fost luoal dumnealui dela sfănta mănăstire dela
Panaghia 3 de schimb. Deci noi aceşti 6 megiiaşi carei săntem
iscăliti mai jos, văzând porunca Mării Sale Domnului noslru, din
preună cu sluga Mării Sale ce scriem h1ai sus ne-am slrăns toţi
la un loc şi am chemat pe to!i megiiaşii şi moştenii du 4 prin
prejuru locului şi am căula! şi am adevărat la moşteni şi pre
căfi bătrâni şi la cumpărători pre zapize. şi am tras moşăia la
căpătâi in moşăia Polcovenilor şi a Borlunului, şi am aflai cu
sufletite noastre partea Sfintei mănăstiri ce scrie mai sus ce au
fost luoal·o dumnealui Şerban vei vistier pre schimb, slănjăni 210·
şi am făcut precum este obicei a 6 megiaşi şi am mersu lung
moşăi pănă în apa Crivedii, şi iar am lras moşăia acolo curme·
zişu în căpălăiul despre Crivedie, şi au aflai parte stinlei mă·
năsliri ce scrie mai sus cnrele am făcut schimb cu dumnealui
Şărhan vei vistier, dir1 hotar Ciocanilorn moşăia Polcovenilor şi
a Borţunului s'au găsit slănjăni 180. Şi s'au nemerit de am
făcut semn în fănlăna Marii Merişoai în matca Crivedii. Deci
noi aşa am aflai cu sufletile noastre şi am dat dumnealui ca
să fie moşăe stătătoare în veci. Şi poruncindu-ne ca să căutăm
şi să adevărăm şi moşia Ghizdoveşlilor şi a Podenilor şi Căm·
penilor despre moşneni dela Cocani. Deci noi am căutat căr!i
bătrâne şi am găsii cărli bătrăne şi pieire şi hotar. Şi pe unde
am găsii pieirile am destupat şi am înnoii ca să să ştie. Şi pen·
Iru mai adevărată credinţă ne-am pus degitile, iscăliturile. ca să
să crează.
7208i; Aprilie 8
1

Constantin Brâncoveanu

2

Litera juvete.

3

CI. doc. no. 5, p. 209.

' Sic.
~ Cf. doc. no. 1 p. 194.
,, 1700.
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Eu Bogdan ol Bucuveni. Eu Ivan of Dârza. Eu Stan pârcălabu,
Eu Bădicu ot Golăşăi. Eu Stoian ol Ciocăneşti. Eu Necula ol
Ciocăneşti.

AI. Rosetti

DOCUMENTE
400.
1666 Iulie 15, Bârlad.
Noi Jliiaş Aliixandru Voevoda b[oJiiiu m[illlolsliu g[oslplo]daru
zlelmli M[oJldavscoi. Dat-am carlia Domniei meii Gon(ăi deregă
toriul de Colămăneşli să fie tare şi puternic cu cartia domniei
meii a lua de a zeacea din hotarul Cotămăneştilor din păne si
din făn, din tot locul ce iaste a lui Batişte Pănfinte şi nime să
nu cutiază a-1 linea sau a opri cartia Domniei meii. Jar cui va părea
clf strănbul va vini de fată cu Batişte înaintia Domniei meii. Toe
pişim. Saam g[os[p[o]dli]nu velei. U Bărlad lt 7174 Juli 15.
Pecetea domnească
O foa.e sub/ire 21/30. cm. urii scrisd; pecete în

tuş roş, rot1111dă,

53

111111.

A. Saint-Georges

Act tuto\•ean

401.
1706 Naiu 17
ţ

ln cursul anilor 7214 Maiu 17 zile
S'au măsurat locul Hănăşianilor, bătrânul den sus unde n'ar[e]
Lupul triabă şi s'au găsit 52 <le pământuri a lui Talpă cu fratii
săi şi a Nacului şi părnănlul de 30 de paş carii fac 1560 de paşi
den zaria dealului de la piialră spre răsăritu pănă în valia Mihălcianilor iar in parlia Oeşli[lotr s'au venii 43 de pămănturi a
tuslrei fraţilor Aposlul, Dămiian. Toader, carile să vini câte 14
pămănturi şi 10 paş de frate iar paş la un frate piste tot să vine
patru sule şi trei zici. Şi la măsurat s'a tămplal în zilele lui Antohie vod, feciorul lui Canlilmilr vod. Să slăl ştie. Şi cine au înpărlit aciasle pămănluri, Ş!efan a lui Dămiian şi Artini a lui Apostol şi Ion a lui Talpă şi Pricopie cari a)fii au fostu ginerii].
Fdră iscălitun.
1

A. Saint-Georges

Cf. doc. precedenl.
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402.
1798 Nart 15.
Adecă eu Ioan Sacară, Vasilache Sacară, ficiorii lui Ilie Sacară.
nepo(i Anilei i eu Toader. i eu Calrina Sin Vasile Boloşanul nepop lui Dumilraşco Sacară, fraie cu Ilie Sacară şi eu Vasile sin
Gavril Pleşca nepot Mariei sora lui Ilie i lui Dumitraşco, Sacară,
şi eu Gavril şi Gligoraş şi Safta feciori Dochiţei, nepoţi Mariei
soră lui Ilie şi lui Dumitraşco Sacară, care aceşti mai de sus
numiţi to\i ne tragem din Ani\a. carele Ani\ă au fosl soră cu
Şlefan Sacară şi cu Ioan şi cu Irina, dat-am adevaral şi încre·
dinţai zapis al nostru la cinslila mâna Dsale Sandul Slurdza
hatman, precum să se şlie că de nimeni siliţi, nici asupriţi, ci de
a noaslră bună voie i-am văndul dreaptă ocină şi moşie a noas·
lră din Tămpeşli şi din Balasineşli, adecă optsprezece slănjeni
din Tămpeşti şi optsprezece stănjeni din Balasineşli, stănjeni gospod, şi stânjenul l-am văndul câle 7 lei, care bani ni i-au dai
lo(i deplin în mânile noastre. Şi această parle de moşie ce am
vândui-o dsale esle alăturea pe din jos de parle de moşie a
Probolei ce o are dlui Halmanul Sandul Slurza cumpărată dela
dlui comisul Ioni(ă Bădărău. Deci de acum să-i fie dsale ocină
şi moşie in veci neclintilă dsale şi fiilor dsale şi cei după
dlor
urmaşi. Iar de se vor mai scula allii, neamurile noaslre, noi să
avem a răspunde la orice judecală; şi penlru mai adevarată ere·
din\ă, cei ce am şliut carie am iscălii cu mânele noaslre, iar cei
ce n'am şliut carte ne am pus numele şi degetul. .
1798 Mart 15.
Ion Sacară am vândui
Eu Vasilache brat Ion Sacară am văndut şi am pus degetul.
Eu Toader sin Vasile Botoşan am vândui şi am iscălit.
Eu Catrina sor lui Toader am văndul.
Eu Vasile Pleşca am vândui şi am pus degetul.
Eu Gavril sin Dochifa am văndul şi am iscălit.
Eu Grigoraş sin Dochi1a am văndul şi am pus degetul.
Eu Safta fata Dochilăi am văndut şi am pus degetul.
Eu Pavăl sin Andrei Sacară martur.
Eu Gheorghe Popa zăt lui Mihalachi Sacară am iscălii răzăş
din Tămpeşli i Balasineşli marlur.
Eu Ştefan sin Irina m'am întămplat fată.
Şi eu Alexandru Sacară sin Palade Sacară m'am înlămplal fală
Şi am scris eu cu zisa aceslorde mai sus numili (nedescifrabil)

(Din Arhiva Spilalului de copii "Carilateu•, din laşi).
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403.
1812 Nai 2.
Adeverezu şlil iu cu aciasfă scrisolalre a me la măna frntilui
meu Vasile. precum să se şlie că avăndu o case cu pivnili ci au
fostu ln amăndoi cu preotul Tolaldir, şi iu, parte me de case şi
di pivnili şi cu locul ii. am văndot-o fralilui meu Vasile, anume
şaplc sUinjăni in curmezişu şi rămăind şi preotului Todir şapte
sl{111jini asemine. Şi cu tocmală 260 lei... bani. Vânzarea fiind
nesililă, să urmeze s/ăpânirea in pace. Şi alunce pi toate nelalmurile am întrebai şi pi frali: au zis că nu le lrebue nimărui, şi
i.lpoi am dai-o fratelui meu Vasile„.
Coslalnllin Popa (?). Mariia sotie. Scrie Dascalu Necuh1iu.
Aa

Ti1m11şca11;

origi11alu/ s'a

dăruit

acum Academiei Române prin

dispoz1~ia

d-lui

N. Apostol

404-405.
Publicale aici, p. 2JJ.J.
INSEMNĂRI

175.
fJe un manuscripl de pe lu finea veac. XV/11-lea care cuprin·
de mai multe căr/i populare ca: Ti'ore11ic, Ozdrea, Prognosticon ş. a se nflă această noli/d :
Leni 1821 Iunie 2. Să se şlic di s'au făcut furtună mare de la
[)zeu, foarle mare şi cu piatră mullă, una era c<i aluna, alta ca
nuca. alta dit oul. intru care a surpat şi case din temelie. Bise·
ricile le-au dezveli!, care au fost invelite cu labie de her i cu
şăndril;:i. Turlele care au fost de lemn le-au dat jos cu clopotele. Şi furtună amestecată şi cu cutremur foarte mare. viile le-au
prăpădit, pomii i-au scos din rădăcină, bucatele după afară. grâ·
ul. porumbul. mieiul verdeatele, grădinile; s'au prăpădit toate.
Era !răznii mare, fulgere grozave; era măniea lui Dzeu.
Şitele surpate dupe biserici erâ asvărlile, dă nu să ştia care
pc unde săn l.
Uşile, chepengurile, tablele de her de pre biserici şi de pre
case de lonte părlile risipite, şi au fost pănă noaptea, la doufi
ciasuri din noapte. Mullă pagubă s'a făcui şi stricăciune.

176.
Pe un manuscripl

•Vămile văzduhului•

de la incepu/ul veac

XIX-iea.
Să să ştie că s'au cutremurat pământul în zilefe răzmirilii lui
lspilantu şi ale lui Tudor. lnsă să zic de care (pricină), că pentru
ale noastre păcate şi multe mândrii şi înşălătorii şi celelalle
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toate şi multe, au trimis fel de fel de semne pre pământ şi pre
cer: cutremure, furtuni mari foarte cu primejdii de moarte şi cu
păs mare.
Apoi şi sabie de la turceasca inpărăţie strajnică şi grozavă.
La zilele lui Serasîiur-beiu, s'au mai cutremurai pământul a
treia oară. la Iulie 14 leatul adecă o mie opt sule doăzeci şi
unul, la un cias din zi. Care penlru acel cutremur spune aşa :
"mare perire va fi şi pe acea latură: rane multe va l'i şi va ucide
unul pre altul şi în dobitoace va fi pagubc1 şi să vor ridica
războaie.

C. N. Mateescu
CRONICA

C. Giurescu: Despre rumâni. După detcrmin.irca VC'chimii rn111a111e1 in
(d. aceaslă revist;1, III. p. t3940) urme<iz:I acesl al doilc••
sludiu. Numele obi~nuil in documentele ro1mineşli muntcme este de ru111a11 şi rare ori 1•er.in (ca în Molda\'a). cnezi (ca'n doc. sla\'lWe.i rwurinaşi.
podani, săraci sau coitbaşi, Actele sl.ivonc ii numc:;c : posluş11il'i (slu~1iJ. mşt1
(cuse, colibe), 1•/ahi ~i vecini. 1\ctele ţJrece~ti: pareci şi 11/ahi
Rumânul poale .să fie in pace şi slobod de rumânie", rascump•irându-sc
sau iiind iertai; alt el însuşirea lui se moşleneşte in linie b<"1rb:itC'<1sc:i. Femeia
şi fetele sunt libere. Rumânul este idenlifical cu moşi.i l'arc po~1te trel'e uin
mână'n mână, căci fără rumân o moşie e stmrpă. Dând dijmă din rodul muncii
pe imbunălătiri aduse de el pc moşia stăp.inului.-liv.id1i, i.iz. t.:urâlură.--rumi·
nul poale fi proprie Iar in aliă parle. ,\IHel e silii la lucru, clarei, -ccc:i te ;1rată o legătură cu slăp1lnul. -care nu dispare chiar când n1111,inu!, plecftnd in
altă parte, inlocueşle claca cu o clare numită g1ileală. ln multe c;izuri slăp«nul
ii poule trece de pe o moşie pe alta, ii schimbă cu prilt:jul schimbărilor de
moşii, ii re~ine la vânzarea unei moşii, ii dă in schimb pentru aliă moşic. ii
face schimb cu Ţiganii, 1i vinde sau ii dărueşle.
lndaloririle rumânilor lată de stăpi1nii lor consl.iu din gâ/eahi.-{sln~·one)'le:
căbla. căbltl), -··dare din orz, grilu, îân ş1 vin (vinăriciul.şi dat, -dijmă din oi (oierii
~Joştină sau gorştină), stupi (dijmăril) şi porci: şi mai ales lucrul. orice, care se
intindea şi la oamenii liberi.
• Pr. Dr. Alexandru Cziple: Documl•nte privitoare la Episcopia de
Maramură'?· Culegalor,1l de poezii populare care s'a semnal şi „A. Tiplca·"
aduce un bogat material istoric privitor la acc1slă mă:-ţJi11<1şă episcopie r,1.
mânească, urzită împrejurul mănăstirii din Peri. funda\ia \loevodului Sa:;, îmvestită iu 139l de Patriarhul de Constantinopol cu unele puteri episcop:i!e, ca s:·1
fie duşmănili a1>oi de diecesele de Muncaciu şi ,\rde;il. Actele. ::tpro<1pe lonte
randueli administrative, se dau şi in traducere. tn multe te i11cl11ioşează Jupt;1
penlru lei:ie. cu pulernicii cari n'aveuu menirea s'o cinstc;1scă. a feţelor bi
sericeşli şi laice, ~i suni atatea cari pol izvori şi lacrămi.
Ţara-românească,

T. Pamfile
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Administraţie.

De la

Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au fri·
mis adi\lerinte pentru O. LI. L. Nicolau, Bârlad, 4 Ici 60
b. D. Virg, Drăghiceanu, Bucureşti, 1 leu. D. D. O. Ionescu,
Brnila. 5 lei Păr. O. Fur/ună, 5 lei (dar). D. LI. D. Arabu,
Bârlad. q. lei 60 b.
(urmează)

F

Sociolă\ii Nmnimaslico româno

Buletinul
i\n

XII

~o

'1]

26 - Octombrie-Decembrie 1915.

,\f. C. Sulzu. Ponduri şi manele inedite din oruşele noas·
lre pontice (cu 13 figuri).
Cons/. Moi5i/. Numismanlica antică şi monumentele regilor scili (cu 10 figuri).
O. S. 13cr.heanu. Complectări la catalogul medaliilor româneşli,

Hulelin bibliogrnf1c.
Cronica. Monetele obsidionale în

războiul

actual.

TEODOR CODRESCU
Revislă

istoricii scrisă ele Gh. Ghibăncscu

An. I. No. 6 (Martie 1916) cuprinde: Documente slavo-romane. lnscriplii. M.:11111scripte. Notite pe c[1rti. Spite de
neam. Recenzii.

Rugăm

sl<'iruitor

Plata abonatnentului
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ION CREANGĂ, Revistă

de limbă, iiteratură şi artă po IX. No. 3 pe Martie 1916, cuprinde:
<Ion (reangă>.-Măria Sa Doamna şi Regina Elisavetu • .
T. Pamlile.--Pasatul şi bulgi1r11I.
(. H. Malemu.- «Un fisiolof! românesc din vea cui al 18-lea.
Dobre Stelănmu. -Co lind e.
Pr. O. furtună.-Călini(a fură-ziua şi Toderi!ă fură-noaptea (po·
veste) .
Arnlita 41. Moisei. O. Urzică , O. Rotundu.-Boli la oameni, leacuri şi descânte ce.
A. Moisei --Vrăji şi farmece.
[. Rădulmu-(odin . I. Brătulescu . -Povestiri şi legende.
A. Moisei. George (. Constantinescu, (. Oaniilescu. Gh. Boghiu. T. Pamlil2. -Cântece .
Pr. fi. A. Orăghici-·O samă de cuvinte.
Ioan N. Popescu. Pr- G. y. ~uinea.-Glume, jâtii. taclale .

pulară-Anul
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CÂTEVA INSEMNĂRI REFERITOARE LA UN
L\'\ANUSCRIPT GRECESC DE MUZICĂ ORIENTALĂ
Facsimilele reduse, cari însotesc aceste însemnări, sunt cflfevu
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Manuscrip!ul. care cunrindc 2iS.'1 de file . este presă rai cu

1u1 -

meroase mininluri . vigne l e şi lilerp iniliale. dl se poule de ::irllstic lucrate.
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pe lângă o gramatică a muzicei orientale, aş<)
după cum a fost reformată prin veacul al 14-lell sau al 15-lea
de lonn Cucuzel şi alţi maiştri muzican(i ai acelei epoce, restul
este umplui cu diferilc cântări greceşli scrise cu acea notafie
yreoaie şi complicată. care prin veacul al 16-lea şi al 17-lea se
rfispânuise din Muntele .L\los la Constantinopol şi peste toi orlrntul.1
Ca

conţinut.

Probabil că la noi. acest sislem de muzică alonită, trebue să
se fi introdus şi rlispândil încă din veacul al 16·1ea din timpul
domniilor religioase ale lui Radu cel Mare şi Neagoe Basarab.
când un curent grecesc începuse să se accentueze în \aru, mai
nles în biserică, prin influenta patriarhului Nifon.

C. N. Mateescu.
O CONDICĂ VECHE 2

9.
Zapisul lui lgnatîe egumen mănăstirii Nuc(•lu ce au dat dumnealui .Şărban vei Vistier, de schimbu moş<Jii Potcoveni i Borlu-

nu. 3
Notele artei psalllce, clupă necastă ţiromutică, suni în număr de 72, îmîn li clu!'.e ţ<i anume: a) suitoare; b) rnhoriloare: c) corpul'i: d) spi·
rile; e) de sieslicuJaţiune numile şi iposl;isuri şi schime (semne mute): şi fJ
1

p~rţil~

:>lricări.
2

3

Vezi no. trecut. p. 231-3.
cr. doc. precedent şi doc, no. 7. l!l p. 231·3.
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Adică eu Ignalie egumen sfinlei mănăstiri ~ucel. dinpreună cu
lol soborul sfintei mănăstiri. dat-am zapisul mieu l;:i măna dumnealui Şărban vei \lislier. ca să fie de bună credinlă. cum Mi s11
ştie că fiind nişle moşăe aproape de mănăstire. ce se chiami'i
Tabăra, şi îăcăndu-să vănzăloare, şi \1 rănd să o in (llli. noi ne avănd putere ra să o luăm, şi avănd mănăstirea Panaghiin nişte
moşăe aci pă Colinlina ol sud Ilfov, pă lăngă moşăia dumnealui
ot Ciocăneşti. ce se chiamă Polcoveni i Bortunu. slănjăni 210,
am venii la dumnealui de ne-am rugai de ne-au cumpărat moşăia
ce scrie mai sus. Şi pentru acea moşăe am făcut schimb cu dumnealui de i-am dat această moşăe ce să chiamă Podgoreni 1 i Bortunu, şi dumnealui ne-au dai acea moşăe re-au cumpărai, de-i zice
Tabăra, unde ne-au mai dat dumnealui schimbu şi pentru cele·
)alte moşăi ce-am mai făcui schimb cu dumnealui. Drepl aceia
am dat zapisul noslru la măna dumnealui, să fie dumnealui voi·
nec să o slăpănească, dumnealui şi coconi dumnealui, căli Dum·
nezeu ii va dărui. Şi cănd am făcui acest zapis, fost-au mul(i boeri mărturie. carei vor şi isdili mai jos. Şi noi pentru mai adevărată credinţă ne-am pus numite şi iscălilurile, ca să să crează.
7209 2 Ghenarie 13.
lgnalie, egumen mănăstirii Nucet. cu to(i călugării, adeverim.

JO.
Zapisul lui Vinlilă. fecior Mihului ol Bucuveni, de vănzarea mo·
lui ce au avut în Cojocu de jos. la dumnealui Şărban vei
vistier.
Adică eu Vinlilă fecior Mihului ol Bucuveni, dat-am acest al
mieu zapis ca să fie de bună credin!ă la cinslilă măna dumnealui Şărban vei vistier. prncurn să să şlie că i-am vândut dumnealui moşăe în Cojocu de jos, slănjăni 48, slănjănu po bani 06.
care fac laleri 249. Insă stănj<ini 38 mi-au fost şi mie de cumpă·
răloare. care o au cumpărai mumi-mea Nastea dela vără-său Vă
sei (?); iar stănj.ini JO au fost ai mami de zestre. lnsă moşfle
din cămp. din apă, din pădure şi de preste lot hotar. Şi am luai
aceşli bani loti gala şi deplin la măna mea. Drept aceia i-am dai
dumisale acest al meu zapis, ca să şlie şi să slăpănească de
acum înainte aceaslă moşăe cu bum"\ pace, să·i fie moşăe slălă·
!oare şi ohabnică în veci dumnealui şi coconilor dumnealui, câli
Dumnezeu ii va dărui. Şi i-am dat dumisale şi zapisul cel vei chiu~
şăi

1

~

Sic. (Redacţia).
1701.

3 Banul.
Intre t

4

şi
şi

aici, era a 132-a parce di11 taler.
r, un i aruncat ln catul de sus.
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Şi cănd s'au făcui acest zapis fosl-au mulii boeri martori, carii
vor iscăli mat 1os. Şi pentru mai adevărată credinlă mi-am pus
numilc:> şi degetul mai jos. ca să să crează.
7209 1 Martie 19.
Insă am mai l 1iindul slănjăni 22.
Eu Vinlilă sin iV\ilului. ol Bucoveni 2• vănzălor. Eu Voicu ol Do·
hrăsăşlii. martor. Eu Neacşu ... martor. Eu Rada lui \.'inlilă. mar·
tură.

11.
Zapis a lui Panii logofăt Vizurescu ce-l dă la măna lui Şărban
vei visli<>r de moşăia ce-i vinde anume Vizureşfi.
~'dică eu Pană logofăt Vizurescu, dimpreună cu sotiia mea anume Preda, dat-am zapisul nostru la măna dumnealui Ş;1rban
el vistier ca să fie de bună nedin!ă. cum sii să ştie că trebu·
indu-ne neşle bani. am venit la dumnealui de a mea bună voe
de rn'am tocmii cu dumnealui de i·am văndul din mosăia noastră
dela Vizureşti, însă din apa Colinlini de ceia parte, pănă in hotar
Cocanilor. slănjăni 2000. drepl l<ileri 300. Care moşăe ne este şi
nouă dela părinli. Şi am luoal ace~fi bani loti deplin, in măinele
noastre. Drept aceia am cl<ll ::;i noi acest zapis al nostru la mă·
tHI dumnealui. ca să fie dumisale moştie s!ătMoare. să o stăpci·
1wasr<"1 dumnealui şi L·oconii d11111nealui căli Dumnez~u ii va dă
rui. Şi cc'lncl am făcui acest zapis. fost·au mul{i boeri mărturie.
cari işi vor pune numele şi iscăliturile mai jos. Şi noi încă pen·
Iru mai adevărată c.redinlă ne·ăm pus numile şi peceţile, ca să
7211 3 Mai 20.
să crează.
4
E.u Panft \!izurescu. Enaiche Vizurcscu vei agă. 1m1rlor. Ioan
Golescu. marlor. Drăghici Vătaf, martor.
\

1

12.
Zapisul lui Manole. de viinzar~a rnoşflii lui la dumnealui Şăr·
ban vei vistier, moşăe din Cojocu~ de sus.
''dict1 6 eu t'\'\anole l\~cior lui Pălraşco ol Dobroşăşlii. dat-am acest al mieu zapis la mămi dumnealui Şărban vei vistier, ca să
fie de bum\ creclintă. cum să să şlie c<l cu de bună voia mea
1

2
3
1

170 l.
Bucove111. iar 11:1 Hucuveni (cf. mai 5U~).
1703.
Intre a şi c un i aruncat in calul de sus.

~ Sal in jud. Dâmboviţa.
e Pe 11111rgine;J stângă. sab rn albi

cerneală-de
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am vcnil la dumnealui şi i-am vănclul dumnealui din moş[li<1 mea
din Cojocu ele sus slănj~ini 80. carele moş<lc im este dela tal<.-imieu de moştenire. şi am tocmii cu dumnealui slc"111jcnu po bani
44, carele fac taleri 26. şi be1ni 22 1• Şi um luoal aceşti bani deplini la măna mea.
Drept aceia şi cu încă am dat ci rest zapis al n~ieu ICI măna dumnealui, ca să slăpăneasră cu pace. dumnealui şi coconii dumnealui, să le fie moşăe slătăloare in ve<H:. Şi cănd <1111 făcui <1cesl
zapis. fost-au muHi boeri mărturii. carii vor iscăli mai jo~. Şi eu,
pentru mai adevăral{1 creclinlă, mi-am ptis numile şi deyilul mai
jos, ca să se crează.
72 t 2~. Dichemvre 23.
Eu Manole sin Pătraşcu ol Dobroş<iştii. Eu Iancu sin Pătraşcu,
ol lam. Eu Ion. Eu Neagu. Eu Dima Nicolau. martor.

Al. Rosetti.

DOCUMENTE
406.
1599 Naiu 28.

Sorel dela Irirniea Moghila Vocvod. leal 7101 N\ai 28.
Facem inştiinlare precum au venii iniiintcu noastra şi inainlca
tuturor a noştri boiC1ri moldoveneşti nrnri şi mici,
stuya
noaslră
Grigorie Udrea b<ilrt'111ul cc au fosl vei vcitav. fedorul Naslasiei şi rudeniile lui .Simion Udrea l"eciorul lui
Gavriil Udri cc au fost vornic. şi iarc"1ş rucleniilL' lui <111u11H:
Griţ;Jorie Udrea şi fratele lui Ciorcea. feciorii lui lsac LldreCJ,
cc au fost medelnicer. !oii ncpolii lui (i;1vriil Trotuş;rnul, Cl' a11
fost vei logf, de a lor bună voc. de nime sili!i nici asuprifi, şi
au văndul a lor dreaplii ocină şi mo~ie, dinlra " lor drept uric
şi dresul de inlărilurc1 ee au <1vut moşul lor (~avriil Trotuşanul,
ce au fost vei log., dela bt'ilrt'rnul Petru Voevod, din sal anume
Dumbrăvi(ă, cu loc de helăşleu şi de moară pc Şomuz. de călni
Bae, însă Gorcea. feciorul lui !sac Udrea. ce au fost mcdelni·
cer, au vândui şi parlca fralelui său Pătraşc. penlruct'1 ş'au schimbat cu dansul 1iişle vii ce suni i11 Dealul Porc.ului. Carl' pre acele
le au văndut loji cinslilului şi credinciosului boiariului nostru.
dumisale Nislor Ureche. vei vornic. drept şese sule de taleri de
argint. Şi s'au sculat cinstitul şi credinciosul boiarinl nostru dum1

Aci banul este a 15.ha

I!

1703.

1rnrl~

dintr·un lail•r.
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nealui Neslor Ureche ~·ci vorni<:. de au plălil loli acei de mai
sus scri:;;i hani. 600 de l<ileri de arginl. în măinile tuturor celor
de mai sus scrişi slugilor noaslre lui Grigorie Udrea cel bă\rân,
reciorul Naslasiii, :;;i rudeniile lor lui Simion Udrea feciorul lui
Gavriil Udrea, şi iarăş rudeniile lui Grigorie Udrea şi fraţine
său Gorcea. feciorii lui lsac Udrea ce au fosl medelnicer, nepolii Troluşanului \Ici log., inainlea noastră şi fnainlea boiarilor
noşlri. Deci ve:izănd noi a lor bună învoială şi tocmală între dăn
::;ii. pentru aceia domnica mea am dai şi inlăril cinslllului şi
credinciosului boiariului noslru dumisale Nistor Ureche vei
vornic, deci acel de mai sus scris sal. anume Dumbrăvila cu
hăl;işteu şi cu lot: de moară pc Şomuz, de căiră Bac, să fie lui
dela noi uric şi ocină nechililă nice odănăoară in veacli vecilor,
lui şi copiilor lui. nepolilor şi slrănepolilor. şi a toi neamul lui
cc se va alege mai aproape. ncrnşăil nice odănăoară ln veaci.
lara holarul acelui de mai sus zis sal, anume Dumbrăvita. cu loc
de h<ilăşll'u şi de moe1r[1 pc Şomuz. de căiră Bae, ca să fie lui
dl' l.'cilri1 lo<ltl' piirlile dup<i holarul s[nt cel vechi, pc unde au umblat din vechi. l'cnlru aeei<1 Jiaste l'l'edinlal Domnii mealc de mai sus
Ion SL'ris lrimiea 1\\0~1hiW \'LH.'\'Ocl. ~i crcdinla prea iubitului îiiului
domnii meale Ion Co.sla11ti11 \ 1o<:\lud. ::;i crcdinl<' boiarilor noştri, a dusall' lui Simcon. porlm dt: Suciavii. şi t:rcclinla clumisali lui Grigorcea vorni<: ele 1ara de .sus, şi Cl'edinla dumisale lui Grigorie barcălab de Holin, credinţa dumisale lui Ştefan Priijescu şi Dimitrie
bărcălabi de Neamle, şi credinla dumisale lui Drăgan şi Ciolpan
b<irc<ilahi de Roman, credinla dumisulc lui t\lbolă şi lui Mănăilâ
bărt:ălahi de Soroca. credinla dumisale lui Drăgan postelnic, credinla dumisale lui Bosae spMar. ucdinla dummisale lui Simeon
visliearnic, crcdinla dumisale lui Ursul medelniceri credinfa dumisale lui Grigoric (~avriil stolnic, credinta dumisule lui Barnovs·
chii păharnic, creclinla clumisall• Cărăinrnn comis, şi credinţa lu·
luror boiarilor noşlri moldoveneşli mari ::;i micii. lară după a noaslri"1 vieală t:inc va fi Domn din riii noştri sau din neamul nostru,
sau ian"lşi pe cine va illc~Je Dumnezeu sn rie Domn pămăntului
noslru Moldovii, acclil să nu slrăt:e a noaslră danie şi înlărilură,
ci mai vărlos să dea şi s<i inlărl•ască, de vreme că noi am dai şi
am inlaril spre a lui dreaptă ocină şi cumpărătură de pe drepli
bani lui. lară pentru mai mare inlărire a cele toate de sus seri.se, am poruncii noi cinstitului şi credinciosului boiarului noslru,
dumisale Lupului Stroiciu vei log. să scrie şi a noastră pecete că·
lr~ aciaslă adevărcilă t:arle a noastră să o lege. S'au tălmăcit de
Evloqhic da scai, 7270 I unie I.
Artur Gorovei
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407.
7178 {1670) Iulie 23.
Prea cinstite părintele noslru arhon mare Logoiăl. s<l fii ci-la
sănătos cu toată cinslila casa d-lale. lnşliinlăm d-tale că veni
Conslanlin Panlazi şi Grigoraşcu Cirlig cu ceilalli frati buni ai
lor, împreună cu cinslilă cartea prea in•il!ulului Domn ca sii impărlim nişte locuri din ocina satului Proscanii. despre parlea de
răsărit. după scrisorile ce au deln unchiul lor Teodor CârliţJ. Deci
aducând noi oameni buni, răzeşi, pe Gheorghe bolezatu t(• n fost
Pârcălah, pe Conslanlin Gorcwei clin Riirgăoani. pe Dragu-mamii
din C'ereteoani, pe Grigorie Lungu din Bahna. pe Popa Grigorie
din Bozieni, pe Pătraşcu Vornicelu lnl de ncolo. pe Lupaşcu şi
Stahiu lot de ncolo, pe Litiu din Ungurnşi. re Carachizelu tot de
acolo şi pe alli oameni buni. am impfirlil jumiilalea sulului despre răsării clupă cărlile ce le au. din jumălatea dela mt>azănoap
te a cincE:a parte lui Mateiaş C<'lrlig. şi iar a cincea parte lui
Conslanfin Pantazi, şi iar a cincea parle lui Constantin. şi iar a
cincea parte Tudoscăi. pe care a cincea parfe a cumpnn1t-o Ionaşcu Cârlig. Vasilie. Grigoraşcu şi Maria. feciorii lui ,\'1aleiaşi
Cârlig. iar cealaltă jumătale din a cincea parle. ce le erc'l a lor
danie dela Lazăr Peliala, s·a împăr!il cu a lui Panlazi. 1\1aleiaş
Cârlig. cu a lui Constantin şi a Tudoscăi. Iar a cince2 parle din
jumătale de sal, partea din jos. partea părintească, o line CC1zaneasa. Aşa am impărlil cu bun~ voia lor. pe impărteulfl dreDplf1,
şi ne-am iscălit. puind şi pecelile cu :-;ii se neaz<i.
Proscani. 7178 Iulie 23.
Prea plecaji d-lale. Constanlin 1\rapu :;;i Ieremia CioCLirlie Piirc<llabii de Nenmtu, inşliinlăm pe ,\\ăria la. Conslunlin Arap P<ircălab. leremeia Ciorc<irlie P<irc<ilab. Gris1orie Popa am scris.
/raduccrea veche v·r.ceascii tl11p1i origi1111lni rv1111i11rsr. dupri care traducere s'a tmdus din nou Îl/. romlÎllcşle, a fost d1imită ;I mdc111il'i dl' ci-I N. Apostol. prof în Roman.
Pecete: Bibliole<:a l\cadc111ici H0111f1111.:.
Iuliu Tuducescu

408.
1749 Sept 20

Hotarul Trăbujenilor de pe Ciuhlujru dupre cum
semnele în hotarnica ce jdinl 7258 Sept. 20.

arată

Din movilele Lemicii la Vi:lle, 1<1 piialrn Grecului şi din piatra
Grecului pe vale Danciului păm1 în piialra inşărală. Din piialra
inşăraW la movila Radovii unde iasle o cruce. Din movila crucei
alăture cu ceia movilă ce o chiemă Holboca cc1ri oamin<:'i de11
Vărlebeni dau si:lmă cum că ace movilă o thiamă craqii (sic). De
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acolo la vale pănă fn baltă unde să inpreună hotarul Vărlebeni
lor şi a Trebujen<:'lor şi a Slăngăcenilor Deci la vale pe supt
colulslă. Deci loveşte pănă in hălesteol cel din sal ce iaste vechiu de au dnl on cal newu de l-au tăelu pe acel hălesteu Gheorghe Părcălabu, meru lrimii Vodă. Deci au luat la dial la lrii
movilit. alăture cu Cârje. movilă. De acolo loveşte dreptu la ră
chili fn Ciuhurel. De la răchil in gios, pe Ciuhurel. pănă la hă
leşleol cămăraşului lărei. De acolo in gios pe la hăleşteol lui Coste
Oe acolo să sue in gios alălure cu Hărbova pre on drumuşoru
De acolo pre la Jiidcovo vale. De acolo pănă sare la hălesteol
tărcii in Ciuhur. De acole loveşte cu obărşie la cele 2 movile
ondc să chiamă Leliciova. Acolo să inprelulnă hotarul.
iV\ihălnche Cheşc rned[elnicerl am dai acest surei în măna lui
Vasli]le Pelin vornic să cercetezi toate sămnele care ne-arată în
hotarnicei, să le adeverezi. toate unde sănlu anume.

A. Saint-Georges
409
7777 Nai 29.
Surei de pe o scrisoare veche asemene.
Aded\ scriem mărturie şi zapis cum au venit inaintea noastră
Nicoară şi fralelii scii C<irste şi Buhuş şi sora lor Drăguta. feciorii
Tibi1eşii, de nimene imbict!i. nici impresurati. şi au cerşul a lor
drepli bani la Turce şi la Ghior~Jhi!ă. feciorii lui Lupan şi a So·
hiei. ci au fost clali de laia lor Ţibaiş pre o parte de ocini a mamei lor, a Sohiei şi a unchi-său. a Ursarului, 12 taleri, intru mănule
lu! Nicoarii şi a Cărslei şi ci lui Buhuş şi a Drăgu(ii feciorii Ţi
baeşii şi ş au fnlorsu a lor driaplă ocină den Arămeşti şi moş
leilinie. Deci noi dacă am văzul a lor bună tocmală şi deplină
plată. noi încă ne-am sculat şi le-am făcut lor mărturie şi zapis
co să le fie lor ocină şi moşteninie până dindu-şi vor face ei şi
ispisoc domnesc. Şi mărturiile sintu Onaca Apostol din Coticeri
şi Hrane din OelPni şi popn Mihul din Deleni. Gheorghe Cioran
den Cioreni şi Fătul din Deleni şi Cărste de acole. Şi mai pre
mare mărturie ne-am pus şi pece{ile. s·au scris de Gheorghie
Evloghie. 1777 f\·\ai 29.
Originalul bt colecţia mea.

Pr. Ec. V.
410.
1799 Iulie 10.

Ursăcescu

Adresă: Cinstii al mieu mai mare ca un frate dsale Dumitrache Sturza biv vei post cu plecăciune şi frălască dr<igoste.
Cu plecăciune şi frăţască dl'agosle, arhlonj posl[elnice ! I
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Pc aice pe la mine au venil răzăşii dela lonăşăni şi mi-au aloa!e supărările ce lrag de călră dlui stolnic Ioan Vărnav la
carele pricină mai intăi însuş eu !am fost! spre cercetare şi precum
am găsăl, în frica lui Dumnezău, dreplul şi adivărul, aceea am hotărăl; şi al doile după mine au fost spal. Lupul Balş şi toi asă·
mene au holărăt; al triile e1i fosl insuş dla şi după dreplale ce
ai găsăt dia di doi boeri, că eşli drept. asămine şi dum. ai urmai, păzănd dreptate, Apoi dlui stolnic Vărnav de iznoavă sfi
ridică şi le dă nespusă supărare răzăşi lor, cu ce cuvânt nu pol
sâ şliu, căci răzâşii inlărilurile scrisorilor sale le sănl la mâna di
fajă. cu cari pol să sli.ipânească. Poftesc pc dum. arhan post. sc.1
le dai o scrisoare la mână, arătând cercetările şi dreptate carele
s'i:lu pără!. Arh. pos!. eu li ştiu că eşli plin de bunălale şi nu le
uili în fala omului, ce cauţi numai la drept şi adevărul. Şi cinslil
să mă crezi că eu nici un enleres la aceste nu am di căi c<l-i
văd pi răzăş învăluit in supărări. undi au toată drepl<ile. clup<i
adivărale scrisorile sale. Şi călă cheltuialil au făcui ei. sănl cu
lotul prăpădiji. Apoi dlui slolnkul incă teri să iad1 i11l1lliC1hl rn
răzăşii la carile ei s·au slrăns cu tllelluinlă şi cer: şi i11vuial[1 sâ
facJ. Pentru aciasla poflesc precum Dumnezciu le va lumina. Ic
dă o scrisuari arătând celi adivărali. Carile mn fosl şi s<inl a
diale plecată slugă.
117199 Juli JO
lorclachi ...
rălal

;t Saint-Georges

411.

180 I Februar 28.
Izvod de feciorii lui Lupan sulgcrului. de muşiea IJclenilor să
şlie anume. 1801 Fevruar 28. Ţinutul Tulovii.
Ion Turce, cu !rage preulu Dumitru cu niarnul lui.
Gheorghe Cosăul, ce lrayc Vasile Hantă cu niamul lui.
Mirla, ce trage llii Ghibnn cu niamul lui.
Ţiganca ce trage călugărul Enachi l'.U niamul lui.
Gligori, care au făcut mănăstirea, 1:11tu dintrănsul nu l:!Sli, nu
mai mânăslireli.
A11ila. care să trage Vasile Găluşcă cu niamu lui.
Urala. ce să trage Vcisile Ciulei cu niamu lui.
Onilă, ce să !rage Calislra păhărnicel cu niamu lui.
8 feciori a lui Lupan Sulgeru să se ştie.
Să se ştie şi moşiea lui Lupan Sulgeri Ariimeşlii baştină a
Sohiei, şi Poiana· Delenilor pe din josu ce se holărăşli l'.U Blănile.
Căpitan Misirea
Surei de pe un izvod de niarnuri de la Coslanlin Talpiş făr de
vei ea I,
Originalul in co/ectia mea.

se

Pr. V.

Dolhl'şli-Fălciu.
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412
1813 Iunie 16·
1\dccă

noi brasla croitorilor i telalii, care s{inl una cu brasla
şalvaragii care mai jos ne vom iscăli.
lncredin(ăm cu adeucrinla noastră la cinslila măna dumnealui
lerzibaş Andrico al cur(ii gospod. precum să slăl şlie. că căle lu·
cruri i-am lucrnl dela venirea Murii sale lui Vodlăl pănă acum,
acledi dela Nocm. 24 leal 1812 şi pănă astăzi la 16 Iunie leal
1813. ne-au pl<llil lol pănă la una. alăla noo meşterilor pentru hainek care i-am . . . . . . 1 1>ăn prăvăliile noastre, căi şi călfilor noas·
Irc. care au lucrat in chiranâ 2 • Şi ne-am primii toti plata după
CJJrn ni s'au cuveni!, şi ne-am mu(lumit tollil de plala dlulmnealui.
că ne-au plUlil prc•( bun cum să cade. Şi nu mai avem să mai
cerem de la dlulmnealui nimică. că ne-am xoflisil.
Şi pentru mai adevărată credinlă. nc·am iscălii inşinc mai jos,
ca să să crează.
1813 Iunie Io.
Nece/e/ slaroslc.
Mafiei proin sl<iroste.
Ilic proin slarosll'.
Şi cu loatfi bra~la noa~lni i ::rnlv;irayii.
noastră

Oii!

i

rlCldt!

c.

mdr.

N. Ma tcescu.

413
1817 Iulie 2.
Adică eu Ha11u1 t;avrililă ~ewuli1 ol sal Ccibcşli, dat-am adivciral şi incrcdinlat zapisul meu la mănn dumisale Posl. Anclrriu
Bujoran. ştiui s;i fie C<i i-am văndut parle me de moşii trililzrci
dr slănjăni clin holarul lbăneşli ci să numeşte şi Putui Olariului,
care moşie o am şi eu de pe moşul meu loni!ci Negrutu l'e au
fost stărpu. Şi am viindul-o cu locmală căte şeple lei 20 parale
stănjinul. Care bani mi i-au dai toli deplin in măinile meii. Care
sii fie dumisali drelalplă oci1ui :;;i moşie. dumisali şi fiilor dumisali şi nepolilor dumisali in ~·eci nerăşluit. Iar cari din nepojii
mei de pe soarn me ,\·\ilriula sii vor scula asupra cumpărăloriu
lui. să-:;; caule cu mine şi cu Ion \Iede. Deosăbil am văndut zeci
slănjini din Vulp<iŞl'lli lns<i numai parte rne. bez a doao surori ameii anu1111.• i\\Uriula şi Sanda. Şi slănjinul căle trii lei 20 parali·
cari să-i fie dumisali ocinei moşii şi fiilor dumisali. Care aciastă
vănzari am vănclul-o nesilit şi neasu1>ril de ninH>. Şi pentru crcdinja am isc<ilil. 1817 Iulie 2.
1

2

Lipsa ~·re un cuvânt.

Prăvălie

lle Doslavuri.
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Şi aciastă somă de stănjăni iasl~ fn lrii hutar<'i. in lbi\neşlii de
de sus şi din jos de sal şi în Putui olariului. Şi fcicăndri nelalmu·
rile schimbu cu dlui Spat. loni!ii Păladii. parte me cHI rămas in
Putul-olariului. Şi la facire aceslui zapis s'au lămplal şi al!i oa·
meni buni. 1817 luli 2.
Hâncu săn Gavrililă Negru(.
Fa/ă. lonlfă Cotman
Tănasi Bujoran
Originalul la d-l C. I. Mironcsrn. Pu1u-ol<1riului, Tutova.

T. Pamfllc

414.
1826 Sept. 1.
Cu frătască dragoste mă inchin clumit<1le arh!onj medelnicer.
scrisoare dunutale de la 29 lal treculii luni am priimil.
Pentru chir Hrislodol Chiuşu vei şti că am loal răspuns penlru
plata unei da/orii. Sinlu chizeş şi clum nui faci iur chizăş. O
weşală mare ai făcut cănd ai schimbai zapisul ::;i nn·mi zici ni·
mică şi ai dai sin9ur sfârşii.„ A~lc.'pl răspulnls d1 peste opiu sau
zece zile oi fi cu ajutorul Domnului la Bucece şi am vorbi. /-\·
ciasla. Şi sint a clu111ilale ca un in1te.
826 Săpl. I.
l)aron ,\\usla!i1
Frătască

Adresa: Cinsl. dumisale aril. i\'ledlelniccrl
drnţiosli.

La Onosăni (=lvnuşeni ?)

Sin~1ior~1i

cu fnilascci

A. Saint-Georges

415.
1837 Iulie 2.

Neofit, cu mila lui Dumnezeu, Episcop Rîmniculul. Dum·
nealui prezedenlul judecătorii juclelului Dolj, secsia 1-iu, prin otnoşenie supt No. 1665 ne urală c<i la hotărnicie ce s[1 face de
căire dumnealui orlinduilul .din poruncă hotarnic. hotarului mo·
şii Predeşti sud Dolji. unde are şi sfăn!a Episcopie parte. fiind
pă lângă sfănla episcopie cu p<.irli. şi casa răposatului Costache
Aman lvancu, şi alti moşneni şi vecini duprinprcjur lăinucsc si·
nelurile ce au de stăpânire şi nu vocsc a le infă!işa dumnealui
hotarniculului, ca să poalil l"ace alegere; şi penlru aceasta ne
face cerere a da o carie de blestem in pricina aceasta. Drept aceia spre descoperirea adevărului, scriem smerenie nonslra această carte cu sfătuire arhierească ca să arălc în frica lui Dum ·
nezeu vericine din moşneni i părtaşi acestui holar şi vecini re·
zeşi vor avea sineturi di stăpănire şi să le dea de fotă. şi ară·
tăndu-le. netăinuind nici unul. să fie erla(i şi blagosloviti. l<1r ori·
care dinlrinşii le vor tăinui sau pentru interes, halîr, părtinire.
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24-9

pizmă,

tacomie. iubirt' de ar!Jinl, temere de vre-o parte sau voe
nu vor da r.Je ia\<i sinelurile doveditoare de slăp<1nire,
unul ca aceli.l. ca un netemător de Dumnezeu şi al său sufle! să
nu aibă blagoslovenia Domnului nostru ls Hs şi a celor 318 sfinli
părinli ai soborului :'-licitei. ~i să dea snma inainlea lui Dumnezeu la u doa venire. pentru arătări nedrepte. De toate averile şi
truda lui s<i nu să aleng<i ca praful in vini. procopseală de casa
lui s;1 nu mai ~·adă. Şi pină nu va arăla dreptul adevăr, erlilciune
nu va dobi111di .:\ceasta scriem. IKl7 Iulie 2.
No. 11
:--:eo[it Episcop
Bucureşti
vegheată

Origi11nl11/ lac/./ N. Sn/irl'.w1.

/011eşti-Fişrălia,j1Ld.

Vuirea, impari. de d-l

C. Daniilescu

416.
7838 Iunie 6.
Ioan sin Diaconu Sandu ol Vălsăneşti căire cinsl. suplocăr
muire de plasa Argeşului [jud Argeş!: ... pentru Gheorghe sin Ne·
colae Şolan ol salu Vălsăneşli. pentru ct1 acum sini vreo cîleva
zile de cind im ese inainle şi mă lol injură. Şi înlr"o zi s'au luoal
şi cu paru după mine. lăudându-să că să mă omoare: cere să
fie pedepsii. dindu-să şi pă chez:işie.
Poruncu: Vălăşălule ol Vălsăneşli ! :-.lu mai de cât să lrimil aici
pe cel din fală.
tlet argeşean, impărl. dr d·I

G Florescu.

417.
7858.
Optime de coalei de scris :

.------

Bilet

Deparlnmen
din
ntiunlru

tul

de drum

Anul 1838 No ................. Luna
Satu
Jude(ul ....... „ „ ..... Plasa ..... „ . „ .
merge l<l
Locuitoru anume „ ...... „ „ ..... .
.............. ... m•<incl cu sine . „ „ „ ... „ .. „ . .

Pece1ea sa1er1sca

penim

lrebuinlă

po soroc de

Iscălitură

l

....
„

„ ..

....•.

Iscălitură J Depula(i
Iscălitură

Iscălitură

Formular din Vcllsăneşti·Argtş. împdrl. dt d.

Scriiloru

G. Florescu

No. 1118-21. Publicate aici, p. 239-'12.
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NUMISMATICA
Mnne/P. rnmane afla le in

Plonarw· f 11/nvn. 1
Nerv a

Av. IMPleralorl NER\IA CAESlarl tWGjuslusl Pjonlifrxl 1"\lnxin111sl
TRlihuricia I Plolestasj.
Cup laureat cir.
l~v. COSjulj III PATl::R P1HRIAL
lnst>mnelc augurilor: simpula. vas <k sanil'ici11 şi lniuy.

Marc Aureliu
Av. M l\NTONINVS t-\VGjuslusj Pt-\RTl-ljicusl i\'\i\Xjimusj
Cap laureat dr.
Rv. TRjibunicinl P!oll'slalC'j XXI IMP!t'ralor] III COSiulj 1111
Zeiln f.\equilus line în dr. ('lllllpiina, in sl rnrn dt"' abondanl•~·

Av. M

A~TONIN\'S

AVGiuslusl TRiihunici«I P[ol(·slal(·] :\X\.1111.
Cap laureat dr.
Rv. IMPjeratorl VII COSlull III
Troîcu la picioarele lui un Gernrnn în nliludine tristă.

Faustina iunior, so,ia lui Marc Aurellu.
Av. DIVA FAVSTINA PIA
Bust dr.
Rv. AETERNITAS
Eternitatea cu o rnctie in 1m1na st. şi aranji:indu-şi voalul cu

dreapta.
Dtsr!frarta Cabi11t·llllt11 numismatic al ArudemiPi Româ11e.

Coleclin V. C. Nicolau
INSEMNĂRI

177-8.
Pe Slujba sfin/ilor Manuil, Scn·e/ şi lsmail.
Să se ştii când s'au culremural pilmântul la anul 18LB lurw
Sejptelmvlrel in 20 zile pi la 11 ciasuri ::;i 20 menunli nc>mle:;;li
iar turceşti 5 ciasuri, 20 menunti den zi. l\'\anolaehi Oprişan11».
Chelluiala lui Anlonică la moarllel. 1849 t\prliill 11.
Lei parali
1 : 10 : la Hrisle băt•bieriu penim luari cte săngi.
1 : 32 : pi doftorii la spilăril'.
i

Vezi mal Inalnle pp. 2l8-9.
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asamme pi doftorii la spiţărie.
penlru lucrul 11anlalonilor la jidov (/ras o linie groasei peste acest rând).
pentru facire sfânlului Maslu.
la părinlili Teodosăi pentru o rugăciuni de noapti.
la clopoli pi la biserici.
carni de mel.

1 : 5 :
7 : 12 :
10 : u :
I 24 : lumânări.
6 : muştar.
26: peşti şi pf111i.
7 : 20 : mărunluş la ingropnri.
2 : 211 : carne la a treia zi.
1 : ;1 : la preu !i.
Carfftt u a.flti în pnsrsia

11/f{f,

179.

Pr. Ec. V.

Ursăcescu

Pe man11scris11! 111111i ..J.calisl din JIJJ.'J e urmei/narea insemnare :
Am însemnai inlr'ac~asle foile. ce sănl ale fui \'lihniu băiatul
dela jupi'in lv<1nreR Rărhieru, în leal 1821 :
Fiind în r~is{1riful soarelui. în luna lui Iulie la pairu spre zece
zile ale lunii, s'au cutremurai pămf1nlul de diminealâ. Şi mai înainte au bălul pi<llril inlr'o Joi sc.·ara, la I jumălale dl• ceas din
noapte. p<in~1 cf111d s'au d:·1zv<llil biserici, case, grajduri, picând şi
Iurn uri 1e.
ln luna lui Iunie 24, la naşterea sfântului !0<111 ce să numeşle
Drăgaică pi1 rumilnie. nlunci aflându-să ordiea lurceasc<'i în Bucureşli, în cart> s<i h<'ilPll cu lpsilantu, i Tudor, Ghencea. Prodan
şi allii.

180.
fJc foiţele r.e r.1mri11d «17.vndul aşe7.<imcio/ului Mănăslirii A11i1wasu" se află urmdloarea:
2 psallic:hii. adecă o papadichiie mare şi un stihlrartu mare piima. l1 lui Hrisafi. care sfinl scrise şi lăsale de răposatul
p<'1rinlc.> Danii!. mitropolilul sfintei mitropolii.

181.

I.a sr.hi!ui Frăsinei din Vâlcea am l'i1zu/ un

manuscript cu

urmiilc1r11! litiu :

Din cuvintele cuviosului părinte Gheor~lw. slnr"I şi Hrhimandril
sfinlPfor mflnăsliri Cernica şi Căltl;iruşari.
Cu\'inte alcătuite,
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111 stihuri polrivile.
Către

prea iubitorii săi ucenici wăitr.
Pline de întelepciune duhovniciascil
Celor ce voesc să se folosiască.

Poema e compusă din 2 capi/o/~.
Capi/o/ul 1 e inlilulal :
Dooosprezece lreplişoare.
numai prin cinci stihuşoare.
sconse din multe lrăislişoare
şi întru ocări foarte uşoare.
Iar capiJolul 2-lea :
Depărtarea mâhniciunii
cu izvorul uriciunii
prin harul iertăciunii.

C. N. Mateescu.

CRONICA
N. Iorga: Amiinunte din istoria noastril în veacul al XIX-iea.
Spicuiri din „Telegraful filologic". inlăia revistă weceasrâ tipărită 1a Viena.
pentru anii 1817-20; şliri despre „liceul din Bucureşti" care-şi primini.:i profesorii: despre „filolot:1ia Dacilor", adică despre lipăriluri şi şcoli daco-vlahice conlrimpoane: despre „o reprezentaţie la tealru grecesc ln Bucureşti" cu pies;i
.Moartea lui Palroclu", şi alte lucruri mai marunle.
Urmează apoi, al doilea <!mănunl al comunicării: .Un <.1vocat rom:in in Ka·
sarabia, dupi aniversare. Şltfan Beidrma11·. procurist in cliier1tc procest al Ru·
xandei Miclescu, născută Rusei penlru sulul \1orniL·.en1 s<1u Otacele cu pod peslc
Nistru, lângă Holin, şi al moştenitorilor ei, - şi în ulară de aceslae, al mânâsl:rii
Neam\ pentru satele Chitcanii şi Copanca, în păr\ile Benderului. confiscate de
haznaua impără!eascri ce le socolia ca posesiuni ale .,sialului lun·csl'", du·
pă 1812. Urmează mai multe documeule.

T. Pamfile
lndreptări. P. 192, r. 16 în loc de Rali, lrehue Ralen. ca şi la p. 194. r. 10
r\'orniccsta Gr. Ralea dărueşle in IS39 Eloriei şcoalelor billlioleca soţului său,
ci. I. hlilli. Domniile rom. sub regulam. organic, Hur. I9Fi, p. 229) : p. 192, I"
24. in Io.: de scrise de mână, trebue scrise de nllă 1111111ă.
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Adeverinţe. S'au primit sumele şi cu acest număr s'au trimis adiverinle pentru Păr. Ec /. Anlonovici, Bârlad 4 lei.
D. Darv. Cr. \/oiculescu, Lissa-Teleorman, 5 lei. D. Genera/
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(urmează)

frTeodor Codrescu,
Re~·istă istorică scrisă

de Gh.

Ghibănescu
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STIHURI PENTRU PEIREA LUI GRIGORlE GHICA-VODĂ
La sfilrşitul lelopiselului lui Enachi Cogălniceanu, se află adă·
ugil de edilorul Cronicilor moldoveneşli·-Mihail Cogălniceanu
ccS/ihur/ asupra Domnului Grigorie Ghica Voevodu alu /erei

Moldovei de Enaki

Kogălniceanu».

cadă în mână o variantă a ace·
înlr'un chip lot aşa de minunat, în
preajmn aceleeaşi 1norli alât de tragică în urzirea ei, am căutai
să le confrunt, pentru a putea face o deosebire, care din ele a
fost alcătuită mai înainte şi dacă nu cumva, ne aflăm în fala unor slihuri alcăluite de vre-un anonim, <le cât de Enachi Cogăl
niceanu, lucruri cari de almintrelea cu greu s'ar putea stabili, atât
unul cât şi celall, numai după acesle două indicii.
Totuş e d~ observai. că aceste două variante. deşi aproape întru lotul se asamănă, noua variantă însă, pe care o dăm mai la
vale, diferă înlru câtva. şi. pe alocurea chiar esenlial, lăsându-ne
impresia unei înjghebări mai unitare şi mai logice, în expunerea
diferitelor ei părli. înbrăcată înlr'o haină de cuvinte absolut corespunzătoare limpului istorisit; iar mânuirea versului e făcută
cu mai multă îngrijire şi claritate.
Aşa spre pildă, mânuirea versului, în noua variantă găsim :

lntâmplarea

luiaş

«Slihur/»,

făcând,

ca

să-mi

alcătuită

leloplset

~

I s'irn lrimisl'1 înainte.

s'au trimis înnainle,
Alai cu domniască cinste.

Alaill

şi

dobe cu cinste.

sau
O I ce
Şi aşa

O I ce
Numai

urăl priclcşug,
groaznic vicleşu~1 !
visterie lăculă,
la duşmani plăcută!

O! ce urîlu prieleşugu.
L'alll sci1 gr<'>snico vil'leşugu !
O! ce veste aşa tăcută.
Numai de densul sciută I

V. Mihuil Cogălniceanu „Lelop. Ţărei Moldovei". III, pp. 275-80 O
M. Gasler, Olirestomatie romli11t'i, li, pp. 111-8.
~ ll>id. o. (',

1

jll
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sau

Sl

în vremla cât au domnit,
Cu mari nădejdi s'au hrănit.

Câ!U în vielă au trăitu
Cu mari nădejdi au domnilu.

cuvintele, în cea dinlăi găsim: grăesc
în loc de inlâmplare, groaznică în loc
de jalnică, cerşul pentru cerul, orănduială pentru rânduială
grumaz în loc de gâ/.
După aceea, înjghebarea logică, îi lipseşte, celei din letopise(.
Fiind vorba de pe care·! scoate Vodă Ghica la prima lovitură
a ucigaşilor, cum şi despre rugămintea pe care o face pentru
a fi scăpat, povestirea urmează:
Un turcu de gâtti îlu strânge,
Amarnicu îli'1 strepunge.
Se nu mai pată striga.
Seu a se mai văita l 1
După acestea celilorul. desigur că se aşteaptă să vadă, cum a
fost sfârşitul lui Ghica; pe când lupta cu urigaşii lui, de acum
urmează de a fi istorisită, adecă după ce·/ slrânsesăra de gât,
ceea ce·l cu totul nelogic.
ln noua variantă, aşa ceva nu se găseşte. Numai după ce lupta
s'a întâmplat şi s'a sfârşit, urmează şi versurile de mai sus, ca
o încheere naturală la tot ce se desfăşurase mai înainte;
ln fine, sfîrşitul variantei noastre, se deosebeşte esenţial de acela din letopiseţ.
Pe când acolo, avem de a face cu un sfârşii banal, cu care
de obiceiu s'ar încheia epitafele, dincoace din conlt·a. ni fixază
timpul mortii lui Ghica, care este toamna şi anume. detailându-ni·
se mai dinainte. cum că Capegiul Sâmbăta a trimis răspuns lui
Vodă, ca să vie la el. Duminică sara 2 i s'a tăiai capul, după cum
de almintrelea ne relatează şi un raport prusian contemporan. 3
Iar mai departe se vorbeşte de pornirea Doamnei lui la Tarigrad 4
cu belzedelile, lucruri cu totul interesante. şi despre care letopi·
setul nu ni face amintire.
Iar în ceea ce
pentru vorbesc,

I

priveşte

Jămplare

lbid. 0. C. p, 279.

Aceasta o spune şi letopiseţul o. c. p. 277.
.Tout celă arrlva le jour de dimanche 11 Oclobre; la nuil d'apres on lui
coupa la lele, qu'on envoya a Cons!anlinople" _ V. N. Iorga ,Acte şi Fragmente
li pp. 139-40; cr. lnscrip. de pe piatra mormântală a lui Gr. Ghica, care, este
din 1777 Seplemvre 1. V. N. Iorga "Inscrip. din Bis. Rom." II p. 157.
' .L'epouse du prince s'elanl apres celă lransportee dans la maison du
capigi-bachl, ii lui fit savoir que son mari cloit depose el qu'elle se preparat pour le suivre â ConstantinopleM, V. N, Iorga .Acte şi Frao. ';
2

3
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Si aşa s'a săvărşil,
Ghica vodă cel vestii,
Cu o moarle atăla de cumplită,
Strajnică şi necinsliHi.
Şi tasu ca să socotiasc<:i,
Ori ce minie ominiascii,
La ce hal este rămasă,
Aciastă vestită casă.

255

Că

tot într'acia toamnă,
Au pornit şi biata doamnă.
Mult jalnică şi mâhnită,
Văduvă. la port cernită,
Cu linere bezedele.
Cuprinsă de mullă jale.
Din curte s'au rădicat,
S'au pornii la Ţarigrad.

Toate acestea, precum şi altele ca: adaosurile intercalate în va·rianla din lelopiset. ce suni de prisos, apoi versuri fără înteles,
fală de noua variantă, cure de la început şi până la sfârşit pre·
zintă o unilate, iar prin coloar<~a cuvintelor indicându-ne a fi alcătuilă mai aproape de !impui cuprins în islorisire, ne face a
crede, cum că cea din lelopisel, lrebue să fie mal de grabă o
copie, făcută fără mult scrupul, ce a tins să modernizeze cuvin·
lele. şi dintr'un moliv pe care nu-l putem fixa, a încheiat-o cu obişnuitul sfîrşil.
Rămâne să ne rugămtt,
Ca să-llt ierte Dumnedell:

Să-i fie fie duhul în fericire;
Vecinica lui pomenire!

Dinlr'o variantă cu cuvinte alese, pe ici pe colo nedesluşită, cu
versul şchiopătând, penlru ca mai târziu, să i să fi făcui un fel
de încetătenire, cu cuvinte ca pentru popor, e cu greu de admis,
căci ori care ar fi fost acela, care să-i fi dat această formă, îi
lipsiau amănuntele istorice cari concad aşa de bine cu docurnen·
tele şi despre cari tocmai Enachi Cogălniceanu, nu face menliune.
Dacă noua variantă, ar fi alcătuilă mai târziu, de sigur, că ar
fi tins, către o rotunjire şi nu către o adăugire: cu elemente de
amănuntime şi de preciziune, cari nu pol să urmeze de cât imediat faptutui întâmplat. lucru pentru care era chemat să-l facă va·
rianta din letopisef. ca ceea ce ar fi mai veche.
Ş'apoi, e mai posibil. să fi trecui din forma pe care o dăm
aici, în aceea din lelopisel şi care tinde către o popularizare, de
cât invers.
Până la noi probe. îmi vine a crede. că avem de a face cu o
atribuire aruncată în sarcina lui Enachi Cogălniceanu, de câl, ca
el însuşi să fie autorul.
Anul în care a fost scrisă această varinntă. nu se ştie, însă după
felul scrisorii, îi putem determina timpul, care nu poate fi de
cât acela. de către sfârşitul secolului al XVIII-iea. Locul de asemenea, nu i·I putem fixa, deşi la sfîrşit printre nişte jocuri de
https://biblioteca-digitala.ro
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condeiu, se pomeneşte de un ulonită dascal ot Mălin„ şi "Ionit
Popovici•.
Fiind găsită în satul Pipirig din judelui Neamj, ne face a presupune, că după felul scrisului, cum şi a păstrării hârliei, pare a
fi copială şi întrebuinlală la ţară şi deci c posibil, ca să fi slujit
ca versuri de cetit de vre-un dascal printre săteni.
lată întregul text al stihurilor :
Cu care li-au sfărşH toate.
Vrând să arăt şi să grăesc.
Şi nu de moarte firiasc<'l,
De mirare mă uimesc.
Ce de sabie lurciască.
A grăi nu mă pricep,
S'au vestit în \ara !oală,
Nu ştiu de unde să încep.
Să facil o jalnică vorbii,
Cum că vine de la po<Jrlă,
Un capiugiu 1 rănduit.
De Grigorie Ghica Vodă,
Şi conace i-au gătit.
Cel· puternic şi vestii.
La ce sfărşit au venii.
Iar nimenlil nu ştie,
Cu ce trebi că vinie,
O limbă ritoriciască,
Numai Vodă au zis, că ştie,
Ar trebui să vorbască,
Arătând în spătărie.
Să arate aciastă lămplare,
Fiind boerimia lo<llc'i.
Gro[ajzniclăl şi de mirare.
Şi obic[ijnuita gloată.
Din care îi cunoscut foarte,
Cu o săptărnănă înnainle,
Halul lumii cel deşarte.
Au zis aceste cuvinte:
Şi c!uml n'are nici un bine',
Acest capiugiu ce vine,
Lumia, statornic in sine.
Este prieten cu mine.
Să cugete ori ce om,
Şi-i trimes ca să vesliască,
Tămplaria acestui domn.
De poronca înpărătiască,
Ca slăl vază înnalta stan\
Că nu-i grijă de război,
Ce primejdie gre are.
Era plin de bucurie,
Aicia în tarlăl la noi.
Şi aduce ferman ~ de pace.
Luînd a friia domnie,
După cum ştire ne face.
Si în vremia căi au domnit,
O! ce urăl prieteşug.
Cu mari nădejdi s'au hrănit.
Şi aşa grolaJznic. vicleşug.
Dar acele nădejdi multe,
O! ce visterie tăcută.
Nu putură să-i agiute.
Numai la duşmani plăcută.
Ca să pue la lucrare.
După ce s'au auzii.
Cugetul Mării sale.
Că la Şan ta 3 au sosii,
Nici pulu să să păzască,
I s'au trimis innainte.
De urgie[al înpărăliască.
Alai cu domniască cinste.
Căci făr de veste îl ajunsă.
Ca să-i facă înlămpinare.
Primijdie[aj ce[al ascunsă.
Primejdie gria de moarle,
1

de

Capugiul era trimisul Sultanului pentru a

lăin

capul Oonrnilorilor, huini(i

Poartă.

2 Poruncă venită

din partea Sultanului.
Loc, pe calea veche a Ţarigrallului, aderă pc lu B:\rnova, o oră departe ele
laşi. ln timpul Domnilor fanarioţi, acolo merge iilaiul spre inlâmpinarea paşilor. (V. Lei. li! p, 276, nota).
:i
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Fiind bei 1 şi ilgă 2 mare,
Şi cu pomp[1 sii·l priimiască,
Ca pre-o slugă înpărătiască,
Gici ~·au vesfil tuturor.
Cu paia 3 de ibrihor.~
Şi a:;;a intrănd în oraş,
Acest prieten ucigaş,
Mergănd cu <li său argalic, 5
La casale de beilic.
Sămbălă diacă au sosii,
Vezi! viclc-şug ce au găsii.
Au zis cum că-i bolnav foarte,
Şi-au cerşut doftor să-l caute.
Trimi!ănd lui Vodă şlire,
Cum cc.1 au slăbii presle fire.
Şi ar vre să vie la curte.
Avănd a vorbi multe,
Trebi mari, lucruri înalte,
Şi fermanuri să-i arate.
Dar nu poale penfru boală,
Căci nici din pal nu să scoală.
Vodă auzind au crezut.
Ca cum l-ar fi şi văzul
Şi ne avănd nici un prepus,
I-au trimis acest răspuns.
Să nu facă osteneală,
Fiind supărat de boală.
Că a merge Mariia sa
Acolo la gazda sa.
Şi mai mult să amăgisă
Pentru boeri cc fugisă.
Să facă cu turcu sfat.
Ca să le vie de hac.
De ar fi spus drept Folachie,
Precum a spus Gavrilachie
Toate ar fi putut prepunc,
Ace ascunsă înşălăciune

257

Dar ce să zicem mai muli,
Ciasul morfii nu-i şliul.
Deci duminică sara
O! ce cias şi zi amară.
Poruncisă să gătească,
Carăta sa cia domniască.
Cu atâta grăbire mare,

Ca cum ar merge la prilmlAdese zice şi întreba
lblare.
Ce nu-i aduc carăla :
Ziceti, mai curând să tragă
Ca vremea să nu se treacă.
Şi aşa în grabă purcezind,
Au rămas doamna plăngănd
Căci i-au zis să nu meargă,
Până a cercetat să vadă
Acel lurc aşa numit
Cu ce porunci au venit.
Dar fiind ca şi mai 'nainte,
La nimic n'au vrut să asculte.
Nici atunci n'au ascultai,
Acest folositorii\ sfat.
Jar cănd au vrui să purcia!Jă.
Tufiingiu" paşa înlriabă:
Afendi,'; amu ar fi hine,
Să mai eu oameni cu mine.
Macar călva tufiingii
Că mărg numai doi copii,
Şi dintre boeranaş,
AI doilea cămăraş.
Alunei Vodă i-au răspuns:
Nu lrebue, sănl de agiuns,
Bostanagii să gălisă,
Precum li se poruncisă.
Şi i-au eşil înainte
l.'au inlămpinal cu cinste.
Şi suindu-se pre scară,

1 Titlu
lurcesc. dai guvernatorilor sau conducătorilor unei provincii sau
unni oraş.
2 Conctucălor al unei părţi din armată, general.
J Rann bocresc lării iunctie,
4 lmbrihorul era !ol un trimis al Sultanului în Ţările româneşti, cu înalte mi
siuni politice şi adeseaori ca să mazilească pe Domnitor, având însărcinarea,
de a face şi investitura noului numit (V. N. Iorga, Const. Vodă Brâncoveanu
p. 208).
5 Alaiu.
~ Tuiecci=căpitan de Arnăn\i (V. M. Drăghiciu li p. 63-4).
6 Titlul dai funcţionarilor civili.

1

Soldati.
https://biblioteca-digitala.ro
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Sprllinit de supt suoară.
Uni li ţlnt!laJ de poale.

Alti făce[a) temănale.
Dar acele gătiri, toale.

Ertaul , tocmile spre moarte.
Căci. dacă s'au suii sus,
ŞI la capigiu s'au dus.
L'au prlvilll cu bucurie
Arălăndu-1 prietenie.
Zidindu: bine ai venii.
Prielenul meu cel dorii.
Dar cheful le era cu diadins.
Pentru Vodă că !'au prins.
ŞI lesne l'au amăgii.
Precum n'au nădăjduit.
Pre copii cu Tufingiul
l'au luat la Capluglul
Adică ca să-i cinsliai.că
Pre orânduiala turciască.
Cu ciubuc cu cafele,
Să nu sie pe la pcrdcll•.
Ca de-or auzi strigare
Să nu Iacă lurburarc
Uni turci şădia la uşi
Alli prin cămări ascunş.
Precum era poruncit
De co vreme răndulf.
Alunele au Intrat în casfJ
Acila ce să ar:nasă
Şi uşile lnchizind
Au stătui cu foii rănd
Vâzind Vodă aşa slrămloarc
L'au cuprins rece sudoare
Căci alunea au cunoscut
Sil\a 1 (?) ln care au căzui
Din care a scăpa nu poale
Şi sfărşilul ii aproape.
Deci făc:ând putină vorbă
Capiciul căiră Vodă.
Ce 1,au zis cum l'au muslrat,
Nu ştiu că nu m'am fămplat
Acolo unde vorbelaJ.
Au cerşul tăbac să be.
Tabacherea o deşchisu
ŞI căiră Vodă o întinsu
Şi cănd Vodă s'au plecai
Adecă să ia tăbac.
1 Cursa 1
2 Căpitan de oaste.

Face semn la hatmanariu,~
Să-l lovască cu hamgeriu.
Şi îndată fi loveşte în spate
Şl·l dele o rană de moarte
Atunci vodă căzind pre p<ll.
Amnnii Efendi ! au slrigal,
Fie·I milă. nu mă pierde,
Că nu am nici o nădejde,
Cc de pol chiverniseşle,
Cu chip de mă mai zllcşle,
Şi mă scontc clin urgie.
Nu-mii! lăsa casa pustie.
Dar cine vria sa-I nscullc
S'au să vie sli-i agiute.
Căci îndată ciialalli
f3oslangii ce sta arnrnli
Năvi'ili ca nişte hiară,
Şi in culile ii luar<l.
F.I de spaimă şi de frici\,

S•1 smănceşte şi să aruncă
Şi cu dănşii s'au luptat
Pănă ş'o fe.reaslră au spart
Vrănd să iasă şi se scape
De acia cumplită moarte.
Dar n'au căşligal folos
Căci că l-au oborăt jos
Şi penlru ca sfi 11t1 striHC
Un turc de grumazi îl strânge.
Tufigi u paşn prepu ne,
Cum că scmnile nu-s bune
la amiul~ şi ascullă.
Aşlcptănd ceva să audă.
Şi aude un sunet tăcut.
Şi un huii necunoscut.
Mai ales au auzit ,
Un glus slab şi amortit
f\ lui Vodă ce strign,
Când cu !urci se lupl<1
Şi alergă să inlre în casă,
Iar cei de la uşlăl 11u·l lăsă
Deci i-au căutat să se întoarcă,
Că singur ce vrea să facă.
Iar Vodă cu atălia munci
Precum am zis de rnucl'nici.
După ce au slăbit de lot.
Şi s'au văzut cu un mort.
Atunci dar şi gelatu.
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Căi şi auerile lui loafe1
S'au lua( beilic la poartă
Ca cunoscut să fie,
lnpârăleasca urgie.
Şi aşa s'a săvârşit,
Ghica uodă cel vestii,
Cu o moarte alăla de cum-

l'au tăel de la. lrup capul

Tiindu-1

mişcănd

in

mână,

C<Jptgiului ii închină.
Jar lrupul cel mull căznii,

de cutile răzbii,
pre fala casei 'lnllins,

Şi

259

Şăde

Izvorând singe dinlrăns.
se lzlbatc ca un pe.şic
ln singe, să liivăleşte.
Oupn ce l'au de7.brncal,
Cu o frănţ:Jhie l'au legal,
Şi l'au dat pc·o feriaslră Bios,
Despre grădină din jos.
Unde bostan~ii sapă
ŞI acolo gol ii ingroapă.
Din averile lui toate,
Ne având IH a sa moarlc

lplllă
Slraşnică şi necinstită.
Şi lasft ca să socoliască.

Şi

Ori 1..:c minie ominiască.
La cel hal esle rămasă,
Această vestită casă.
Că toi i11tr'acia toamnă,
Au pornit şi biata doamnă~
Mult jalnică şi măhnită
Văduvă, la port cernită.

Cu tinere bezcdele 1
Cuprinsă

i'rlacar pairu coli de pănză,
Pe trup să i să linză.

de

mullă

jale.

Din curte s'au rădical.
S'au pornit la Ţarlgrad.

li.Jr capul înlr'o culie,
S'au trimis la inpfir~tlic.
Cu fericilf1. cilzulă scrisoaria mia mă închin frălii laic al micu
iubilc intru lls. fr<J\c lonilă dasca\e ol Mălin. Ionii Popovici. ScriS•am cu cu zis<i dum. giupZ1nului MaHei şi cu vrere dumisalle
Pr. C. Bobulescu
Condei. lproci.

DOCUMENTE
422.
1619-1620
Gaşpar Vodă den velel 7128.
şi inaintc[al a noştri boeri
noaslră
inainlc[al
Pre cum au venii
loji ncpolii şi slnlncpolii lui Sima Băca şi s'a u jăluit inaintela
noastră cu nrnre jnlobii şi au adus şi ola]menl mulii buni şi bă·
lrâni şi lnpregiuraşi şi au murlurisit inainle[al noastră pentru scrisari ci au fostu avut moşul lor Sima Băca danii şi miluirl de la
bătrânul Ştefan Vodă ci au fostu dai şi le·lalu miluit moşa lor
Nasle Deloac jumătate de sal din Ho!ineşli ci să numesc DelenlJ
pc pără ul Giurgii parte despre răsărit ci csli în linulul Tu Iovei. şi
ace scrisoari le-lalu perdut·o in prada cănd au venit Alexandru
Vodă şi cu !u]n cumnat a lui. Cniazu Coreeni~ alunce au prădat

Surei de pc ispisocul de la

1

~

Fiii de Domn.
l'rindpilc polonez Corcchi.
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pre dânşii şi lc·[aju luai bucali şi slrai: atunce pcrzăndu·să şi
acela! scrisoari; şi noi văzăndu·le jnloba lor şi alâla mărturii 11
oameni buni, am crezul, aşijdere şi de lri noi s'riu dai inlărire sus
numltilor nepoi1 lui Sima Băca la acea jumătate de sat de Ho··
llneşll ci să numcscu acum Delenii parte despre răsărit, ci esli
dală şi de la noi să fie drelah>lă ocină şi moşii şi inlărirc cu lot
venllul, şi altilil su nu să amcslici. Domnul porunceşti.

Pr. Ec. V.

Origi11al11l b1 ·colecfia mra.

Ursăccscu

423.

1706 Ghenar 3.
Adccii eu Lupul Harujul sin Mihail Hi:irulul scriu şi miirluri·
scsc cu acest zupis al meu la măna dumisale Mllrnlnchc Banlaş,
precum am dăruil dumisale a mea dreaptă moşie cc este ele la
părlnlii mei, insft de pc partea mamei, cnrc este dai de la moşia
Anii, o dăruesc dumisale lui Mihali:iche Banlaş, cu lot vcnllul cc
ar hi, din B.:ilasincşl, din silişte şi din apii, din !ol pământul par·
lca acea giumiil<ite <le slălp i-am dăruit cu, cu !oală voia mea. şi
cu !oală inima mea, ca sfi fie dumisale dreupl[1 moşic, şi dumi·
sale. şi cuconilor dumisale, şi nepo(ilor dumisale. Oricine :>'ar afla din toată rudenia, ori nepoli. ori unchi, ori măluşă să scoale
să-ml strice datul meu, care nm dai cu voia mea, să fie afurisii
de tril sute şi optsprezece părinji şi anaf!imi.l şi neertal de Dumnezeu şi negru ca Iadu. De aceasta scriem: şi la acest zapis
s'au lămplal cari au iscălii mai gios mulii bocri şi rcciori ele bocri,
ne am iscălii ca să fie de credin\ă. Şi cu Gheor~he Hughiş' clin con
ol Câmpulung. am scris zapisul. Leal 7214 Ghcnar 3.
Lupu sin Mihail Haruzul.
Urmtaz6 martorii

iscă/l'li.

(Din arhlva spitalului de copii .Carilalca" din

laşi).

Artur Gorovei.

424.
1765 Naiu 2.
Copie de pe hotarnica lui Toader Buhuş biv vei sulgcr i Coslandin Găndul biv vei şătrari la moşiei Negreşti \. Romanului!.
Facem şlire cu aciaslă mărturie a noastră hotarnicii, că fiind
rănduU din luminată porunca Preaînăllalului Domnului nostru mă1
ln documentele publicule de d. Slcfanclli figurează mai mullc persouncdin Câmpulung, cu numele de Hughiş.
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rilia]·sa Gri~ore Alexandru Ghica Vod. să holărăm moşie Negreşti
a tv\ănăslirii Agapie de căiră Băra a lui lonită Manoli şi de că·
Irc Vulpăşcini, moşie Mănăstire!il Precista, cari moşăi sănl la tă·
nul Romanului, şi holărăndu-să uceaslă moşăc mai înainte de
alfăi. şi neodihnindu-se cu aceli holără!uri. au avui multă gălcca·
vă şi giudecală, iar mai pe urmă nu avui giudecată innainte mă·
rii·sule la divan lonilă Manoli posl. cu Macarie Egumenul de A·
gapic, jăluind lonijă Manoli precum cu ace hotărătură ce s'au fă·
eul mai înainte i s'au inpresurnt o bucală de loc din moşie sa
Băra ln hotarul Negreşlilor. arătănd lonilă Manoli şi nişte trătaj!
vechi de holurnice de multe.• rnoşăi şi arată şi hotarele din glur·
inpregiur, dar fiind fără velei. şi neiscălifi de nlmine, nu i s'au
dat credinfă . Şi 1ănduindu-ne Mărie sa Vodă pe noi să venim la aceste numite moşăi. s~ cercelcim şi să îndreptăm, scriindu-ne că au
holărăt divanul: de va duce lonită Manoli dovadă ispisoc dom·
11escu. măcar şi pe alte moaşăi ce sunt intr'acel trătaj, să să de ere•
din!ă trătajălor şi s[1 i să de moşăia pe acele semne re scrie în
1

C!. T. P<1mlik, Sibile

şi

filosofii11 literatura

şi

lconol!roJia românească, Barlad, 1916.
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trălaj,

Iar nedoucdindu-să, alunec să să măsonrc nccslr lrci mo·
fiind tn rănd, Băra şi Negreşti! şi Vulpăşăştii şi să sii lnparlă
pe moşăi, de vreme că n'au hotarnice vechi. Deci. pc lumin<.ltă
porunca mării-sale, viind aice la accsle moşăi, llind şi părinlelc
Macare egumenul de Agapie. şi cu alll călugări de acolo şi /\n·
lonie egumenul de Precista. răzăş cu Vulpcişăşlil şi Procopic Arhlm11ndrllul, egumenul de Gaiala. răzciş de Sagna şi Sava Arhimandritul, egumenul de Btirb0iu şi Ioni(ă Manuli post. răzăş de
Băra şi alli înpregluraşi şi îăcănd cercetare, s'au dovedit acel
trălajă a lui lonl(ă Manoli di suni adcvăralf cu doai ispisoaci:
unul de la Alexandru Ilieş vvod din le! 7240 Dechem. 30 de o
moşie Dădcşlil, pc Sărea. la linului Romanului şi alt ispisoc lot
pi această moşic de la Gheorghe Ghica Vvod din 6266 luni 8,
cari scriu pe ace anoşăe sămnelc caşii in lrillnji. Deci pe hotarnica
aclasta i s'au indreplal şi hotarul Bării. Şi s'au aflal di au ros! inpresurală. I s'au indrcplal şi hotarul Bflrii şi s'au holărăt şi Negreş Iii
de căiră Bără. incepănd din drum, de la câmpu. de unde să in·
preună hotarul Sagnli cu a Hărniceşlilor. precum şcrie holarnica
vt>che că de acolo să dcsparlu Neweşlii de B;ir;J. Deci de acolo
din drum purceţf Negreşti! pc din riios, al[1lure cu B<'iră. asuprn
pădurii spre răsărit pe podiş şi piste o aşezălură la nişte aril ;
s'au pus stâlpu de piatră. De acolo piste podiş şi la vale asupra
pădurii şi treci piste părău cc sue drept la dclll inlr"o movilijă
ce să numeşte la holarnicll vechi Movila NeHreşlilor: s'au pus
piatră ln movilă. Şi din movilă dr.c11t ln vale pisic păriiul Negreşlilor plsle rădiu prin buore in capul Trăncillilului, iu mar~1ine din
sus a poenii cei mari ci să numeşti acum Poiana călugăritei: s'au
pus piatră. Şi deacolo pc din sus de casa lui Ion Spiridon, pe
sub margine pădurii şi codrului prin buorc cc s'au [ăcul până la
glod. Şi de la glod piste bahnă in fundătură şi apoi la alt glod
supt deal (loc alb un cuvanl) de aice să întoarce fundul moşii
prin codru spre ameazăză până în stănila (stanişte 7) ce se în·
lâlneşte cu hotarul Vultăşăşlilor (sic).- Şi cu acesle sămne s'au
despărlil margine moşăii Negreştii de căiră Bfiră, şi [undui de călră
Poenilc Oancii. Iar hotarul Negreşlilor din gios de călre Vulpăşă
şll, la campu. nefiind hotarnice vechi, nici le1 o parte, nici la alla,
să să ştie pe unde să desparte, am măsurat din hotarul Sagnii,
pe la capelele moşăilor, pe drum, pe cămpu piste amăndoi mo·
şălle Negreşlll şi Vulpăşăşti. cărnpu pân în apa Sagnii şi s'au a·
nat 1780 stâni cari să vin pe moşăi căli 890 stânj. după dreptate şi hotărâre divanului fiind şi Negreştii moşăe întreagă ş'au
şăl,

https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

263

e

fosl a unui logofăt mori(?) să căde să
ca şi Vulpăşăştll, dar
mi.irlurisind un Ncchifor Ganc ltlonah din Vulpă~ăşli şi Toader
Munteanul şi .Ştefan Crăsteian ol Jam zăcănd precum a fost un bour
în luncă la locu cu lozănie intr'un slejar care au arătat acel ste·
jar. dar fiind căz.ul tntr'o mlaştină. nu s'au pulut cunoaşte sămnl·
le de buor. Şi părintele )onichie Vlădica de Roman, dănd credin·
tă acestor mctrluri şi acelui stejar, au holărât pc acolo să să des·
parlă Negreşlii de Vulpăşăşli. şi a pus şi pilalră în margine pă·
durii, ş'au făcut şi buor înlr'un slejar. Deci, măcar că dovadă
incredintală că a fost hotar stejaru Hulpăşăştilor de către Negre·
şli nu este, numai, spusul acelor oameni din Vulpăşeşli, şi penlru
ca să nu să mai !flii de nici o pricină, s'au priimit părinlăi de A·
gapia să rămăc acel holar şi buor ci s'au fă eul Idei părinlele Vlădic<i
ln margine bun. numai sO le de şi la c.!impu ace măsură. Deci
am măsurat din hotarul Vlădicăi despre Vulpăşăşli pe supt mar.
ginc în sus pănu la holiirul Bă răi in movillla Negreşlilor de-a cur·
mezăşu şi s'au aflat 620 slânj. şi pe această măsură s'au dat şi
la cămpu Negreşti. Măsurându-se la miiloc lo..:ul câmpului din
piatră Bărăi. de la arie in jos, de·acurmczişul 200 stânj. aşijdcre
şi la capul moşăii, la cilmpu. măsurăndu·să din holarui Băr•" şi
a Sugnii pe drum în jos iar 620 slănj. şi s'au pus 2 pieiri, şi fă·
când şi o aste (sic) din sus de arllln. ŞI pe această măsură ce s!au
ăsil, s'au dat şi Negreşlllor la cămpu, şi s'au despărtlt cu aceste
semne şi spre Hulpăşăşli. iar Hulpăşăştllor le·au rămas 60 stănl·
Măsurăndu·s<1 capul moşăii din gios. câmpul de-a curmezăşul
din hotarul Ncgreştilor pănă in părăul Sagnli. Şi precum am aflat,
am dat şi noi acl'aslă mărturie la mă na părintelui Egumenului de
"gapic şi lu săbor. ca sii le fie credlnlă
1765 Mai 2
Toader Buhus, bi\• vei sulger. Costandin Găndnl. biv vei şatrar
lonitn Manoli post. m'am inlămplat.
Tr11nr.cris de 11c pp. 1· :! 11 unui cacl menii să. cuprindl actele Moşle\ Negreşlilor, lnd. Ronwn

N. Apostol

425.
1826. Aug. 16.
Adil:ii noi răzăşii di moşila Odobeşlii. t<inul Romanu, ocolu di
gios, care mai gios vom fi iscăliţi. curgătorii răzăş din Toader
Căpitanu Creslovecl, lncre<Jinlăm cu aciaslă marturii la măna ră
zăşilor di moşia Obărşănii, tănut Tutovil ce sănl curaători din
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Onosăla,

fata Nastasăi şi NasllaJsăia au fosl falii lui Bejan din
Obărşlnl. şi pe Nastasăla fata lui Bejan au finul-o Toader Căpl.

di Odobeştli. nepot fetei Gavriilii di Lipova di pi Naslasăia fota
Gaurllli dl Lipova, şi pi Naslasăia fala Gavriliii au linutu lrilmia
di Odobeşll, strămoş lui Toader Căp. din Odobeşti dar nu după
cum arată dumnealui Sărdar Carpf1 di acolo anume Toadrr. Aşu
ştim şi· mărlurisăm in frica lui D!u!mnezău. Şi cei ce i:lm şliul
carte, ni-am iscălit cu h1:-;uş conclc!ile 110<1slrc iar cii ci n'mn ştiui
caric, nl·am pus numele şi dcgitlle ca să·s crl'azii.
1826 /\u·
gust

16.

lscs1eşle Coslandln Munu (?) sărdur şi u//i doi necele/i; pun
degelUI lonilă Zoia, Savin Crestave11. Neculal Mucouei, Touder
Creslavei1. lordachi Mandre om balrân. Sc:rie erei Stancu.

V. C. Nicolau
426.
1839 Naiu 8.

Simion Apostiu cu so/ia sa
moşic

în lonăşani

Măriuca

11. Dorohoi ul cc

vând 7 stănjăni pol. de
am dl pt> maicii· me ·Catinca

Hmnă baştină.

cu prelholilrâl câle 52 lei 20 parale p:.! slănjăn. <·um·
Zol(a sot post[elnicelulul! Coslache Aposlu. Să slăvânea-"·
că in pace, atât la pădure, cât şi la câmp ... clin holaru mesteacănului despre răsăzit şi păn lin] upa 1\foslecii despărli\oarc desnală-me

pre asfinţit, Neamurile au fosl inlrebalc şi n'au vrui să cumpere.
Ca mărlurie, şi pece/ea bisericii cu hramul sl. Nicok1i din
Humeni-Dorolloi u.
Ad

lmpllrlăşil

D.

de d-l

Urzică

427.
1848 Noemv. 25.
Jura/ii de Vâ/săneşli-Argeş arală subocârmuirii plăşii că su·
din împreună cu Dumitru Lăgul dorobanţ, am
mers la părălul Mihail şi am cercelat pentru porumbul ce l-au
luat de la Moisă şi află că porumbul era p/ăiil de anul /recul.
puşi după poruncă,

G. Florescu

Act implirlăsll de d-l

428.

c.

1850.

Bă/rânii

Cos/andin şi Zoi/a A„poslol vând Mărandei Moisiii şi
feciorului ei Gheorghe, 5 prăjini pământ locu di o casă în săhttps://biblioteca-digitala.ro
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lonăşănil cu pre! holărăl 160 lei. .. din drept locul

noslru ce-l avem comând ales dintr! copchiifil noştri ci li·am dat
zestre lor. Cumpără/orii să sJăpânească in pace dar să nu
aibă voe a vindi la străini: numai la copii noştri. Şi să fie cu
norocu dela Dumnezău,
/\ci tlorohoian

împărtăşii

D. Urzicii

de d-l

429.
1857 Oct. 30.
Supt iscălitul ineredinlez cu acest insc.ris al mieu la mana dlui
Mihail Diiaconu ca să fie şliul că m'am locmil la crăşma d. inlr'un an de zile :;;iH cânt cu lăula nepristan in toate sărbătorile.
cu tocmală de lei una sula„. şi din care am primii acum lei 50,
bani pă jumătote. şi să nibă a mă mai împrumuta cu doazăci
sfanll din care fiind că nun!ilc ne· am inleles ca să fiu slobod D mă
tocmi ori ciim.l voi găsi nunlă, să·i dau din aceşti 20 sfHnli, la iiecorenunl<i cite lei 10. ci.l la înplinlrea sorocului de un an sa fle
pt.Hit. Iar nedindu cîlc lei I O, la fiecare nunlă, să n'am voe a mă
locmi, prt.•cum şi cusurul de lei 50 la înplinlreo sorocului, sa fle
dator a-mi r;Jspu111.le. Iar dadi din Jeneuire mea sau vicleşug, nu
voi cinla in toale .sărbalorile, să aibă voe a-ml opri de fiecare săr·
băloare câte ll'i 5. Şi drepl credel. l·am dai <icesl înscris supl
a mea iscălilurll adeverii dl' sfatul saluh1I. după orinduialnă. 1857
Oclv. 30
Jonijii Ghcor~he adt'verezii

e

G. Florescu

Ad arqrş<lll impărl. 1.k ll·I

430.
Fără dată.

Perilipsis de pe scrisorii<.> cc au arătat dlui medelnicer Toader
Slngiorzu :
7163 Apr. .30., C<irle Domnului Gheorghie Şleîan Vvod ce o dă
marelui vornic de \.:ira de gios Ştefan Boul. ca să fie tare a o·
pri u sa driaptă cumpărătură in salu din Cosllneşli, ţănul Hărlii·
ului care parle au cumpărat·o de la Pilor(?) şi de la Epifanie şi
de la fraiele său Lungul şi de la feciorii Blândei.
7257 Mai 24. Izvod de moşii ci s'au vinlt la înpărtali\ nepolllor
lui Şleîan Boul Visternic care au avut de pe Tomsa Vvod, iscă
lii de medelnicer Başolă. Şi intre alte moşii arată D patra parte
de Oieşti la \ănl. Pulnii pe Rficălău, i pol sat Medelenii la lănl.
https://biblioteca-digitala.ro
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Tecuciului, unde zice că i-au dat şi ispisoc de Oieşti şi de Medeleni in mâna Arapului şi Gorii.
7229. Mai 21. Carie Domnului Mihail I~acovili c·are o cJă lui lliC'
Gore post. şi fratelui său Anleohic Gore sii fie volnic de a-ş luu
de pe a lor drlaptă ocină un sat Tricolcştii pc· Elan şi de la Dl•·
leni ce sănl la Codru îeţJhccilui şi <le la Znhuliceni clC' ln Goeşli, ce sănl pe Bujor.
7266 lull 16. Zapisul Calrinli fat1.1 lt1i Neculai llăhăşăsrn posl.
nepoate'! Gro2ăvllfii. fala vornicului Bou serie l'<i au u;inclul driµpl<i
ocină şi moşie a sa de Medeleni, de l<int. Tl'l'uciului pc upa R1i·
plevetului zicănd că moşie csle de> la strămoş Tomşa Ştefan vud
dală leslre ginerelui. cu vorc. Bou, <:arc au viinclul-o lui Chiriac
drl'pl 68 lei, a patra parlc clin c.Jin Medrll•ni 20 funii.

A. Saint-Georges
INSCRIPTII
53
f>t o pialr1I dr 11111r111ârit, di11 mr/1·11 l:i1ivo111â din Num1111, r 11rm1il'1<m•11 inscrip·
/ie in vtrsuri, 111 slo1·e t"liirilire :

ls. Hs.
1797
/\prii III
loann beiu:r.ad<' di 1wa111 lforovilC'.
Fllul lui Mihail \lodii şi CPha11 stinl vil('.
A palrlia me, din Tarigrn<.1 v~nil.
Eplscopiia Romschi m'au sălăşluii.
Vecinicil odihm' alunei am afl;,it.
Cind mularC'a din lume mi s'au ln!Umplal.
I.a 1786
Iulie 18
N. Apostol

INSEMNhRI

183
Din .Condica de casi\" a milropolilului Neofit I Crelanul (17.38·17.iil).

Claie ce au fost tnlr'o lăcrifă a riiposnlului vhidic<li Ştrfan
s'au pus iar la locul lor:
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4 table de argint dela o Icoană poleilă.
I cru<!e frecată cu 41rginl şi cu mărgăritarlu.
I engolplu de argint cu zmaragduri i cu mârgărilarlu şi cu lan IO.
1 cruce mică de argint cu sfinte moşie şi cu lanlu.
I engolpiu cruce <le argint poleit şi cu mărgăritare.
3 cruci dC' lemn ol Slagora.
I engolpiu ol Slaqora.
I loc de arginl polcii, cu adormirea Maicăi preclslli.
l cruce micii de arginl. de milră.
I engolpiu cusut cu sărm<i <.'hipul Maicăi preaclstii cu dlaman·
le şi cu robinuri.
I engolpiu de aur cu tlono bucătt elen sfăntul lemn şi cu 7
mărgilrilare, şi cu 8 robine şi cu un picior balaş cu lanlul de aur
şi un bnlaş slobod.
1 crucişoani ferecatu cu aur şi cu 8 uiamiinlele, i cu 13 robi·
nuri, cu mărţiiirilar şi cu Iau! de aur.
1 cruce de argint poleilu şi cu S murgeanuri.
I cutioară micii de arţ1inl cu pu!inlele grăunte de mărgărllarlu
şi cu nişlc pielriceale.
I culiC' cu nişte milr~ean. şi <.'li trei incll'. şi cu na~lurl de săr·
n\ii. \'iÎ cu pialri1 malosl<.11, şi cu nişte robinaşuri.
l leacu de arglr:l cu culile de fildeş.
12 nasturi de argint poleili i trei nasturi cu smalt. I o peceale

supaUi.
1
1
2
1
I

de ceule ce din razele soarele aprinde foc.
cutioară cu turchinze albastre.
pahară de· argint prost pentru rachiu.
părechc metanii de chihlibariu i o purcrhr de> sidefurl.
pureche forîecele de alamă.

2
2
2
2

culile cu sangriu.
pahare de argint cu toarte poleite.

slcdă

ibricealc• mici <le nrglnl la proscomidie.
burdace de argint mici.
21 linguri dC' urfJinl.
I engolpiu d<.> arginl zg1·lp:;or cu robinuri şi cu mărgărltarlu.
1 cruce de aur cu 25 dr zmaragduri uerzi.
I cruce de argint ferical cu 28 robinuri.
l mitră de aur cu crucea ei.
culioarii cu feligian.

·c.
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N. Iorga : Iordache Ollmplotul, vAnziUorul Iul Tudor Vladimirescu. Io1·dache, originar din regiunile: Olimpului .euri au dat atâţia vlteU luptă·
lorl penlru liberlalea cre~llni sub ste11i:iu1 cu cruce al Ne>ii Elade", niiscul .in
Vlaho-Lluadl,-Llvada Valalzilor,-dupa ce luptă cu Ci1r1:igheorghe împotriva lui
All-Paş~. trece ln Muntenia, dupil începutul războiului ruso-turc, sp-re a comanda în oastea lui Constantin VodJ. lpsîlonte. iigentul Rusiei. Luptător şi cllltor ln Rusia de la 1812, Jordnche ~e olln 111 181tJ 111 Vien11, unde tocmai se
Al.sin şl Tudor. Atunci s'a lăcui intelegeren, ~i Tudor u Intrai în organizaţia e.
teriştilor a căror căpetenie tainică se credeu a fi lnsuş ţarul. După uceasta îl aU.tm pe Iordache necontenit in soldu o~llrii munteneşti, lucrnnd. pentru .ldeie••
potrivit poruncilor „înaltului locu, cercetând, spionând şi suprimând dupli. mentalllatea lui pe unul cd Tudor, pc11tru care se credea răspunzător tn lista or·
ganlza\lel eteriste.
D·l Iorga apropie oceaslă trligcdie de cea cure se inlAmplos~ lot in Ţara ro.
mlneasd. cu doul sule ~i cevo de ani. mei inninte.
o„r OnlsUor Ghlbu: Din lst1•rla llteraturll dldacllce roma.ne,u.
I. Bucoavnele. Fos.lul inslJector de invăţămânl µrim;,ir in Transilvania da in.
tli11 parte dintr'o istorie 11 lileruturii diduclke pe cure cu drept cuvănl o so·
cott~le ca intălul şi cel mui de sumil mijloi: de rr.splLnd.ire in popor ol culfu.
rli generale. Şi lucrul, se intelcge uşor, se întâmplă pretutindeni ucolo unde
este o clas~ superioară cure are san:i1rn de a culliv•1 poporul, dar, moi 11lcs a·
colo unde aceasli plUurl lipseşte, cum se lnlâmpli in Tronsil\lania, unde loti
Romlnil cari s'au ridicai din popor, in veacul XV şi XVI, s'au topii tu lumea
guvenan~ilor maghiari. Noroc de traducerile ln româneşte ale clirţilor in Maramureş cu pecetia husită cu şi de incercările proleslunte. Ele DU adus operu
lui Coresi dela Braşov şi toi mui muli intrarea bisericii romăneşli in luptă. lnlAia bucoisvnil apare tn 1699 şi autorul crede că ea a fost încheiata in \/ala·
hla sub tndemnul creştinului \li Rom:1nului Constanlin-Vodil Br5ncoveanu .patronaşu adev~rttl al Sfintei Mitropolii din Artlealu". Urn1euză apoi bibliograîio
de după anul unirii, 1700, asupra cărei11 lumea noastră ~colăreaisc~. tn r:lndul
inUil, şi Istoricii. intr'al doilea rând. au datoriil să se oprească stăruilor.
• ln Convorbiri literare pe Martie, două articole. Unule al d-lui Alex. Lăpi'
datu privitor la uciderea lui Mlhrua ul rău, fugarul, in Sibii, la 12 Martie 1510.
după eşirea dt!la biserlcll, de căire du~manii săi personali.
Al doilea erlicol, Data cronicii" Ţării Moldavii şi Mu11tent'ei de Miro11 Cosli11, îşi
are încheerea pe care autorul, d·I Al, Rosetti, nu şi-o mai menţine.
• Publicarea mănunchiului de documente din cele câteva numere trecu·
te sub rubrica ·O condică veche• se curmă. ''utoriil. d-l Al Rosetti. crede că le
va publica itinrea, unde 1111 avea lu indămână loale caru.cterile lipografice, cc
lipsesc: la Bârlad. N ol, cari u'am văzut în ceastă lipsă un neajuns p1·ea mare. se
înţelege, ne arlltăm toali părereu de rău.

T. Pamflle
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De la

Administraţie.

Adeverinfe. S'au primii sumele şi cu acest număr s'au tri·
mis adiverinle . pentru D. Em. \/ăcărcanu. Bucureşti, 5 Ici;
Păr Ec V. Ursăcescu, l)olheşl!·Făldu, 5 lei : D. I. E. Ioan.
Bazargic. 5 lei; D. I. lonescu-Hoancă, Giurgiu, 5 lei; D. N.
Anosto!, Roman . 5 lei; Păr. Cc. f . .4nlonovici, Bârlad, .1 lc•i ;
D. ~. Câmpeanu, B<lrlad, !i lei ; D. C. .411driescu. Iaşi, 5 Iei;
O. CfJpif. C. Iliescu, Foc:;;ani, :"> lei.
(urmează)

~

~

~

~.

!ORGA:

~

IORDACHE OLIMPIOTUL
VÂNZĂTORUL LUI TUDOR VLADIMIRESCU

cu 4 pori rele

i\nnlalclc

1~cad . l~om .- Seria

li, lom XXXVIII
Mcm. St!cl. isl.

14 p[) .

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

r Teodor Codrescu,
l~cvislă

isloric<i scri:-;[1 dl' ( ;lt. Ghibi111cscu

An . I. No. 8 pe Maiu

şi

No. 9 pc Iunie 1916 cuprinde: Do·

cumenlc slavo-ro1rni11c. lnscriplii. Manuscripll•. Notife de pe
cărţi. Spiţe

de neam . Recenzii .

Revista

Istorică

Anul li No. 2 februarie 1916
~ 1\rlico. le de N. Iorga . Documente. Dă ri de samă. Cronică.
~

Redacţia şi Administra\ia in Valenii·de:Munte.
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D-salr
Domnului

9:6teU-Y.\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'I
o~n

I

CREANC A,

·, __ __,y. .~N
Revistă de limbă, literatură şi nrtll po~ pulară-Anul IX. No. 5 pe Mai 1916, cuprinde:
T. Pamlile.- Sibile şi Filosofi în lileralura şi ico110~1rafia ro1mî neasca.

N. lupascu.-Plugu:;;or.
Dobre Ste lănescu. -Co Ii nde.
V. Moisiu. S. P. [oliba1i. [. Ră1ulmu · [udin. Pi n furlu ai. - PM
g ende .
Pr. G. v. Suşnea. G. Boghiu. [. Daniilescu.- t ~;h'itori .
A. Maisei.-Vorhe adânci.

(.
1.

frecuş.

Pr. 6. v.

Şuşnea.

es t i ri ~i Ic•-

S. Manole. Y. Vermesanu - Cinlece.

lrUulescu.-Ti~1an11l şi

lHpii (j:"ili<~).

T. Pamlile, O. f. -Cronica.
ILUSTRATIUH[.-Bisericil

l'U

sfinli sau · Tnli sfinlii··, din

l~ucureşli

ITranscriem gratuit acte
şi

manuscripte uechi

/\dresa: T. PamrilP. Bttrlad. sinu.la Corbulu i.

~======Jl
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ANUL IV.-No. 6.

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

Cl.JPRINSl.JL
ASUPRA rELUI Din URmĂ PREOT HIROTOnl51T
PE5TE DUnĂRE.-C. H. ffiateescu.
DOCUffiEHTE .-H. Apostol, 6 . Florescu, Artur 6oro·
uei, U. C. nicolau, T. Pamfile, Al. 5aint·6eorges, Ec.
V.

Ursăcescu,

O.

Urzică.

In5EffiHĂRl.-Ec. V. Ursăcesru.
Iorqa: Două conlributii la Istoria bi·
s eric ea sc:1 J Românilor -H. \\!. Steed: L'e!iorl
nnqlais. - N. A. Constantinescu : Cetatea Giur·
giu ·-Revisla Albin;-i . - Mărunte .

CROHlCA .-T Pamfile: N.

ILU5TRAŢIUnE. -- Amănunt din zuqrăveala Paradisului

Episco ·

piei de Râmni c Noul Severin.

Rcdac(ia

şi

Adminislralia :

===BÂRLAD
Strada Corbului.

IT

EXEMPLARUL:
ln
ln

ţară
străinCitate

. 40 oe bani
„
.. . 50 "

- - Un

număr

~

il

ABONAMENTUL ANUAL:

ln
ln

ţară

. . .

străinătate

.

. 5 lei
. . .6 „

vechiu, so oe bani --·

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

INTEMEETORI: EUGENIA BOTEZ-CIOLACU. S-Lt. T. CĂ1\\.
PEANU, I. CHf~ISSOVELONI, ALEX. ECSARHU. A. GHEORGHIU.
H. GHERGHELY, W. l<AMINSCHI. C. D. LUPAŞCU, 1\\. LUPESCU,
C. N. MATEESCU, V. C. NICOLAU. ZOE V. NICOLAU, T. PAMFILE. T. POPOVICI, A. SAINT-GEORGES, EMILIA STI~OICI. N.
STROICI. G. TIJTOVEANU.

r.

r~

aşteptăm

Dela oamenii buni

.--\ B O N .\ [Vl E N 1~ U L

li

REVISTEI ·MIRON COSTIN"
;\dminislrali•: Bârlad, >Ir. Corbului.J

\L,
De la

Redacţie

Poşta. D lui I. Andriescu. Se V<l publica mai lilrz.iu. r<"inâ c<'ind
vom face şi clişeul pajurii. Am dori şi o schil<i a ci:,;meli1: de il·
semene şi adresa dv.

rI

N. IORGA:

Doua contributii la istoria bisericeasca a Romanilor

~

Analele Acad. Rom.-.Ser. li. Tom. XXXVIII, Mem. Seci. liil
23 pp
Jll ban:

11

N. A. CONSTANTINESCU:

CETATEA GIURGIU
Originea

şi

trecutul ei

Cu 6 stampe
Anale r-,c. Rom. ·-Ser.

ii.

Tom XXXVII. Mem

Seci Ist.

38 pp.

l leu

T. P1\MFILE:

SIBILE s1 FILOSOFI
IN

LITERATURA ŞI ICONOGRAFIA ROMANEASCĂ

~i'lrl<Jd,

1916, 32 pp.
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REVISTĂ DE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

A1mre o

Redacfia şi Administratia :
Bârlad, Strada Corbului.

dată

111

pe
ln
ln

lună

ABONAMENTUL ANUAL:
. . .
. . 5 lei
. . , . „ . . .6 lei

tară . . .
străinătate

ASUPRA CELUI DIN URMĂ PREOT
HIROTONISIT PESTE DUNARE.
cepându-se aplicarea Reg11/ame11/11/ui Organic, ori·ce
hirotonie de preo/i săvârşită peste Dunăre de arhierei streini. fie la Vidin. Vra/a sau în alle păr/I, a fosl
cu desăvârşire oprilă de chiriarhii Jării. Iar când, Io·
luşi, cazuri de abatere se consta/au prin unele Jocuri,
acei preofi erau urmărifi de ocărmuire şi ca/erisi/i
de episcop.
Cel din urmă caz, semnalai oficial, es/e cel din a·
nul 18.J2. despre care se vorbeşte în aces/e J ac/e
ce se publică mai jos.

I.
Sîinlei Episcopii Râmnicul,
plecai
Protopopul plăşilor Motru şi Baia. sud 1 Mehedinll.
Supui în cunoştinfa sfintei Episcopii pentru preoţii
cei care sănt hirotonisifi la Dii 2 în urma Regulamentului
aflăndu-să depărlati de înalta stăpănire a nu mai să
vărşi slujbele preoteşti şi aşezati în tabla satelor de o
potrivă cu locuitorii mireni. Eu după datorie făcănd
scumpă cercetare pre la toate bisăricile, am dovedit că
unu' dintre aceia au îndrăznit. călcănd stăpăneştlle porunci. au
pus epelrahir la grumaji, slujind pre la sfintele maslurl, bo.fe·
zănd pruncii. innropănd şi mor!ii, socolifi fiind ca şi ceilal(I pre·
oti, care sunt hirolonisiti dela arhiereul eparhiei.
Rugăm sîănta Episcopie a trimite poruncă dăndu-ne deslegare
în ce chip să urmăm în pricina cea mai sus zisă şi cum să socoleşle botezul ce au săvărzil pruncilor şi celelalte.
No. 26 din 2 Sept. 1842.
Protopop Ilie Floreşteanu
1 Judeţul. ~

Vidin.
https://biblioteca-digitala.ro
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li.
Neofit cu mila lui O-zeu
Cucernice protupoape ni
blagoslovenie.

plăşilor

ş.

c. I . .

Motru

şi

Baia, sud Mehi:>clinti,

S'au văzul arătarea şi întrebarea ce faci prin raportul cucern.
tale supt No. 26, pentru acei preoti hirolonisi(i la Dii în urma regulamentului, ce :iu îndrăznii de au slujii la masluri şi au bote·
zat pruncii, şi au citii pogribania la morii, pentru care. spre răs
puns. să scrie cucerniciei tale ca să cercetezi:
1) Cum îi chiamă pă acei preo(i şi la care sale şi plăşi anume
sănl şăzători.

2) Dacă astăzi sănt în răndul dajnicilor birnici tărani. trecuti
in tabla satelor sau nu. şi
3) De au la măinile lor cevaşi singhilii sau alte dovezi în scris
de preoţia lor şi pe care aceste înscrisuri cerăndu-le de la dăn
şii, să le trimileli aici. Şi adevărul cc vei dovedi, fără întărziere
să ne răporlezi.
No. 308 din 18 Sept. 1842

III.
Cu smerită plecăciune mă închin Prea Sfin(iei Voastre.
Cucernicul protopop Ilie Floreşteanu al plăşilor Motru şi Baia
din sud Mehedinli. pe lăngă raportul cu No. 30, din 16 ale urmă·
toarei, a alăturai copie după adresu' cu No 1981, ce a primit de
la cinst. ocârmuire locală, întemeiai pu raportul suptocărmuitori·
ei plăşii Motrului. penlru un Mihai Drăgnn dela satu' Loznicu' cel
re hirotonisit fiind preot la Vidin în urma regulamenlului, s'aLJ
caterisit din înalta porunca Prea sf. \loasfre a nu mai sluji cele
preoleşti.

Şl

acum au

îndrăznii

a pune epelrahir de au slujii maslu la un
Ghilă Chirilă ol Cotorul, au botezai şi doă fete ale lui Niculae
Ungureanu. de a cărui cu lotul împolrivă urmare alingiiloare de
religie, după cum cinstita ocârmuire face întrebare protopopiei,
şi protopople:i Episcopiei, asemenea şi episcopia supune de aceasta în cunoşlinta Prea sf. Voastre, ra să aibă deslegare.
No. 291 din 19 Oei. 1842.
Timoleu Eudoxiados.
Extrase- din. Arhiva Episcoplei Rcîmllicul, dela anului 1842.

C. N. Mafeescu.
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45.

Amănunt

din

zugrăveala

Paraclisului Episc. de FU.mnit: Noul-Severin

1•

DOCUMENTE

431.
1671 Iulie 14.
Copie de pe hotarnica Balasineşlilor şi a T<1mpeşli/or,
file lui Feodosie călugăr. din leal 7179 Iulie t.J.

păr·

Adică eu Teodor de Dregolei (?) drept mărturisesc precum au
venit la noi feodosie. cu cinstită carte Măriei sale lui Vodă, deci
noi am străns oameni şi din sus şi din gios de prin prejur megieşi, şi drept am socotit şi am ales toate părfile lui Feodosie
călugărul, din Tâmpeşti şi din Balasineşti, şi de moşie şi de cum·
părătură despre lo!i răzăşii : şi apoi s'au învoit Feodosie cu ne·
polii săi de bună voia sa au schimbat Feodosie cu nepoţii săi,
anume Ion şi cu fraţii lui, au dat Teodosie nepoţilor săi o parte
a sa din Balasineşli, numai din jarină, iar siliştea stă pe loc. iar
nepojii i-au dai din Tămpeşli, parte din tarină, şi o am şi stălpit;
şi am pus un stâlp în scursura locului. în zarea dealului, deasupra Balasineştilor, despre apus, pe scursura locului, un slălp lăn
gă drumul Bărbăteştilor şi în dreptul locului în muchea Văii Bunei 2 în groapa Lupului, şi de aicea valea în jos până la siliş„
tea Tămpeştilo1·. în potriva linlirimului: de aici Ia deal spre apus
este bour pe asupra Văii Bunei, în dreptul locului, în stanişte,
lăngă drumul Mogăi şi în dreptul locului deasupra stâncii, un
bour, şi în dreptul locului în Bahltiet ~ un bour, unde pogoară
1

C!. T. Pamfile, Sibile şi Filosofi în Literatura şi lconogtajia românească, Bâr-

lad 1916.

2 Valea Bunii, un

părău

cunoscui

şi astăzi

cu acest nu1J1e.

~ Bahlue~ părăll .
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drumul Bărbăteştilor în poiană, şi Bahlue(ul pe vale în jos, precum nu fost din vechi, până în răchila împlelită din gura Pelroasei spre răsării, un bour, şi în dreptul locului în groapa Lupului,
deasupra Cosleştilor, în zarea dealului, şi în dreptul locului. înpreunarea drumurilor cu drumul Lupului şi cu a staniştilor, şi de
acolo în dreptul locul în pădure, spre cămp, în drumul Simicenilor în piatră, în cărare, de asupra Văii Bunei, peste Valea Bunei în fântâna moşului. şi în dreptul locului un stălp în Dumbră
vila. De aicea în. dreptul locului pe zarea dealului de asupra Balasineşlilor, un stălp la locul în scursură. Şi inlru această tocmală au fost Iuraşcu din Vascani, şi Teodor ot lam, şi Gheorghe
ol Giurgeşti, şi Pavăl ol Costeşti. şi Tănasă ot lam, şi Iacob of
tam, al(i mulii oameni buni megieşi ce s'au prilejit; şi pentru
credinlă ne am pus pecelile şi iscăliturile, să fie de mare credinlă, ca să albă a-şi face şi drese domneşti, să se ştie.
Toader. Iuraşcu. Toader. Gheorghe, Pavă)„.
Intocmai cu cea adevărată. luai~ Tăului, vei ban, 1820 April 4,
Din arizii-a Spita/11/11i df copu' .Caritatea" din laşi.

Artur Gorovei
432.
1713 April 15.
Noi Neculai Alexandru Voevod. Bojii milosliu gospodar zîmli
Moldavscoi, dat-am cartea Domniei mele slugei noastre, lui Şte
fan Sacară, capitanului de curleni, să fie volnic cu cartea Domniei mele a-şi line şi a-şi popri a sale dreple ocine şi moşii, ce
are de pe maică-sa Alixandra, din Balasineşli şi din Tărnpeşli, pe
drese şi pe mărturii ce are, şi să aibă a-şi lua de a zecea de pre
acele moşii, din pâne, şi din grădini, şi clin fiinală. şi din tot locul cu tot venitul, însă să aibă a-şi tine şi a-şi stăpâni din giumă
lale de Hălmulet în gios, partea mâni-sa Alixandrei şi a mătuşii
sale Măriculăi, precum arată murluria hotarnicilor, care mărfu·
rle s'au aflat la măna lui Vasile Siminiceanu cel bătrân, scriind
glumăfate de Hălmulel din partea de gios. s'au ales Alixandrei,
fim~i lui Ştefan Sacară şi a mătuşii sale Maricufăi, iar al\i răzăşi
Ion şi Vasile Siminiceanu li s'au venit parte în sus şi li s'au slăl
pit iar în giumătafea al lriile stălp în sus. în vărful llalmuletului:
şi la cămp sunt trii slălpi, fără de acela, pănă în hotarul Dodeş
lilor, şi spre apus. peste valea Oarzei, iar se împarte în două
Vasile Siminiceanu cu Ion, iar părlile dintre rădiuri li să suie în
viteaz(?) şi viteazul li se pogoară în rădiuri, şi holnrul merge
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în Bahluet. care inlracea mărturie arată că Ion cu rra(ii lui
n'au nicio treabă în viteaz, nici intre rădiuri, căci că au luat ei
la cămp la Balasineşli: de precum scrie ace mărturie, aşa să-şi
lie Sacari'i. partea cum s'a pomenii mai sus. Şi iacă s'au pus zi
păn în opt săptămâni să dea Sacară ştire luluror răzăşilor, că de
ar ave cineva ceva a răspunde, să-şi ia drese cine ar ave, să vie
de fată să-şi întrebe. să facă la măna lui Sacară drese de întări·
!uri, iar care nu s'ar afla la zi, să va da rămas. Aciasta scriem
însă să le de şlire tuturor răzăşilor şi să-şi facă mărturie precum
le au dat ştire, şi aşa diindu-le şlire şi n'ar veni. s'ar da unii ca
U las, I. 7221 April 15
aceia rămaşi.
pănă

Din arhiva spitalului de fopii ., Caritatea" dill

laşi.

Artur Gorovel
423.
1781

Zdpisuf lui Dragomir Ndsipeanu cd/re Preda Purice, că a·
prici11[1 penlru un râmător, m'au tras la judecată înaintea
dlui ispravnicului şi mi s'au hotiiriit ca să-i plf1tesc rămăloriu
cu tjalllcril .2.
vănd

A. Saint-Georges
435.

1784 August 20.
Ho/arnică

unor păr/i din rno~io Murgenii, fânului Fălciului,

Facim şlire cu aciaslă mărturie hotarnică că aducănd luminată
carie preînălţatjuluil Domnului nostru, mărie sa Alicsandru Cosland. Vvod, Ion Drăgoiu, mazăl, i Dumitrascu diiac de divan înpreună cu alti ai lor, neamul lui Neculaiu Frumuşanul, căiră dum.
Costin Catargiu! biv vei spat. şi călră dum. Grigoraş Costachi biv
vei pah. ispravnici de lănul. Fălciului, prin care să porunceşte că
dupi'i !Jiudecala ce au avul la divan înainte clums. velililor boeri,
aceştiia cu dum. Ştcfanachi Sturza sulger, fii ul răpoosatului Cosland. Slurza spal.. aşijdirc şi cu Pascal Diiaconul şi alli ai lui.
niamul Teşchineşlilor, pentru nişte păr!i de moşic Murgenii de
la ţănul Fălciului. cari cu scrisori li-au cerul niamul Frumuşanu
lui la a lor slăpănire. şi după loală cercetare ce s'au făcut, s'au
holărăl cu giudecală ca niamurile lui Neculai Frumuşanul să-ş
tragă părlile din Murgeni după scrisorile lor, însă să Ic tragă din
parte cari s'au al"lal sliip<inindu s[ă] de niarnul Teşchineştilor iar
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dum. sulger Şlefănachi Sturza întru nemică să nu fie supărat, ce
să-ş stăpăniască cumpărăturile părin(ăşli, după scrisori şi după
sămnile ce sănl şliule, după cari dinlru început au stăpănit, cum
pre largu arată carte de giudecală ce s'au dai de la divan
la mănă niamului Frumuşanului. Şi fiind lrebuinlă ca după holă
răre giudecătii să s[ăl diosăbiască

părlile Frumuşanului

osăbilc

de cătră păr(ile Teşchineştilor. din poronca lnăllimii sale, ni-au
rânduit dlor boerii ispravnici pe noi de am mersu la slarr. moşii
şi slrăngănd acolo de fal[ăl .pe toti răzăşii şi alti inpregiua·aşi, unde
fiind de fată şi dlui sulgeriul Şlefănachi Slurza, după porunca in·
tălu am
făcui cu amănuntul cercetare prin scrisori cum şi
printr'alle mărturii a oameni bălrăni ce-au şliul slăpănire vechi,
şi însuşi răzeşii, adică niamul Teşchineşlilor şi niamul frumuşa
nului ni-au arolal pe lungul moşii pe unde să disparl părUle ră·
zeşilor de moşie dsale sulgeriului Şteîănach~ Sturzii, şi după a lor
arătare priimindu-s[ă[ şi dlui sulgeriul Şlefănachi. am făcui funii
de 20 slănjăni şi slănjănul de opt palme gpd. Şi inlăiu am purces a măsura pe curmezăş capul moşii dispre răsării. părlile ră
zeşilor, din moşie dlui sulgeriului in gios, p<ină undi să hotărăsc
părllle lor cu moşie J-lănăsenii răz[ăişacă. şi s·au <Jflal peste lot
părfile răzăşilor 337 slănjăni, carii inpărlându-slăl după caric d(•
giudecată de la divan, s'au venii de parte adică 168 slănjăni, 4
palme în parte Frumuşanului cari o tragi cu ispisoc de la Moisăiu Movila Vodă din anii 7139 Mart 4. şi mai rămăn 168 sWjăni.
4 palmi cari şi aceşlie să inparl in doai şi să veni parfe Frumuşanului 84 slănjini 2 palme şi in parlc Tăşchineştilor iarăşi 84
stănjini, 2 palme.
Apoi am mers şi am măsurai şi mijlornl moşii iarăş pe curmezăş şi s'au aflai 248 slă_njini şi iarăş asemine după analogos
s'au tnpărfit. Aşijdere şi capul moşii despre apus măsurăndu-s[ăj.
s'au aflal 21m stânjeni şi iar asemine sau inpărlil. Şi aşa incheindu·slăl de măsurat păr(ile răzeşilor. am purces a puni şi pieiri
hotară, despărlind intăiu moşiia dsale sulgeriului Şlefănachi Stur·
zăi de părtile răzeşilor. Şi mergănd in capul moşăii despre ră
sărit, am pus piatră hotar fiind în malul părăului Mihălcenilor.
drepl gura unii vălceli ce mergi spre apus, în margine moşii dsali
sulgeriului din gios. undi să loveşti moşie Murgeni in capile, ru
moşie Rănzăşlii a Mă[năJst[iriil lui Aron Vodă. De aic.:e am purces
pe lungul moşii spre apus, printre moşie dlui sulgeriului şi pen·
tre părlăle răzeşilor pănă în zare dialului, diasupra satului şi
cam din gios, şi s'au pus piiatră holar. Şi toi spre apus. la vale.
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alăture pc din gios de 2 budăi ce sănt. în marlgilne salului, din
gios, şi !ol la vale, pin podul lui Nistor, ce treci peste părău Elanului şi pe:sle şesul Elanului şi la dial lot spre apus, pănă în
zare di<:ilului. cam in prăval spre apus, alăture cu drumul Brăilii
s'au pus pi<1fră hotar fund. ci să loveşti moşie Murgenii în cap
cu moşia 1\'\ihoane răzăşască. De aice am mersu iar in capul moşii despre r<'isărit di am dispărlăl pârlite Frumuşanului de parte
Tăşchineşli1or. dup;'1 măsurătoare ci să arată mai sus, dăndu·s!ăl
parle Tăşchineştilor pe din sus, alăture cu moşie dlui sluger!ullui Ştefămichi adică pe din gios de moşi.e dlui slugerului şi pe
din sus de părţile Frumuşanului la mijloc, şi s'a pus piatra dilităiu fund în capul moşii Murgenii disprc răsărit, unde să intăl
neşli iV\urgenii tot cu Rănzăşlii a măn!ălslliriil lui Aron Vodă, intr'un pâlc de spini în margine unui drum vechiu săpat drept în
malul părăului Mihălcenilor despre apus. Şi di aice am purces
la dial, spre apt1s, pe lungul moşii pănă inlr'un pisc di-asupra
satului Murgenii. şi s'au pus piatră hotar. Şi de acolo la vale·
peste Elan, toi spre <lpus. şi la dial lot spre apus. pănă cam peste
pisc, dispre Mihouiie. lângă drumul Brăilii. Şi s'au pus piatra hotar, fund. dispre moşiia 1\\ihoane. Şi iarăş intorcăndu-ne înapoi,
am mersu in capul moşii dispre răsărit, şi s·au pus piatră hotar
fund, în malu părăului Mihălcenilor in dreptul unei chiştelnilă. Şi
di aice am purces la dial spre apus, dispăr(ănd moşie Murgenii,
părlile Frumuşanului, de moşie Hănăsenii răzăşască, şi am mersu
păn inlr'un pisc alăture cu o făfari di arii vechi ci-au fost a Tăş
chineştilor. Şi tot la dial spre apus, pe lăngă o tufă de părăul
Ciutei şi de acolo pe:-;li podiş, tot spre apus, păn în zare dialului Elanului, pe din sus de o beşică de movilă, şi la vale, lot spre
apus, ~supra Elanului. Şi ::iau pus pialr~ hotar intr'un pisc. drepl
coada văii Hănăsenilor. liin~Jfi drumul ce merge la Cârjă. Şi de
aice la vale şi pisle Elan şi pisle şesul Elanului. Şi s'au pus pia·
lră hotar fund. din sus di o movilită cc slăl disparli de moşie
clue (sic) în capile în drl•ptul cllpului piscului ce vine pintre mo·
şie Murgeniii şi pintre moşie iV\ihoane, pin capile. Şi aice s'a încheiat toati măsurile moşii Murgenii. Şi după cum s'au urmat,
am dai aciaslă mărturie hotarnică la măna lui Ion Drăgoiu mazăl şi a lui Dumi!raşcu, diiac de divan şi a niamurilor lor. în
cari am iscălit noi şi !oii răzeşii şi al(i câli s'au lămplat.
1784 Aug. 20
Ion Do ... , mazili hotarnicu, Ştefan Cuat, mazăl hotarnic, Necehttps://biblioteca-digitala.ro
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le/, ... ol Spinelnil, răzăş ... , lordachi PopjaJ răzăş o/ Vulcani, erei
Gavril Corciorvă. in'am lămplal fa(ă, răzăş di moşie Mihoni. Eu
Lupul Tăşchină răzăş. Eu Ion Tăşchină brat ego 1 răzăş. Ştefan
Burcă am fost fată. Şlefan Zonlie mari. Antohie Due răzeş. Gheorghe Bode martur. Nece/e/.
/nlărirea isprăvniciei.

A.

Saint-Georges

436.
1786 Naiu 13.
Toi

înl'aciaslă holarnică. ~

După luminată

porunca preainăllal Domnului nostru. mar1e sa
Alexandru Ioan Mavrocordal vvd, am cercetai loale semnele ce
să arată în holarnica ac-iasla, şi s'au găsăt bune şi cu calc pusă.
Şi pentru o bucală de loc din Negreşli ce s'au lnpresurat despre
Vulpăşăşli din pricina unei pielri-hol<ir ce lipsă de la mijloc,
după poruncă s·au dus iar la loc. Şi dură sămnile ce sănl arr1lale, să-ş slăpănească mănăstire AHapie, moşie Neyre\ilii după cum
pre largu să arată prin diosăbilă mărturie ce s'au dat Mănăstirii
Agapiei.
1786 Mai 13
Răducanul Rosăt, biv vei c. Iordache Darie p;ih,

~

1380 moşie Băra a lui Manoli.
1160 moşie Hulpăşăştii, însă nu de unde să împreună [-Juiilpiişăşlii
la moşie Gădinlăi lui Bogdan, ce din apa Sagnii spre c<inpu.
620 moşie Negreşlii a Agapiei.

N. Apostol

437.
1787 Apr. 14.
Eu Ilie diiacu de divan, ginirile Anilii Vornicesii lui Carpu Pi·
cioroga şi eu Sandu! Iacodin, făcui-am adevflral şi incredinlat za·
pisul nostru, la cinsl. mâna ds. sulgeriului Slefan Sturza. precum
să s!ăl ştie că dinlru a noastră bună voe, de nimi silili. ni·zim so·
cotit şi am văndut !oală parte noastră ce-am avut în hotarul moşăi Murgeni! de la \inl. fălciului, adică toată parle Frumuşanului
deplin 260 slânjăni gpd. 2 palme, cu 103 stănjăni Li am avu! cum·
părătură de la Săleveslru şi de la niamurilc lui. Şi locmala ni-au
fost căte 45 par. slănjinul, cari bani loli deplin ni i·au dat dlui în
mănuli noaslri, căci dlui s'au prolimisil a cumpăra nvănd supl stă·
I
2

Fraie cu el.

Urmează îndată după

fata a 2·a,

aciui publicai în no. lrcC'UI. pp„ 260·3: ace laş caet.
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pamre dsali toată moşic ceelantă Murgeni. Şi ni-am dat şi !oale
scrisorile ce am avut, vechi şi noao. Drept aceia de acum înainte ...
1787 Apr. 14,
Ilie diiac zt1 Divar1. am văndul cu voia mea.
@ Eu Sandu! Jacodin am văndul cu voe mea şi am pus degetul neştiind caric.
Dumilraşco logf martur, că cu voia mea au văndul fralii mei
Sandul lacodin parte această.
Vânzarea se face în divanul gospod. Marlur un Vornic de poartă.

A. Saint Georges
1138.

1818.
Presfintc părinte.
Cu prea plecată metanie şi cu lacrămi fierbinli jăluim prea
osfinlii laie ca să avem dreplale cu un frangu Daneş ot Căincni
că mai în ani lreculi s'au sculai cu cuvănt asupra moşioarel'Or
ce sănl den danie sfintei biserici ca ori să dăm noi preolii care
slujim sfintei biserici dijmă şi bunii <1ccia să-i ia să dea pe ce
vor lipsi la biserici. suu sii le dea la mireni cu dijmă să Ic cosească şi noi preolii cei cc ne aflăm slujbn sfănlului lăcaş să
rărnăncm să nu avem pe ce ne face agoniseala chevernisinii caselor noastre, mai vârtos noi ce sănlem slriini de nu avem alle
moşioare să ne hrănim; :şi cu lacră mi ne rugăm preasfintii laie
ca să le milostiveşti asupra noastră de a nu să Iace de acest feli
di obiceaiuri cari nu s'au pomenit la acest plaiu care socotim că
nu vor fi suferite aceslca preasfin(ii laic; şi cum duhul sfănl le
va lumina.
Eu popa Vasile sini (=ol) Căineni.
180, 81 August 10 1=18181

Pe verso:
Iosif cu milu lui Dumnezeu ep. i\rge:;;
Cucernice velchilule de prolop. ol plaiu Loviştea, chir popo Ioane
blagv. Vei veden cele ce să coprind inlr această jalbă. Deci de
nu vor fi avă.nd preo(ii alic livezi cu indeslulare pentru trebuinja
lor, au prolimisis a (inea şi cele ce sănl date danie însă cu dijmă iar cele ce vor fi dale danie pe numele lor şi nu pe al bisericei volnici sănl a le stăpâni cu bună pace alăt ei căi şi
copii lor. Aceasta însă livezile ce vor fi dale cu sinel pe
numele lor ca să le stăpânească. Aşa ei căt vor trăi, căl şi nea
https://biblioteca-digitala.ro

MIRON COSTIN

278

mul lor. Acestea au a le stăpâni după cuprinderea sinelurilor.
Iar cele ce vor fi dale numni pe obrazul lor căi vor trăi au să
le stăpânească, iar după moarlea lor au a rămănea băsăricii.
Pecetea cu legenda: Iosif Ep. Arge. 1799
Origitialul la Păr. Oli. Canini, Câine1ti·Argeş.

T. Pamfile

439.
1802.
Pre inăllati şi mult milostivi Doamni.
Cu mari plăngiri şi cu ferbinli lacrămi jăluim inăl!imii laie,
pentru mari sărăcie şi păgubire ci ni să pricinueşli dispri Mihă
lachi Tătarul şi dispre Găşpăreşti din salu Dolheşli !inulu Făl
ciului ci\ vănzind ei o parte din moşii din răzăşiea no[ajslră di
ezătura cazălui in sus, care vănzare s·au făcut prin niştiinta no[alslră prcosfintiei sali părintelui vlădica din Huşi fără -pobli·
ca!il şi JlOi pătimim dispri episcopie, dar episcopiea ca un căr
muitori norodului ci să află in cparhiea sa. trebueşti să aivă şli
infa prayilii la carili zici că cela ci va cumpăra pi'ntuneric şi
fărlal poblie<1lii. niciodată slăpăn nu s<i po[alli cunoaşli ca sii fii
disăvărşll stăpân, făcându se prin mt:'şleşug viclean. Şi după toali
aceste penlru ca să iie inlăril meşteşugu cumpărării au bălul pi
tatăl nostru ducăndu-să în driaptă baştina nola]stră ca să tai nueli şi pentru lăere!al nuclilor şi pentru scăpare bă!ăei sali au slobozii lalăl nostru di frică şi iscălilură pi dre[ajplă baştina sa ci
să cunoaşli. Dar di au şi făcut danie parlclal nolalslră di moşie
rău şi fără caii au făcui, că nu era dreja]plă parle[al lui di moşie
ci esli zăstre[a] maicii noaslri şi noi am rămas slănşi şi afanisăli.
Pentru cari cu plăngiri niconlenil ne rugăm inăllimii lali, ca să le
miloslivcşli asuprn sărăciei noastri ca după lrii jalobi ci am dai
înăltimii lali in pricina urmată, nici o puniri la caii n'am aflai: să
ni să dei luminată carti gospodl1 dlor boerii ispravnici din !inulu
Fălciilui, de undi să ni să facă dre[ajplă judecată şi holărări în
asuprirelal părlii no[ajslri di moşii ci pălimim dispri episcopiea
Huşului ci a hwl·o cu chipuri viclene, să fim puşi la caii cu drep·
lăfile noastri ci avem; şi prin mărturii prin oameni bătrâni cari
ştiu că esli drejajplă partelal no[ajslră di moşii ci o avem zăs
trelal maicii noaslri, sfi nu nimănem înslrăinali şi dipărla!i di drept
pămănlul nostru Şi di puniri la caii cu milostiviri va rămăne o
vecinică şi niuilată pominiri înăllimii tali.
La mila inăltlmii lali pre plecati
Luca Ariton inpreună cu răzăşii mei din salu Dolheşli, tinutu
Fălciilui,
Obişnuitul

rezumai în stânga jos.

Originalul în coltctia mea,

Do//ie.şti-Fălciu.

Pr. Ec. V.
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440.
1803 11artie 12.
Adică eu Săvulică epitropul bisericii armineşli ce să prăznuiaşle
Maica Precista din lărgu Boloşanii, dat-am adevărat şi încredintat zapisul mieu la mă na sfinliei sale părintelui Eftimie săchila r
toi de aice, penlru vânzarea unui loc numai de poarlă, un stânj.
şi jum. in /al căl line lungimea Jocului, căci cumpărănd un Sava
Talaru armnn un locu slărpu de la Ilie Băzgan, fratele sfinJiei
sale, alături cu dughenile sl. sale, preolul nu mai are acum loc
de poar/J. Şi pentru mai adevărată credin(ă, am poflil şi pe al(i
cinsti\i negutilori armeni de ai nostri de au iscălit martori.
Şi am iscălii însuşi cu mâna mea.
1803 Marl 12

Iscălesc armeneşle

ricesc,

mărlurisăsc.

Sahog al Hagiului Mardous fiu, efor biseDavid al lui Lusig, martor.
A. Saint·Georges
441.
1827 Septemvrie I/.

Isprăvnicia

Tulovii, ciilr<i dumlr. vornic di poartă Vasăli Chiriiac
Funariu. Niamul Borşăsc au făcut arălare Isprăvni
ciei că in moşia Lipovii la hotărâtul vornicluluil de poartă Ilie
Nitul ar ii avut la slăpănire peste 60 stănj iar de atunce încoace
li-ar fi dat supt lunca Dragomireşlilor 28 slj. şi 26 din gios di
Poiana-humii in păduri, pentru că i-ar fi înpresural la hotărăl dlui
Coslandin Carp şi neamul Crăstavetăsc. Şi în urmă, după hotărât
s'ar fi pus cu slăpănire în slănjănii jăluilorilor di lăngă luncă
ce s'au zis un Coslandin Aleslar postlelnilcel sub cuvănl că·i
vechil a dums. pahr. Coslandin Săon. că ar fi răzăş, iar slănjănii
dela Poiam1-humii i-ar fi inpresurănd neam Crestavetăsc. Şi că
cerăndu-i in cercel<ire cu dovezile. rănduifii cari mai înainte i·ar
fi scos jăluilorii, pentru aceste înpresurări, nu s'ar fi supuind.
Pentru care se scrie dumv. ca în fiinta amăndurora părtilor, cerănd
dovezile; să cercelati şi căi pentru acel Aleslar de va fi vechil,
lrebue să aibă dovezi cu cari stăpăneşli, şi iar şi de va fi răzăş,
lrebue să tragă de la loti. iar nu numai de la jăluilori, şi jălui
torii va da analog ce-i va ajunge. Iar celălanl loc lot să să dei
in slăpănire jăluitorilor, împlinind şi venilul de la inpresurare. Şi
de cercetare şi alegere ce veli face, să dati în scris la parte ce
veli găsi de cuviin!ă. cu care nemullămindu-să vre-o parte, să vie
în giudecala isprilvniciei.
827 Săpl. 11
V. C. Nicolau

şi Vătav Vasăli
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'142.
1830 Noemb. /O.
Jurnalul divanul1Ji ape/a/iv al jării de jos din lvloldova, in pricina după prelcnlia fostului în vială Andrii Bujoranu asuprn ră
zăşilor !băneştii penlru stilpănirca pădurii şi altilor. In fiinla
vornicului Por(ii Ghcorhe Scănlei, ninerile mortului Andrii Bujoranul, precum şi în fiinta polcv. Coslachi !bănescu, Vasăli Petrea
şi Vasăli !bănescu, vechili din partea răzi."işilor.
Sr:risori dovezi: din 7270 Noemv. 2 hotarnica vornicului de
poartă Ştefan Popăscul de moşia !băneştii a niamului Bujorănesc,
doveditoare că poiana Oblicu au venii în hliza niamului Bujorii·
nescu; 1818 Maiu 22 •... vornicul Costandin Pălaclc vinde lui Andrei 71 slj şi 2 palme; 1826 Mart 10· Mărturia lui Coslandin Re·
begea ... 830 Dcm. 31„. vornicul por(ii Ioan Bula şi vălavul Ioan
Vrabie ... ; 1831 Ap ·. 10.„ Gheorghe Negrul.
Originalul la d-l C. Mironcscu

!br'i11cşl1- Tutoi•a.

T. Pamme
443.
1830 Noemb. 29.
Căire

cinstitul isprăvnical.
poruncLi cinstitului ispriivnicalu c~ ne-au adusu dumlui
logor. Zamfir Piăviianul şi dlui logof. Iordachic vechilul casii GhenleJrarului Variam ca să mergem să m<lsurăm via. de la Bobu ce
au cumpărat-o dumlui palrnrnicu lanachie i-\ri.on. următorii! fiind
am şi mers amândoi inpreună cu dumnealor pomeni(ii şi am şi
măsurat cu prăjina ce să polilipseşle acum de optsprezece palme
domneşti şi un pumn şi au eşil la măsurătoare pogoane treizeci
şi unul şi prăjini douăsprăzece. DuplăJ poruncă nu lipsirăm a inşliinla cinsl. isprăvnicatu de urmare cc am făcutu. Şi cu plecă
ciune sănlem a dumv. prea plecaji slugi.
Stancu postelnicel ol Valea Meilor
Radu Călinoiu, postelnicel ol Plavia.
Duplăl

On'ginnlul l-am

dăruit

Academiei Române.

1'. Pamfile

444.
1835 Apr. 16
Tralarisăndu-să

pr1cma pretenliei lui Sămion Ponici asupra lui
Coslachi Aspisllu (sic) pentru doi slănjăni, patru palme pămint
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din trupul moşiei lonăşănii, cerând Sămion Ponici ca aceşti stăn·
jăni să-i păgubască Costache Apustiu (sic) din zăci slănjăni ci
ari cumpărălură de la soacra jăluitoriului supt cuvănt că tofi ceelanti răzăşi au păgubit cu asămine analoghie din părtile lor după
înpresurare făcută de cătră Zvoreşti şi că dar se cuvine a păgubi
Apustiu şi din stănjănii cumpărafi ca şi din baştină, apoi văzăn
du-să zapisul cu care Apustiu la anul ·1816 Făvr. 2 cu bună credinţă au cumprat di la soacra jăluiloriului deplin zăci slănjăni,
să închei socolin(ă că din cumpărătură nu poate fi păgubaş cu
analogos precum păgubăsc băştinaşii. ci după tot cuvăntul drep·
lăfii, are aş slăpăni deplin zăci stănjăni din dreaptă parte vănză
lorii în putere zapisului de cumpărătură. Şi precum dacă moşie
lonăşănii s'ar folosi cu vreo bucală de loc din cari s'ar înpărlăşi
răzăşii băştinaşi, cumpărătoriul nu ar pule cere analogos. {necele/) la acei zăci stănjăni, asămine nu poate nici a păgubi din
Vasile Davidel pah. dereclor,
acei stănjăni cumpăraţi.
Mihail Dabija
Copie

incredinfată,

ad dorohoian,

împărt.

de d-l

D. Urzici

445.

1853 August 2.
Deputa(î salului Vălsăneşli l·Argeşl cu plecai raport facem cu·
noscul cilnstileil suptocirmuiri pentru pricina ce are Mihai Dia·
conu cu Ioniţă Popa Pavăl... penlru muşcătura unui câine pă un
copil„. că slobozăndu-să poronca asupra noastră a·i înpăca şi
pîritu a da lei 10... i am înfăjîşat ia sfinla biserică amîndoă păr
ţile şi după supuneri. pîrilu nici a ş omorî cînili, nici a da gloaba,
nici a să înpăca penlru muşcătură copilului Inu vreai. ce pusă
cuvint ca să să înpace înaintea dv. Pentru care după datorie l-am
triimes pă amîndoă părfile inpreună cu acest plecat raport.
Aci argtşan impărt. de d-l

G. Florescu
446r.448.

Publica/e aici, pp. 269·270.

https://biblioteca-digitala.ro

MiRON COSTiN

282

INSEMNARI

184-- 6.
Pe as/ujba sfin/ilor Ma11ui/, Savel
Cânlărilul

şi

lsmai/„ :•
a câleva persoani la 23 Apriil anul 1851.

No.
1. ·-Manolachi Oprişanu
2.-Efrosina Oprişanu
3.-Mărgărinta

56-ocă.

43-ocii.
31 ·-ocă.
46- ocă.
20- ocă.

4.-Marioara Coslinoae
5.--Eliana Coslinoae
6.-Naslasie Tâmboschioae
29--ocă.
7.-Marghioala Tâmboschioae 18-ocă.
8. - Fata Vasâlcăi
47-ocă.
Cântăritul

No.

la 23 Apriil 1852.

46 -Coslinoae
Marghioala Tâmboschioae 24 26 Marghioala Vasâlcăi
37 Ruxanda
44 -·
Măriuca Vasâlcăi
42 Frăsinila
31 --·

Mărgărinla

Eliana Coslinoae
Nastasâia Tâmboschioae
C[ulcloanal Ilinca
jupâneasa Vas·iilca
Cântăritul

22 33 -

46 ·-

43 __ „

la 1853 Aprliill 23.

Ocă

52
26
29
49
42
39

Oprişanu

Eliana Coslinoae
Mărgărinla

Coslinoae
pol,2 Rucsanda
frăsănila

De a//ă mână:
se ştii de căndu s'au săvărşil bădila Manolachi Oprişanu
din vlelalfă, anu 1853 Dechembire în 2 zile şi ziolal Mercuri, cia·
Să

I

V. pp. 250-1.

•Jumătate.
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sul 4 turceşti şi s'au înmormântai la 4 zile a lunii Dichemblrl în
ziolal sfintii mari mucenili Vărvara.

De

aliă miină:

Aciaslă sfănlă scriplturăl esti cumpărată de numitul preulul
Gheoryhe dcn satul Dolheşli cu pretul holărălu 28 di lei şi ceni
s'ar ispiti să o furi, să fie blăslămalu de sfen\11 Manuel, lsmail şi
Savel lrci Ghiorghi Gavrilescu 1858 una !ulii».

Carfra faci' parte din muZl'ul 1111·u.

Pr. V.

Ursăcescu.

CRONICA
N. Iorga: Doui' conlrlbuţii la i8toria bisericească a Românilor.
pe \/artolomeiu. Mitropolii al Alenei, pe la 1760, despre care
un călălor en\1lez spune că era român. D-l lor~a ii bănucşte a fi Aromn.n, unul
dintre acei cari u111plenu Tcsalia, l'ără a exclude putin\a unei origini moldovencşli.-unul clin suita lui Gavriil de Salonic, fraiele cainwcanului Ioan Calli·
machi. care. după \'cnircn ;1ccsluia pe tronul Moldovei, urcă şi el pe cel mitro·
polilan, după indepărlarea lui lacov Pulneanu (ci. această revistă, lV, 190). La
1766 Varlolomeu putuse n:irni ~i la scaunul patriarhal.
1\sliel lo:ile acesl~a se pun in legătură ru nn nou chip de a înţelege ur·
mările perioudei îanariole, c:iri ne-a i11lesnil nouă ca ~amâni imprejurări cui·
turale cari nu 11e-ar li \ost accesibile fără acea etichetă grecească ce sco·
bora alte ori şi r:\m5nea in ţarâ. în mijlocul hoerimii noastre.
A doua contribu\ie pril•eşle un !api cu lotul nou: Sinodul din Târgovişte, din
1659, prezidat de Mihnea Voc.lă III. Domnul cu origină obscură, dar care 11 nu·
tril ~i a căulo! să l'ic socotii c:i Impara! bizantin, incoronându-se şi botezându-se ast-lel prin Patriarhul Macaric al Anliohici ce se afli'i pe atunci călător
prin Ţările noastre.
Incheerile sinodului mu11tea11, cari se împărtăşesc Palriarhiei spre a lua cunoşlinlă de ele, ca ~i înlâm pin a rea Voevodului la opunerile Patriarhului, s'au
descoperit de curând in Biblioteca din Leyda, în Olanda.
lntăia priveşle

• Henry Wickham Stccd: L'ellort anglais. Arătând împrejurările geografice c:iri au !ăcut din na\iunile insulare şi coloniile britunice comunilă\I in·
grozite de ideia de sl:il Lutelar european, impolriva căreiu au luptat ~i au bi·
ruil in decursul ve:icurilor. ;1ulorul aral:i marea sfor/are engleză care a prefă·
eul pe .,omul banului", ul oporlunismului „vom vedea la urmă•, lntr'un zelos apărător al Pairiei ce poale fi primejduită în viilor, al liberlă\ii şi umani·
lă\il primejduite. 1\ceastă siorţare se cuprinde in părăsireu tradiţiei.
lnlr'un loc, după ce arulă c:il de muli a folosii imperiului i:rulareu chel·
tuelilor unui militarism indrăzncţ. d·l Sleed reproduce pJ.rerile răposatului
nostru rege (p. 13):
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.In Seplemvre 1911 am stat câlevn săptămâni în Romitnia, şi am avui cinstea de a îl primii de mai mulle ori de răposatul rege Carol al Romri.niei.
Cu toate că Hohenzollern, era un om foarte prevăzător şi înţelept. îşi dădeă
samă foarte bine de greaua :>lare în care ar fi pusă România inlr'un război
european, şi doriâ muli ca războiul să nu se întâmple. La sfârşitul celei din
urmă convorbiri cu dânsul, începută pe la unsprezece dimineaţCJ şi sfârşilă la
patru după prânz, m'a oprii pe pragul uşii şi mi-a spus dinlr'o dată: Anglia
are o mică şi frumoasă armată. Pentru războiu ii lrebue alla. Pacea Europii
poale să atârne de lucrul aceslau.
• N. A. Constantinescu: Cetatea Giurgiu. lnlălurând denumirea San
Oiorgio care n'a corespuns nici odată denumirii adevărate: Giurgiu, autorul
pune începutul de viată al cetăţii in anii când Domnii Ţării-româneşti se văd
siliţi să iea măsuri de siguranţă spre miazăzi împotriva Turcilor cari se ridicau şi înaintau spre Nord. Neputându-se slahlli nimic pentru epoca Romană,
se ajunge li\ intemeerea „Cetăţii Giurgiu" în Ostrovul de astăzi al Ramada·
nului înainte de 1403 de către Mircea-Vodă, cilre urma in veacurile viitoare
să se lege de toate faptele războinice petrecute intre Români, Ruşi şi Turci.
Oraşul îşi căpătă un şant incunj11rălo1· care la ne\•oe se pulea umple cu apa
Dunărei abia după 1659; aceasta totuşi nu l-a putut scuti de atâtea focuri puse
de Domnii răsvrli.liti şi Ruşi cari ii mai [ac. după cucerire. un şanţ şi·i alipesc
un fort pe cari urmau să-l imbunătăţească Turcii. După pacea din Aclrianopo·
·le, Giurgiu ca cetale dunăreanii, nu mai putea rămâne.
Această lucrare serioasă se încheie cu povestirea asediului Giurgiului de
Cruciaţi, în 1445 şi cu interesante stam11e cari privesc trecutul acestui punct
dunărean.

• Albina XIX, no. 34. Aş !i foarte multămil dacă rândurile mele despre
Sibile şi Filosofi iri Literatura şi 1co110grajia româneaSCfi, au adus articolul d-lui
General. P. V Năsi1trel irititulal Biserica c1i Sfilltii sau sfbz/ilor dill lmcureşfi, Calea
Moşilor şi str. Sfinţiwr. In spusele mele legale de această biserică se înlătură
două greşeli de cari, fireşte, nu sunt vinovat. Am socotit de clilor al biseri·
cii pe Milropolitul Danii) şi aceasta se vede limpede din pizanie. D-l Gen.
Năsturel însă arală pe . temeiu documenlar ca în lăii ctitori ai bisericii sunt
Popa Hera şi un Pană, înainte de 1696. lucru pe care înnoitorul Daniil Mitro·
politul l-a lăsai de-o parte.
A doua greşală priveşte titlul bisericii : i-am zis şi Toţi sfi11/ii, cum o denumeşte şi d·l Iorga în Inscripţii din Bisericrlc Ro111t111ifi, fose. I. 1905, p. 279. Hramul bisericii este Vovedenia.
• Păr./. Lupaş, membru corespondent al Academiei Române, a tosl ales membru activ pentru Secţiunea Istorică, in locul raposatului Ioan M. Moldol'a11u.
Membru corespondent pentru aceeaşi secţie. o fosl ale$ li· l S. Dragomir.

T. Pamfile
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De la

Administraţie.

Adeverinfe. S'au primit sumele şi cu acesl număr s'au fri·
mis adiverinte pentru D V. C. Nicolau, Bârlad 5 lei. D·na
Zoe V, Nicolau, Bârlad S lei, O. W. Kaminscki. Bârlad 5
lei, D. M. Lupescu. Zorleni-Tulova 5 lei. Onor. Banca populară •fsv-oruf» Rediu-Milropoliei, jud. laşi
i'.l lei, 60 b.
D-r Fridman, Bârlad 5 lei.
(urmează)
•

lilo.

I

Pr. C. BOBULESCU:

Stihuri pentru peirea lui Grigore

Ghica-Vodă

Bârlad. 1916. 8 pp.

r

„

s~

Prin ;'dminisiralia Revistei cMiron Cosl!n Bârlad,
Corbului. se pol dobândi următoarele:
Revista ·Miron Costin" an. I (lipsă no. 1)
3.Rcvista --Miron Costin„ an. li
6.Revisla ··i\Hron Coslin·· an. III (lipsă no. 3 şi 7)
6.Revista ,,i\1iron Costin„ an. IV .
6.T. Pamfile, Povestire pe seuri despre Neamul românesc 0.20
Sibile şi Filosofi in Literatura şi Iconografia
românească
0.40
T. Pamfile şi V. Nicolau, lnsemnări cu priviri la moşia,
satul şi biserica dela Strâmba. O.SO
lnsemnări cu privirt! la aşeza·
rea preistorică de ia Strâmbă. 0.30
!+
•@E~~•iE~~·+
•E
•E
++
+

Bibliografii
Hery t'vickham SJeed: L'Efforl anglais, Paris, Libr. Ar·
mand Colin, 1916, 40 pp.
Le verdict americain sur la guP.rre. Reponse au manifeste des professeurs allemands, par Samuel ffarden
Church, Paris. Libr. E. Martin.
Lucien Huberl: L'Eflort brise. La siluation economlque de
l'Allemagne a la veille de la guerre. Paris, Felix Alcan, 1916
152 pp. 1 fr. 25.
Chris/ian Mallel: Elapes el combals. Souvenirs d'un ca~lier devenu fantass\n. Paris, 1916. Libr. Pion, 244 ~J
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ION CREANGA, Revistă de limbă, literatură şi artă
t>ulară.-Anul

po·

IX. No. 6 pe Iunie 1916, cuprinde :

T. Pamfile.- Sibile
nească

şi Filosofi în literatura şi iconografia româ·
(anexe) .

Dobre Stefănmu . -Colinde.
l. Moisei, Y. Moisiu.-Povesfiri şi legende.
l. Moisei. G. Boghiu.- Cântece de stea .

s. P.

Ion H. Popescu, A. SainHieorges.-Datine şi c redinţ e.
Boli la vite, leacuri şi descântece.
lrestita li. Moisei. Pr. fi. A. Orăghici.-Boli la oameni, leacuri ş i desY.

Colibaşi .

Yermeşeanu. -

cântece.

M. Lupescu, M. Geargescu·Munleanu, [. Daniilescu. Y. Verme1eaou. Pr. G. V. Suşoea . Gh.
Boghiu; O. Urzică. Petru Păsculescu . -Cânlec e .
Pr. fi. I. Orăghlci.-- 0 samă de cuvinte.
Y. B. Tirica. 1.

Brătulmu.-Glume,

jâtii, taclal e.

T. Pamfile.-Cronica .
LUSTBITIUNE.-Amănunt

din zugrăveala
de Râmnic, Noul Severin .

.~:'

Paracli sului Episco piei

ş 1 manuscripte vechi

.: )~

/

'/

Adresa: T. Pa mfil e, Bâ rl ad, strada Corbului.

==================~
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ANUL 1V.-No. 7.

Miron Costin
===REVISTA DE CERCETĂRI SI lttĂRTURll ISTORICE==
APARE O DATA PE LUNA

(1~~~~~~~1c::::illc::Jl~~~~~~D

CZJPRINSZJL
un COIF UECHIU.--- r. H. ffiateescu.
PRĂJIHA ŞI POBOnUL mOLDO\JEnE5(' LA 1797.
-T. E'amfile.
DorumEnTE._:._H . Apostol. 6. florescu, Artur 6orouei, V. C. Hicoiau, T. Pamfile, A. 5ant-5eorges, Ec.
U. Ursărescu.
ln5EffiHĂRl.-C. H. ffiateescu, Artur 6orovei.
IHSCRIE'Ţll.-Artur 6orouei.
rROnlrA . · Î . Pamfile : N. Iorga: Legăturile Românilor cu Ruşii
etpuseni şi cu teritoriul zis „ucrainic~.-Alex.
l.ăpi'datu : Documente şi lămuriri istorice cu pri·
vire la deslacerea proprietă\ilor moldovene de
µeste Prut. după pierderea Basarabiei.- Dr. 0nisifor Ghibu : Din istoria literahirii didactice
româneşti. III. Ahecedarele. - C. S. Mirone!lcu :
Mânăstirea Adam (jud. Tu!ova).--Arhiva Dobrogii.
ILUSTRAŢIUHE. -- Un coif vechiu .

.(j~~~~~~~lc::Jllc::Ji~~~ll§J~lial~t)
Redactia şi AdministraUa ;
· =„- -- ~~ - · B A R L A D „. - -„~-c-:::
Strada Corbului.
EXEMPLARUL:
. 40 oe bani
tn ţara
ln strelinCHate
. . so " „

Î

~
ll

ABONAMENTUL

ln
ln

ţarC1

ANUAL:

. . . . . . . . . 5 lei
. .
. .6 „

străinC1tate

-- Un num<'ir vechiu, 50 02 bani TIPOORAPIA SI LEOATORIA DE

·cARTI. €. D.
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LUPAŞCU

INTEMEETQRl: EUGENIA BOTEZ-CIOLACU, S-Lt. T. CAM·
PEANU. I. CHRISSOVELONI, ALEX. ECSARHU, A. GHEORGHIU,
H. GHERGHELY, W. KAMINSCHI, C. D. LUPAŞCU, M. LUPESCU,
C. N. MATEESCU, V. C. NICOLAU. ZOE V. NICOLAU, T. PAMFILE, T. POPOVICI, A. SAINT-GEORGES, EMILIA STROICI. N.
I. STROICI. G. TlJTOVEANU.

rDela '>amenii buni

~

aşlepiăm

~

~

ABONAMEN'fUL

REVISTEI «MIRON COSTIN •,
~
Administraţia: Bârlad, str. Corbului.J

N. IORGA.
Observalii ale unui nespecialist a:rnpra

IS TO~I El f\NTICE

Leclii făcute Ia cercul femenin ue imtinlarea
Tip. •Neamul romanesc». Vălenii de munte, 1916.
216 pp.

culturală .

3 lei.

N. IORG1-\

LB~ăturilu Românilor
ŞI

cu Rusii anuseni

cu terltorul zis „ucrainic"

Analele Academiei Române, Seria li, Tom. XXXVIII, Mem.
Sec. Ist.

60 bani

65 pp .
ALEX. LEPEDATU

Documente şi iămuriri istorice cu privire la
Desfacerea proprietăţilor moldJvenA de peste Prut

'"\e48 pp.

După

1 6 /~~

Maiu

pierderea Basarabiei.
1812-~lt i ianuarie 1814
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REVISTĂ OE CERCETĂRI ŞI MĂRTURII ISTORICE

A.pare o •lat:\ pe

Redactia şi Admi~istrafia:
Bârlad, Strada Corbului.

In
In

lnnă

ABONAMENTUL ANUAL:
. . . . . . . S lei
. . . . . . . 6 lei

ţară . . .
străinătate

UN COIF VECHIU
Acest coif, dal aici înlr'o fotografie redusă, a fost găsit în iu<leful Romanaţi, în matca Oltului, în dreptul comunii Gustavăt.

Este de bronz şi cântăreşte 0.996 grame. E bine conservat, având
numai câteva găurele şi scrijililuri. provenite probabil prin lovirile
de pieire.

C. N. Mate eseu

PRĂJINA ŞI POGONUL MOLDOVENE~C DIN 1797.

în altă parte datina măsurătorii de ogoare 1, înşirând
unităţile de lungime şi de supraîa(ă. La aceste din urmă. pomeniam
că prăjina fălcească, adică suprafaţa egală cu a optzecea parte
Am

1

arătat

Agricultura la R.omllni,

Bucureşti

1913, pp . 229·34,
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dintr'o falcie, pcnlru satul meu Tăpu, jud. Tecuciu trebue să aibă
16 prăjini a 12 palme domneşli lungul (=un obraO şi o prăjină
a 12 palme )alui, ceea ce revine la o suprafală de 16 prăjini pa·
trate. Acesl număr "16• care c 4X4, m'a făcut să spun că ceea
ce numesc Ţăpenii astăzi prăiină, nu e, la origine, decât un sîert
de prăjină; şi dam ca dovadă denumirea de bucală, care prin
unele pârli însemnează .o lungime de 24 de palme 1 şi care, prin
jud. Suceava!! poarlă numele de prăjină, măsurându-se pămânlul
cu. ea: 8 prăjini lungul şi 1 latul, dând o prăjină fălccască.
Arătam ~poi tot acolo că pogonul poate fi socolit de 48, 36 sau
24 de prăjini, dar că pogonul adevărat este cel de 36, care se im·
parte în 4 hirte sau firle a 9 prăjini, şi fiecare îirtă în 4 hi/ere.
Pe temeiul acestor culegeri, cari reprezintă lradi/ia neatinsă.
să vedem cum trebue inleles următoarea poruncă :
«Măsura pogonului de fiu/iun, de vie şi de păpuşoi :
Pogonul de liuliun rătund~ es/e să fie de 48 prăjini, după şfa
ra ce să dă din vislerie, iar la p/a/a pogonărilului ce ias/e
venii a/ mănăslirei Svănlului Spiridon, să face măsură/oare po·
gonului inlr'acesl chip: Adecă să măsură o margine a lungului şi un capă/, şi viind fiişli care mi/sură câle 12 prăjini, a·
poi iasle pogon deplin. Dar unde sănl pogoanele lungi şi latul
vine mai ingusJ, să face ana/oghie /ol pe socoliala ce să arată
mai sus. Asiimine. măsuri are şi pogonul de vie, cum şi pogo·
nul de păpuşoi.
1797 Iulie /J. •
Puteâ acest pogon să aibă 48 de prăjini pogoneşli nu de în·
cunjor?'Nu, căci 12 pr.X12 pr.=144pr. patrate. A 48-a parte, deci
o prăjină pogonească, are 3 prăjini pălrate, adică o suprafală în
dimensiunile 3 pe 1, ceea ce tradilia nu ne-a păstrat. Puteâ acesl
pogon să aibă 24 prăjini 7 Iarăşi· nu, căci avem aceeaş proporlie.
Pentru pogonul de 36 prăjini, avem 144: 36=4. Deci o prăjină
pogonească avea 4 prăjini la!ul şi patru lungul, ceeace revine
la 8 prăjini a 24 palme lungul· şi 1 lltul, ca în jude(ul Suceava,
sau 16 prăjini a 12 palme lungul şi 1 latul, ca in jud. Tecuciu.
Rămâne ştiut prin urmare că pogonul visteriei dela 1797 avea
36 de prăjini. Dar prăjina 7 Ea era «după şfara ce să dă de la
visterie·>, adică lungă de 48 de palme, însă bine stabilită, şi nu
Cf. .Bucala de !ranc 11 ,=jumălale d!! leu, dupcă.
~ /\rălările d-lui M. Lupescu.
J oe jur împrejur.
~ Academia Rom9.nă, Manuscriptul no. I, p. Hil : no 91. p. 155
p. 23Z.
1
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lăsată

le1 voia celor ce strângeau dările, cari, luând o palmă mai
drept unitate de măsura, puteau face şi un pogon mai mic,
ca să iasă pogonăritul mai umflat.
Rândurile acestea sunt şi un mijloc de a putea pi\trunde în
de obşte in amănuntele de viea(ă ale trecutului, prin cele ale
zilei de azi. Numai, ~reutatea: că acestea trehuesc bine desbătute.
mică

T. Pamflle

DOCUMENTE
448 1•
1665 Naiu 16.
Adecă eu David Bo(ul scriu şi mărturisesc cu acest zapis al
mieu pentru răndul unii moşii de la Balasineşli şi de la Târn·
peşli de finului Romanului, din giumălate de sat a treia parle din
sus. dirept patruzeci şi şase de lei şi opt potronici, partea lui
Motoc şi partea lui Sarfă (?). Aşijdire şi din partea de gios din
giumătate de sal a treia parte. parlea lui Burduh. 'ce au fost la
Ială mieu vândută direpl optzeci. de zloti bătu li; deci s'au sculat
părintele Feodosie. călu~ărul din Tâmpeşti, şi au luat cu sufletul
său pentru aciastă parte .din gios, a treia parte, că au întors o
femee Ana rata Tilei, nepoata lui Burduh; din cei optzeci de zolii
au întors douăzeci şi şapte de zlo(i şi au dai şi feodosie cincizeci şi lrii de zloti. iar pentru partea din gios, cari fac piste lot
82 de lei. Şi în tocmeala noastră s'au tămplat preotul cel domnesc. popa Gligore, şi dlui lani biv visternic, şi Dumitraşcu uricariu, şi eu Ion am scris zapisul ca să se şlic. 7173 Maiu 16.
Popa Grigori. Ion vislernicul.
Că am avut şi ni-a dat 12 gal. la comănd.-Nedescifrabi/ 7176
April I.
Eu Sohia fala Anei, nepoata lui Burduh, mărturisesc cu cest
zapis al meu. parle de ocină în Tămpeşti şi în BalasineşH şi s'au
giuruii mama Pobralei, să ne grijască la comând, şi ne au pus
la pomelnicul cel mare şi la cel mic să ne pomenească ca să
fie Pobratei direaptă moşie ln veci. Şi s'au dai zapisele dinainte
lui Vasile ficioru Haru(u de Băneşti şi a Lupului tij. şi Gheorghiţă
Cosleanu, şi Covrig de Băiceni. Pentru credin(ă ne am pus şi
pecetlle.
Vasile. J{iril<a. Covrig. Gheorghe.
1 Să

se indreole numerolalia

yre~ilă

din no. lrecul, p. 273
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Din Arhiva Spitalului de copii "Caritatea" din laşi.
Târnpeştii, de cari se vorbeşte În acest act, fac astdzi parff <lin mo.
şia Ruginoasa, jud. Sucem1a, fostă proprietate a lui Cuza. Vodă, astăzi a spitalu/111
.Caritatea" din laşi.
Balaşineştii şi

Artur Gorovei

449,
1749 August 25.

Din poronca luminatului Domnului nostru Costandin Vloijvod
au avul judecată înaintelal noastră Preutul Grigoraş Roşca şi
Popu NeculaJ, i Sămion Che.şco, i Strătulal Roşca, i Andrii Gă
luşcă şi alli niamuri a lor ce zic că să trag din Lupan pitărel
hotnogul cu Dumitraşcu şi Donici şi Ion Plăcintă şi Arilon Blă·
nili şi cu atu niamuri a lor ce zic că să trag din Săma Băca,
trăgând Lupăneşlii a treia parte din jumătali de satu Delenii ol
Tutova în parte[aJ despre apus, pe care parii au arălat ispisoc
de la lri.mie Vodă din le!all 7112 în cari scrie cil Lupan pi·
tărel hotnog au cumpărat aciaslă parii de la Ioana şi soru-sa
Parasca, feciorii Bolp. Şi ni-au mai arătat şi alt ispisoc de întări
tură de la Ştefan Vasile Vodă din leat 7169 toi pe această parti.
Deci după scrisorile ce ne-au arătat Lupăneşlii li s'au curmat
judecata, să· Jie ei această a triea parii din jumătatl de sal parte
despre apus. Iar două părţi de sat să tie moştenii ce se trag din
Săma Băca. Dar fiind moşia neholărătă, ca să ştie cineşi hliza
sa, s'au socotit să margă cu toţii la cinstita isprăvnlciea ţinutului
şi după poronca ce ari de la Mărie[al sa Vodă, a judeca lot obrazul să le hotărască moşie[aJ dintr'acea jumătate de salu desprtapus, să dela! o parii Lupăneşlilor, iar două părti să de!al moşie·
nilor ce se trag din Săma Băca. Insă într'a fieşticărue hlizi undi
s'a veni pământu drept acolo să-i de[al. şi din păduri: iar vii pă
ragini ce or fi avănd. a cui s'or dovedi că sănl, acela Je va stă
pâni după orânduiala pravilH; însă pe a cui hliză vor fi, acela va
avea de.jma pe obiceiu. Intr'acesta chip s'au primit şi o partie şi
alta. Deci dlui Isprav[nicull după ce le va hotără să li de!al măr
turii că să·şi ştie fieşlecine hliza sa. Asijdere ni-au mai arătat
Lupăneştll un ispisoc de la Costandin Movilă Vodă leal 7120
în care scrie că un Tomaca diac au luat feciori de suflet pe
Turce şi pe Ţiganca feciorii lui Lupan cel bălrăn şi li-au dat
parte!al lor din sal din Deleni din giµmătati despre răsărit şi zic
că tot ei au slăpănil acela] parli. Ci şi pentru. aceiasla dlui Ispravnicu să li ei sama şi aducând dovadă oameni martori, cum
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că au slăpănil Lupăneşlii aceaslă
pănirelal lor, iar neavând dovadă

parii. iarăşi să li dela! în stă
de stăpănire să rabde.
Leal 7257 Aug[uslj 25.
lordachi Că.„„ vei logofăt.

Ec. V. Urs!cescu

Originalul în colectia mea.

450.
1753 Oct. 24.
penlru biv vei paharnic Vasile Slt.irza ca să
cerce/eze pricina dintre răzăşii băl/ii Hârceala din Sără/eni şi bo·
erii Gavrileşl1i, pe-nfru che/Jue/i/e cu judecă/ile de apărarea băl/ii.
Carie

domnească

ţ Noi Matei Ghica V[oelvlo[da, blo[j[ieiu[ m[ill[o[sl[iiu[ g[os[p[o[·
d[a[ru_ zămle Moldavscoi. Scriem Dornniia mea la cinslll şi
credincios boiarul nostru dumlneajlui Vasile Slurzea biv vei pă·
hlarnicJ. Facem şlire dum. că aice ni-au dat jalobă Lupul Cor·
ciovă diiacon şi Ştefan Burcă şi AnJon Călugărul şi Toader Plesniacule şi Ştefan Nasoc şi alli frafi moşii ai lor din Sărăfeni ce
sănl răzăşi şi în ballă Hărceatea di acolo din Sărăjeni zicănd că
dinlr'acea baltă HărcPalca fiind giumălate de baltă a lor, a răzăşi·
lor şi gium[ă[tate de balii: a Gavrilităşlilor în care parle boeriască eşti şi dum. răzăş. Şi împresurănd Gavrili(ăşlii şi partea ră
zeşilor, zisără c'au tras multă giudecată în căfva ani şi multă chel·
tuială li s'au pricinuit păr ş'au dezbătut partea, acea glumătale de
ballă. Acmu la vrcamea domnii sale Coslandin Vodlăl Racovi(, aşijderea zisără că la acea baltă eşind părăşi şi călugării de Aron
Vod!ă"I c'ar fi şi ei părtaşii! aicea i-au. rămas şi pi călugări; ş'au
diZbălut 9 toane de ballă din măna călugărilor cum pre largu arată foale pricinile ispisocul de giudecată ce este la măna lor.
Şi acesli 9 toani iarăş cu cheltuiala lor li·au dizbătut şi acmu bo·
eril Gavrilifăşti si~pănescu şi înlr.-acesli 9 toani ca şi dănşii, osă
bit di ce esli partea dumnleallor. Şi la cheltuială ce-au făcut ei
cu păra boerilor şi cu călugării de Aron. Vodă nu vor să prindă;
şi ei zisără că la această cheltuială au luat bani cu dobândă di
aiurea cu mănuli lui Ion Dobre şi a lui Toader Plesnicule, răzăş
ai lor, di-au chelfuit, cari s'au suit cu dobânda cătiva bani. Şl sini
păgubaşi. Pentru care cerşind ei dreptate. şi măcar că e·şfi drept
răzăş acolo, dar ei să lasă după socoliala dumlali precum s'a
cădea cu dreptul să-i odihneşti di acolo. Ci iată că-t scriem dum.
Luînd cartea Domnii meali, să chemi dum. de fată pe boiaril
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slai dum. să li faci socolială cu răzăşii aceştiia
pentru loată cheltuiala lor ce s'a adeveri cu dreptali c'au făcui
şi ce s'a cădea din cheltuială, să întoarcă boiarii răzeşilor
acestora. Să li faci dum. aşejare pe dreptate ca să le întoarcă chelluiala. Şi să te sileşti dum. cu să-i odihneşti pe oamini cu
dreptatea lor, să nu ni mai vie jalobă şi încă cu căi eşli şi dum.
răzăşi şi de vreami că ei s'au cerşut la dum„ să-i îndreptezi, cu
atăta dar şi dum. să stai să-i odihneşti şi să·i mulfămeşli pe oameni cu dreptatea lor. Şi după alegirc. să li holărăşli dum. priLl. 7262 Oe. 29.
cina prin carie de giudecală.
Aciasfa scriem.
Pece/ea domnea:;că.
Vei Lo~1r.
A. Saint-Georges.
Gavrililăşli şi să

451.
1765 Ianuarie 15.

Copie de pe o carte a Domnului Gri~orie Alexandru Ghica
Vvod scrisă căiră Toader Buhuş sulger i Costandin Găndul şătr.
din 1765 Ghen. 15.
Noi Grigorie Alexandru Ghica Vvd. boj. rnilostiiu gosdar zămli
Moldavschie, scriem Domnie me la credincioşi boerii noşlri
dumlui Toader Buhuş biv vei sulger i dum. Costandin Găndul
biv şătrar. Facem ştire -dumv. că aice la divan [s'au judecai! înnainle Domnii mele egumenul de Mănăstire Agapie cu boeriul
nostru lonifă Manoli post. pentru o bucală de loc din hotarul
moşăii lui Ionifă Manoli, Băra, ce esle la !ănul Romanului. care
au fost luai-o Egumenul cu impresurare în parte .mănă_slirii în
trecutăi ani, cu . moşic Mănăstirii Negreştii ce să hotărăsc tol
la un loc. Care după hotarnica vechi cc ari Manoli, s'au fost ho~
tărăt giudecala astăvară şi să e Manole ace bucală de loc ce au
fost luat~o Mănăstire cu ace inpresurari din hotarul Bărăi şi egumenul n'au urmat după giudecata aceia, să margă să li să hotă
rască moşiile, să să îndrepteze. Şi acum viind de fală la divan
şi cercelăndu-·să scrisorile ce au arătat şi o parte şi alt1 1 s'au
aflat scriind într'un ispisoc a lui Ioniţă Manoli dela Ştefan Vvod.
din vietu 6972 i pe 2 sate, Fondenii şi Letcanii cc să numesc acum Băra şi alle ·părll de Săvereni ce să cuprind !oale în hota"
rut Bărăi. Şi arălănd şi călugării d·e la Agapie un ispisoc de la lrimie
Vvd în cari ispisoc scrie că au dat danie satul Negreştii cu loc
1 Să

se

cetească

6992 cum

dovedeşte

d-l I. Bogdan, Documentele tui

fan cet Mare, I, p. 279.
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de heleşteu in poiana ce mare mănăslirii Agapiei. Mai arătând şi
alt ispisoc de in!ărilură iar de la lrimie Vodă care scrie satul Ne·
greşlii cu vad de moară in Albie, care acel ispisoc. după cerce·
tare ce s'au făcui la divan ne urmănd după danie ce dintăi a lui
Stroici logofăl, s'au socotit a fi răsuflat. Osăbil au mai arătat Io·
nl1ă Manoli posl. nişte trălaji vechi de hotărnicie de multe moşii
şi arăta şi holarăle Bărăi cele vechi de giur inprcgiur, dar nefiind
scălili de ni mi, nu li s'au dat credinlă de aice. Şi arătând Ma·
noii că a găsă ispisoc pe alte moşii ce arată în trătajă, cari a·
flăndu-să ispisoc gospod ca acela, atunce trebue să să de ere·
dinlă. Care nefiind dovadă incredinlală, de aceia
li s'au hotă
răt giudccala. Şi de iznoavă s'au socotit să să mai facă cercetare şi să să hotărască acolo. De cari ială v'am socofil şi v'am
orănduil pe dumv. insă pc Toader Buhuş s'au rănduil din parte
lui Manoli, arălănd Manoli că au mai fost acolo şi şlie toate
sămnele locului. Din parte mănăstirii s'au rânduit pe şatr. Cos·
tandin Găndul. De care ială vă poroncim să vă scula(i să mergefl
acolo, şi să slrăngeti pe loli răzăşii şi oameni bălrăni megieşi
de acolo şi după carte de blăstăm şi scrisori cc vor arăta de
amăndoa inpăr(ilc, să luali sama, şi de să va dovedi cu vrc un is·
pisoc gospod că lrălajăi sănl buni, ce au arătat Manoli atunce,
să urma(i după lrătaji, după sămnele ce arată în lrătajăi acele,
iar aceste hotărături ce s'au făcut mai inainle, să nu să soco·
lcască. Dar negăsănd Manoli ispisoc gospod, dovadă asupra tră
lajălor că sănl sămnele ce au arătai adevărate, atunce de iznoavă
să să măsoare moşiile acele ce sănt în rănd, Băr·a şi Negreşlii
şi Vulpăşăşlii, şi după scrisori, ci vor arăta. să le alegetl şi
să le scoateti păr(ăle de o pcirle, şi in frica lui Dumnezău să vă
săli(i asupra dreplălii, să le alegeli moşăele şi să le hotărăli de
o parte a fieşle cărue parle despre moşie sa, ca să ei sfărşăt
pricina şi gălciava intre dănşii, puind şi pieiri hotară. Şi după a·
legire şi holărăre ce ve(i face, să da(i şi mărturie hotarnică şi la
o parte, şi alta, ca după mărturie ce vetl da, să să facă întărituri
gospod. ca să e sfărşăt pricinile dintre dănşii, de vreme de ată(a
ani au pricină şi gălciavă înlre dănşii. Şi s'au pus soroc la 30
de zăli a lui Ghenar să e sfărşăl pricina, dar fiindcă esle vreme
de iarnă, s'au socotit şi s'au pus noroc la sfeti Gheorghe.

nu

Urmează i11dată după

actul dln 1786 Maiu. 13, publ. în no. trecut, p. 276 ; acecaet, jafa 4-6. ln rcgest, acest act e publica~ şi în N. Iorga, Studii şi Documen·
te, VI, p. 17.

la.ş
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452.

1780 Iunie 20.
Facem stire cu aceaslă mărlurie a nolalslră la mami dums.
giupănului Costantin Borşu, că fiind noi răzăşi de Tomeneşli,
care mai jos săntem şi iscăliU. avănd dum. căleva zapis[1 de cum·
părătură cum şi de danii de moşei Tomeneşli, trăgănd11-11e dum.
giupănul Costantln Borşu pe noi la dumnalor boerii ispravnici
cu carie gospod, apoi la urmă ne-au orănduil dum. boerii ispravnici cu soro: ca să mergam la divan. Noi slrăngăndu-ne cu loli,
am cunoscui că are dreptate să ia moşiia pe zapisă. că au slă·
pănlt părintii şi moşii Dabijăi lui Toaderu cu moşii şi cu părintii
noşlri mulţi ani: cari şi noi am apucai înpreună cu noi. Care
s'au găsii la dum. giupănul · Coslanlin Borşu o hotarnică de la
un Gavrilă Brăescu biv pitar. în care hotărăşte de la leat 7184
luni 23: s'au luoat parle de moşii din dălma dialu[luli pe den
jos de t melia curjii Dabijăi. Care s'au găsăl şi piatră in malu
părăului, şi pără inlr'ace pialră s'au dai giumălate de bătrăn din
bătrăn[ul] Creţului ce au văndut fata lui Sora, şi den bălrănu
Anghelinii a şeple parte. care CC' au văndutu Petra armaşu lij 1
a şepte parte, şi den bălrăn Crisleştilor ce au văndul Pelrica armasu a şepte parte. Care au luoal aceste 3 zapisă de pe hotarnica vechi pără din jos din temelie curţii Dabijăi, care s'au făcut
9 funi slănjăni pără in hotaru vechiu. De acole in jos lij au miii
luat dum. 8 luni stănjăni parte feciorilor popii de Voineşli, păr
in capu ezăluri Dubijăi. Din r.apu ezăluri în jos lij au mai luoat
9 funi, 9 stănjăni pe cinci za pisă: un zapis de la Andriiu i
Penteleiu, allu zapisu Slrălulal. alt zapis Ion Curmeiu. ficioru Ne·
niului şi all zapis a şoltuzului cari mărlurisăşi cu 12 ~ pârgari că
au văndul loală parte lui din Tomeneşli. Care s'au făcut parte
acestor cinci zapisă, 9 funii, 9 stănjăni. Care ca, cănd s'ar ivi un
zapis di jumătali di bătrân a îelii Crelului, să nu să pia in samă
nice la un răzăş, că este dreptu a giupănului Costanlin Borşu.
care să numeşte în zapisul perii Sora, fala Crelului. Şi din care
s'au făcut toate păr(ile giupănului Costanlin Borşu 25 funiL 5 stăn
jăni. Şi de acole în gios, din capu unor schini, au luai in gios,
Lupu Pălaga 10 funii. 4 palme la mijlocul moşii, giumălale de
bălrăn pe un zapis şi a trie partea unui ficior a popii de Voi·
neşli şi din hotaru Pălagăi în gios au luoat Gligor Bărbăsc.:u i Si1 Asemenea.

~

Scris,

fireşte că

cirilic : i1•.
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mion Bărbăscu i Axenlii i Sălav i alte neamuri a lor. au luoal
12 1 funii, I stănjăn parte lor den bălrăn, fiind că parte Tomeneşli să împarte pe 4 bătrăni. Şi străngăndu·ne răzăşii noi cu
toţii am măsurat moşie Tomineşlli şi am găsăt 49 funii, 4 stăn
jăni" cu o poiană ce esli in capătu hotarului din jos dlspre răsă·
rit. şi funiia am făcut-o de cinsprezece stănjăni, şi stănjănu de
optu palme. cu palma lui lonilă Sălavu. Şi aşa ne·am aşăzat noi
înde noi ca să nu mai umblăm noi pe la divan luând noi parte
de moşie cum şi dums. giupănului Coslandin Borşu după zaplsă,
ca să-ş pui dum. şi pelre păn undi esli măsura funiilor adică di
iazu Dabijăi in jos, 9 funii, 9 slănjăni parte celor cinci zapisă,
iar cine se va scula din răzăşii noştri, să margă la judecată, să-ş
poarte chellueala şi a lui, şi a celor ce l-or supăra, că noi după In·
drepta.re ce am cunoscut, am făcui aşăzare şi învoială cu dum.
giupăn Costandin Borşu, care mai jos ne-am şi iscălit.
Leat 7288 luni 20.
.. „Capii.

băscu răzăş.

Pe

e

Pălaga răzăş.

e

indoilură.

Trohin Axănfi răzăş.
Silion Bărbăscu bral lui răsăş.

e

/ăcu/

e

Gllgorl

Băr·

un drep/unghiu. lung de 240 mm. in care

sarie: Aciasta esle palm<i lui

loni\ă Sălăv.

V. C. Nicolau
453.
1793 Nai 22.
Pre
Jeluesc milii şi
meii anumi Ilinca

inăftate

talc asupra unii măluşe a
fala lui Ioan Bonlăş, ce esli sor cu
maică-me, că rămăind o a patra parle sat Şerbăneşti la lănut Bo·
toşenii pe apa Şeritiului (sic). care iaslc împlir!iloare îră\eşli şi
eu şi cu -o sor a me rămăind copii mici în casa dumisali pănă
ce ne·am rădical noi, au slăpănil !oală parte de moşi dum[nealci cum şi a toţi fra(i. Şi rădicăndu· ne noi mari, am eşit din casa
dsali, au mai slăpănil acei parte de moşie trii ani după aceia şi
<1poi pe urmă apucănd noi cu giudecata dregătoriei la Cernăut.
fiind trăitori acolo cu lo(i, ne-au dat zapis noa.o ca tril ani să slă·
pănim şi noi toală parte ei ; care am şi stăpânit după aceia trei
ani să intrăm cu to(il slăpănitori pe acea a patra parte, stăpă·
niad frăfăşli, cum şi aiure unde s'ar afla părli de pe moşii noas·
1

bunătătii

Doamne,

inăllimii

Mironeasă.

Scris ca mai sus.
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Irina Bonlăşoaie, fala lui Ionaşcu Stărcea. Şi
după slăpănire a celor trii ani, slăpănim tot păr aslăz. Şi a·
cum lrăgănd la giudecală la Cernău(, după zapisul mătuşii me-au
dat răspuns că ea de lume aciasta s'au irosit, şi toală clironomie ei au dai-o fiiului dsale, lordachi Mironescu Poslelnicel. Şi
fiindcă moşie este în Moldova, dincoace, au dat samă cum că şi
fiiul dsale este dincoace, şi mi-au dai răspuns ca să viu în Moldova, la slare locului, să stăm la giudecală cu dânsul. Milostive
şi prea luminate Doamne, fiind că toi fugari umblă el şi nu stă
fală. mă rog inăllimei laie a mi-s face luminată carie lnăl!ămii
laie cătră vornicie de Botoşani, ca să propească moşie de supt
slăpănire lui, puindu-s în sama allui. pe care să ua socoti, pănă
ce va veni să slei de fată înaintea cinstim giudecăli, să ne împăr·
(ăm fră!ăşli. Şi mare pomană va rămâne inăllimii tale.
Robul lnăllimei tale Miron Volcinschi din Bucovina Cernăutului.
Rezolu/ie: Mergi la dlui vei logf. Do nici Clucer.
117]93 Mai 22.
lri Ion

Bontăş şi

A. Saint-Georges.
t:J.54.
1826 Iulie 12.

Io Grlgorle Dimitrie Ghica Vvd. l gospodar zemnt VJahiscoi.
Pe această alăturată anafora 1 a dumlor velililor boeri nerămi·
ind odihnită şătrăreasa Sarta Brălianu şi Coslandin Brălianul, dumlui vei hatman al divanului i-au infăfişat la divan innainlea Domniei mele prin vechil, slugeru Iancu. cu Safta i Sanda văduvile,
nurorile lui Pălru Muşălescul, unde inlrind şi Domniia mea in
cercetarea pricinii. am inlrebal pe vechilul jăluitorilor Brătieni la
ce nu să muHumesc şi ce ari a mai zice inpotrivă. Au dai răs
puns că sînt noăsprezece ani lreca(i de când jăluilorii Bră
lieni stăpinesc aciastă moşie care acum o cer piritele fămei.
Care stăpînire a Brătienilor au fost linişlilă, de fafă cu bărbatii
piritelor fămei pină acum, făr de a face bărba(ii lor inlr'aciastă
diialimă nici o dava pentru aciasla. Căruiâ I s'au zis că din
înştiinţarea zapciilor plăşii Vălsanului din sud'.! Argeş i din ade·
verirea acestui isprăvnicat, dată în dosul inştiintării zapciilor,
care ni ~ă arală printr'aciaslă anafora, să face dovadă că atit băr·
balii piritelor, cil şi ele în urmă, au facut dava pentru aciaslă
1

Care se va da in no. viitor.

~

Judet.
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călcare. Şi jăluilorii Brătieni indărălnlcindu-să,

n'au voil a merge
cu senelurile la judecată, din a cărora îndărălnicire, au rămas
pricina nesăvârşită pină acum. Şi all cuvint ne avind a mai
răspunde vechilu jăluilorilor. s'au inlors pricinuind că Bră·
tienii jăluitorii, sini moşneni înlr'acel hotar şi urmează ca să aibă
pro!imisis de răscumpărarea aceslor stjni de la pîrtlele. Căruia şi
la aciasla i s'au zis că nu pol avea jăluilorii nici un cuvînt dă
dreplale, dă vreme ce sini invoeli făcute de mai nainte înlre dîn·
şii. şi însuşi jăluilorii Brălieni au priimif prin zapisul de învoială
ol 11 1 1790 Ghenar 5 ca să stăpănească pă din două aciastă mo·
şie cu Pătrul Muşătcscu, socrul pirîtelor. După aciastă am cerul
de ni s'au arătai şi nouă zapisile ce le arată dumlor veliţii boeri
că sănl drese 2 la veleat şi luîndu-le seama cu dE' amănuntul, le
văzurăm în adevăr drese, înlocmai precum zic dumlor velitii boeri, cari zapise, ca unile ce s'au dovedit netrebnice şi mincinoase,
am poroncit de s'au şi sparl în divan şi s'au dat la mîinile pîri·
telor, însă u zapisul de invoeală, cel din I!. 92 cu adeverirea is·
prăvnicalului i zapisul cel din ll 1800, i cel din ll. 806, ca din
parlea Părvului Muşătescu şi scrisoarea din li 1810, ce era scrisă
Io! ca din partea numitului Părvu. Deci dup<\ amănunta cercetare
ce am făcui şi Domni ia mea asupra pricinii, -fiind bine dovedit
că prin invoiala ce au făcut jăluitorii Brătieni cu Pălrul Muşă
lescu socru piritelor la ll 1796, adecă în urma celui de mai nainle zapisul lui Pălru Muşătescu din lt 1792. au rămns ca să slă
pănească Pălru Muşătescu cumpărăturile sale pă jumătate, stj.
152 şi cei ce să coprinde inlr'acele zapisă de cumpărătoare. care
sljni i-au şi slăpănil numitul Pătru zece ani fn linişte de la învoială până la li 806, cand după mo<irtea Muşătescului s'au înpo·
lrivit jăluilorii prin plaslografiia ci s'au făcut la zapisul din li
1792; şi pă de o parte au slăpinit in sălnicie cu acel vicleşug partea de moşie a Muşătescului. iar pă de alta s'au îndărătnicit a
merge la judecata isprăvnicatului când i-au chemat atât bărha(ii
pîrilelor, cil şi însuş pirilele în urmă la ll 822. De acela, dar
bine şi cu dreplate au judecai dumlor veliţii boeri prinlr'aciastă
anafora, pe carea. ca o driaptă şi cu cale o întărim Domniia mea
şi poruncim atât dumitale vei hatmane al divanului, cîl şi dumv.
Ispravnicilor ai judetului, să să facă urmare întru toate întocmai.
1816 Iulie 12.
Vei.
Logft.
Pecetea domnească
Act

argeşan, împărtăşit

-----1

Din

anul.~

.

de d-l

Schimbate.

3 Adică.
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455.
Prea inăltale Doamne,
laie de slrămbălale, şi inpresurari ce !ragem de
calră un Eni Focşa mazil de linul. Fălciului, că în linul Fălciului
pe apa Elanului avem o moşie anume Giurcani baştină cu scrisori, care moşii să slăpăne mai mult de acest Eni Focşa. însă
de la o vreme încoaci şi den vechiu, moşiia aciasla au umblat
în trei bătrâni, apoi în lretulii ani, cerănd noi parle de moşii de
pe strămoş[ulJ nostru, acest Eni au arătat că noi n'am ave moşli în Giurcani, pentru care pricină am lras alunce giudecală cu
dânsul înainte dlrs. isjpravniciJ şi după cercetare scrisorilor s'au
dovedit că sănlem şi noi drepli răşăşi de pe bălrănul Toderaşcu.
După care socoteală şi cercetare dovezlilorJ Jani Focşa ni-au dai
scrisoari la măna noastră ca să ne stăpânim şi noi parte noastră,
dar la vreme cănd înpărjim venitul moşli, Iani Focşn nu vrea să
ne de driaplă parte noastră, ce moşlla o faci pe 4 bătrănl şi în·
parle dP.jma în 4 pârli şi apoi denlr'ace a 4 parte încă ne mai
popreşti pe giumălale. Pentru care slrămbătale ne rugăm Mării
laie să ne să dea o luminată carle Mării talc către dlor is[pravnicil, ca de iznoavă să facă certare, atăl scrisorilor căi şi nltor
dovezi, ca să să dovedească cu ce pricină înparte ci venitul moşiei în 4 părli şi cu ce mai lragi pe giumătate den a palra parte
a noastră ce ni-au dat-o el, şi după cercetare dlor sale. să ne artăm dreptate noastră şi precum a fi mila Marii laic. Robii mării
laie Ghiorghi, ficior Nichilii i Gligori Ţarălungî mazili i preol Ion
şi alli răzăşi, strănepoli lui Toderaşcu den linul Tulovii.
Jăluim Mării

Originalul la d-l M. Focşa, Floreşli-Tulova.

T.

Pamflle

456.
1845 Decembrie 8.
/ui Vasile Grosu pasnic şi Mihălacbe Şchiopu vornic de sal Lă/ăşli penlru polcovnicul Toader Grosu Cf° avea să
ia bani dinJr'o socoJea/ă de vin de la Gheorghe a Diaconi/ei.
La cerere Gheorghe a sărit la dânsul cu asprul.
T. Pamme
Pecelea Lă/eştilor, Tu/ova.
Mărluria.

457.
1896. Sept.
Principalele-unite.
Adeverinlă.

Districtu Bolăşăni, plasa Târgului. Judejii sa[luluil Călugăreni.
I s'a dal această adeverinţă infăţişălorllui Gheorghe Şărban spre
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căutarea

unui cal boeresc a dumisale Costin Ciolacu. la păr dereş, infiral pi spală dinainte, muşcătură di
lup înapoi la picioru stâng. Şi fiind drept a arătatului di sus, i s'a pus pecetea
salului şi iscăliturile cuvinile.
1869, Sâclemvre 5.

A. Saint-Georges

458.
S'a publicat aici, p. 286.

INSEMNARI
187.
a Mitropolilului NeofiJ I Cretanul

Din «Condica de casă"
(llJB-1754).
Viile sfintei Mitropolii care le-au măsurat Iosif ispravnicul
s'au găsit la fieştecare vie pogoane cum arată:

şi

I. Vile dela Scăiani. dela /\ncula fata popii Vladului.
Cea de sus
pogoane 7. pol-

Cea
2. Viile
3. Viile
4. VHle
5. Viile
6. Viile
7. Viile
8. Viile
9. Viile
10. Viile
11. Viile
12. Viile
13. Viile
14. Viile

de jos .

"

dela Pleaşa
dela Orlea
dela Poşlea .
ol Corlăleasca
ol Scheaul
ol Chiriazi
ol Valea-largă
ol Şărbani . .
ol Loloteşti ol popa lane
ol Slomn
ol Slaico
ol Brad
ol Valea-Gardului

»

8.-

"

8.-

„

8. -

„

7.13.-

„

„
"

7. pol-

7. pol7.-7. pol-

. prj.

„
"

19. pol12. pol12.18. pol7. pol-

188.
Catastih de (oale lucrurile mişcătoare şi nemişcătoare ale sfin·
lei Mitropolii Tărgovişte. care s'au dai în seama cuviosului dicheu
Chir Cozma, pe care l-am făcut dicheul.
1 Mai leal 7248.
Odăjdiile.

1 sfilă neagra-vearde de frânghie. căptuşită cu bogasiu.
1 masa de basma pă pristol.
1 sfilă alagea galbenă cu singlf roşiu uărgal.
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sfltă de cil.
slihar frânghie mohoril.
slihar hataia galben cu flori.
epllrafir de serasir alb cu 15 nasturi de fir şi cu 4 ciucuri de
sărmă.

I orariu de frânghie roşiu.

1 sfilă de caflan.
I stihar de bogasiu alb.
1 epilrahir roşiu de allaz cu 6 nasturi de argint, cu singif împrejur.
I anlimls de la părintele Teodosie.
1 sfilă hatalu roşiu.
I sfită bogasiu roşiu.
1 sfilă alagea de mătase.
stihar de dimie neagră-verde.
stihar de hataiu galben.
4 poale de icoane i trei dveri de lăudan alhastre, cu flori albe
cu singif de allaz roşiu.
1 floricică de aur, chipul crucii, bătută cu mărgărilariu mărunlel, grăunle 115.
1 poias de atlaz verde cu singi[ ghiurghiuliu.
1 dveră de sandal cu singif de bogasiu.
1 dveră de cofterie roşie cu singif de atlaz verde.
I poală hataiu cu singif de atlaz albastru la iconostas.
salbă de mărgărintariu grăunte 218 leşăsc şi ughi 7 trimisă
de Brăncoveanul.
1 bedearnilă de frânghie mohorîlă.
c. N. Mateescu

189-91.
lnlr'un Ceaslov, tipării la Mănăslirea Neam/ului în
/ălor in biserica din Dădeşli·laşi:

11U5, af.

La 24 ghenar 840 joi sara la 2 ceasuri lurceşli au fulgerat şi au
: spre şliinlă ·am însămnal.

dă lu nat

La 1844 sepl 4 s'au săvârşii din vieală fiica noastră Rucsăn
dita şi s'au înmormântai la biserica sf. Ierarh Necolni din TârH.
frumos.
La 1856 iunie 1 am
în Târg frumos.

îăcut

gnrdul ul doile din nou a
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192.
lnlr. Prolog, adică adunare in seuri din vie/i/e sfin/ilor, Jipăril
cu lilere chirilice în Mănăslirea Neam/ului la 1855, Joi din biserica de/a Dădeşli:
Această carte numită prolog vieţii sfintilor părinti pe trei luni,
martie, april şi mai, s'au dat la biserica cu hramul sfântului Ierarh
Necolai de pe moşia Dădeştii de sfinlia sa monahul Pavnulie
spre veşnica pomenire.

Artur Gorovel
INSCRIPŢII

54.
Pe o
(jud.

strană

laşi)

Dădeşli, lângă

din biserica dela

Târgul-Frumos

:

Să se şti de cănd s'au făcui acestă sfănlă biserică din nou
1826 mari 1.

55.
Jn salul Horodişteo, comuna Colnari, jud. laşi, s'a desfiin/al
bisericu/a veche de lemn, şi Joi ma/erialu/ s'a irosii. D-l Pe/ru
\lăsescu, adminislralorul µMşii, a deca/ca/ următoarea inscrip·
/ie de pe o grindină, care s'a dis/rus şi aceea:
Să să şlie

de

cănd

!s'au

făcull

biserca leal 7221.

Artur Gorovel
CRONICA
N. Iorga : Legăturile Rom:\.nilor cu RuşH apuseni şi cu terltorul
zis „ucrainlc"'. După ce se arată că nici un isvor mai vechiu nu pomeneşte
ca teritoriu, populatiune şi fireşte ca orgnnizatlune
ce arată că nu poate fi vorba decât de o craină, o mardi, un Jinut
dl' pavăză la hotar, atârnând de l.ilvania 1111ilă cu Polonia, după 1570. d~I Iorga
~pulberă afirmatiunile profesorului liovean M. Hruşevschi care a scris in 1906
infll.iul volum in limba germană: Istoria popoarelor ucrainiene (rulene), tezist,
plin de canlradictii şi ... bulgăresc în expunere. Nefiind o Ucraină şi un po·
por sau popoare ucrainiene, au fosl ~i suni slavi apuseni, ortodocşi, pe cari
Românii i-au înrâurii bisericeşte şi i-au ajulal politiceşte in luptele lor împotriva ieodalilor lilvunieni. Din mijlocul lor s'a ridicai inlr'adev:ir un .stat". al Cazacilor, sub Bogdan Hmi/nifchi. Cazacii erau şi mai in:ilnte, - .o adunătură de
despre o

.Ucraină" dislinclă

polilică. după
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oameni cari nu se supun nimănui<1, liind strânşi dintre Muscali, Valachi şi sude-ai noştri (z.ice regele polon la 1577) osânditi la moartcu: au avui conducători pe Dimitrie Vişnicvietchi, cobor1ltor din Stefan cel Mare al nostru, so·
colll ca adevărat Moştenilor dinastic, pc Timuş l"eciorul lui BoQdan şi QÎ·
nerile lui Vasile-Vodă Lupu, pe insuş Ouca-Vodă al Moldovei după împărţirea
Cazacilor intre Ruşi şi Turci, şi pe un Mazeppa care se îniormânlă inlr'o biserică gălăţeană. şi cu care „statul" căzăcesc. lipsit de unilalea cinică, piere pen·
Iru totdeauna, !ără mo~lenirea pe care zadarnic o caută Rutenii. plcuvă ţfalitia
nă, pe care Auslriacii au educai-o în cadrele politicei speciule.
puşi

Alex. Li\pedatu : Documente ~i lămul'iri Istorice cu privire la de8lacerea propl'leb\ţllor moldovene de pesle Prut după pierderea
Basarabiei (16/28 Maiu 1812-2 14 Ianuarie 1814). Unul din arlicolclc trala\ulul de pace din 16/28 Maiu, prin care Moldova de peste Prut trecea în mână
rusească, hotărî ca dupii. un an şi jumătale, nu-i mai esle nimănui îngăduii a
stăpâni moşii pe amândouă laturile Prutului,-una otomană: Moldova spinlecată, şi aliă împărătească: Basarabia. Primejdia o înfăţişează boerii şi Domnul
din punctul de privire al indestulării laşului cu cele de nevoie ce veniou de
peste Prul. Boierii indeosebi simtiau durerea !oală în suflet. în nepulin\a de a-şi afla io grabă schimbălori. ca şi in slaba nădejde a unor întoarceri de vremuri. Alâlea căi cereale rămân Ură iolos şi la sfârşii gr<1ni1a
s'a închis holărilor, cu v~\nzări bune, cu schimh•tri bune. d::ir şi cu atâtea vânz.ări ~i schimburi cari glăsuiau all[el de câl „cele adevărate scrisori ce s'au
alcătuii în taina• .numai pentru c:i sll se arate supunere la poruncile dale
pentru desfacerile după lralaturi".
Urmează 28 de documente sprijinitoare ale acestei dureroase chesliuni.
D-r Onlsilor Ghibu : Din istoria literaturii didactice româneiiti.
li. Abecedarele din Transilvania. ln încheiere, aulorul conslală un ·regres necurmat dela 1848 încoace, chiar lată de inlâiul Abecedar din 1328 al
lui Gr. Pleşoianu. S'a sacrificai .fondul larg de idei de dragul anumitelor
cerinţe dirtactice" cari nici ele nu se pol pune la inalţimea alior lileroluri
didactice.
C. s. Mironescu : M:'itu'istirea Adam (jud. 1ulova). Ousemiri geografia, etnografice şi antropogeografire. Cu o harlti colorat11 şi 1111 tablou. ln separatul
scos din Anuarul de geografie ~i antropogeogr::ilie, harta lipseşle. Cuprinsul
lucrării nu vorbe~te despre Mânăstirea Adam, ci de regiunea mânr1slirii Adam, după
actele, ce se păstrează în Arhivele sialului. Mullă poezie. cc:vi1 laudă penlru
sine şi pentru profesorul nostm „S. Mehedinţi" (sic) şi de sigur mulle ureşeli. la
cetirea vechilor acte de oare cc se scrie al Mileşti pentru of Mi/eşti şi i11 pti·
dllrta Merejui pentru în pădure meree (în pădurea mare, ne mărginită. virgină). Su·
biecle ca acestea, complexe, cer o muncă îndelunQală, migăloasă ~i-o !oarle
mare cuminţenie in întocmire.
Arhl'fa Dobrogii, Revista Sodetăţii penim cercetarea şi studierea Dobrogii, din
care a apărut voi: I sub îngrijirea d-lui Const. Mois;/, inlre allele, cuprinde
câteva descrieri de călătorii în Dobrogeu -~i o monoQrafie complectă, daloril:i
d-lui Moisil, privitoare la numismatica Dobroqii.

T. Pamlile.
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Adeverinfe. S'au primii sumele şi cu acest Humăr s'au trimis adiverinlc penlru D Dr. E:m. J:"Jef!erescu Bucureşti, 5 lei.
D. C. Oiurcscu, Bucureşti, 6 Ici. D. Al. Giurgea. Rădeam:1
-Bacău. 5 Ici. )). Căpi/. V. Slălescu, Bârlad 5. lei. D-na
Maican. Gaiali 5 lei.
(urmcetză)
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T· CODRESCU
Revistă bloricfi scrisă de

Gh. Ghibănescu 1\n. I. no. 10
pc Iulie 1916 cuprinde: Documente slavo rom<ine. lnscrip(ii,
Manuscripte, Nolile de pc cărli. Spilc de neam. Recensii.
Bibliowafie.
Adm. laşi. Str. Rafail I.

~

~

r

l~evislei

Prin A<lminisiralia
<Miron Cosl!n>, Bârlad,
Corbului, se pol dobcîndi următoarele:
Revisla ,,/vfiron Coslin ., un. I (lipsă no. l)
Revista ·Miron Coslin,. an. li
Revisla „.\.Jirun Cuslin·· an. III (lips<i no. J :;;i 7)
Revista .„\.firun Coslfn„ <111. I~'
T. Pamfile. Povestire pc seuri despre Neamul ro1m\nesc
Sibile :;;i Filosofi in Lilcralura şi lconogra(ia
T. P<1111filc

rom<inească
şi V. Nicolau,
~

t

,.

~+

s~
J.„ 6.6.--6.0.20

0.40
cu priviri lu moşia,
salul şi biserica dela Strămba. 0.50
lnsemnări cu privin.' la aşezarea preistorică de la Strâmbă. 0.30

lnsemnări

i......---->I+

~+

i+

1~

HULETINUL SOCIETATll NUMISMAilCE ROMANE.an. Xlll.J
No. 27, lanuarie-Marlie 1916, cuprinde: M. C. Sulzu. Manetele
regilor scili din Dobrogea. Reriele Tanusa (cu 4 figuri). Const.
,\loisil. 1\\onclc şi podoabe dela sfârşitul veacului a XV-iea
(Tezaurul din Tifeşti-Pulna) (cu q. fig. şi un lab.) G. Murgoci,
Medalia Dr. C. Istrati (cu un tab). W l(nechlel, Oraşul lstros
şi imporlan!a lui monelară. Const. Moisil. Manele şi lesaure
monetare. C. iY\., Bătălia din Codrii Cosminului şi monela polonă. G. S. Becheanu, Complectări la 1.'.alalogul medaliilor rom<'incşli. Decret regal pentru recunoaşterea Societălii ca per·
soană morală. Dare de samă despre mersul socielălii in 1915.
Rcdaclia: Calea Victoriei 135, Bucureşti.
2 lei 50.

1

:J

BIBLIOGRAFIE: N. Iorga, O luplă literară, Arii cole din
«Sărnănălorul„ voi. li. Văleni de munte. 1916. 344 pp. 2 lei 5 b
Pr. D. Furtună, Cuv<\nl la inlrarea in parohie, V4lenii de mun·
te 1916, 12 pp.
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colabora·

I ori ca de câte ori eslr m putinfâ :;;"t

ne lrimilă şi documcnlela ori!1inale,
recomandai, _.i toi aslfcl Ic 11or ă·
vea indală indăriil. Voim. urmânuu-~c
asllel. să facem şi o colcctie de initialc. pcceti şi iscăliluri, şi poale că
chiar de copii loloHral"icc.

Reduc/ia
Hârlnd, str. Corbului

~~~~~~··~~
Revistă Istorică, li, 3-6 (i'r\arl --funie 1916)
I. T. O. /Julat. lncă ceva asupra lui Iacob Heraclidc

Despotul.- Ioan C. J-/!it1i, O lămurire despre schitul Barbu (Buzău). - Uhevrgl1e I. 8rutiar111, O oaste moldovcnenscă acum lrei
veacuri.-N. lvrga. Rusvecii în Bucovinn; - Domnul Enachie
Barbălală».-f>r. C. Bobuiescu, o cari<: necunosculti. -II. Do·

I cumente

~·

lll.

Dări

de

seamă.

IV.

Cronică.
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Redactia şi Administra(ia:
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ABONAMENTUL ANUAL:

Jn
ln

tară

. . . . . . . . . . 5 lei
. . . . . . . 6 lei

străinătate

OBIECTE DE PORCELAN
Porcelanul e o creajiune chineză. care în vechime a fost întro·
dus în Persia şi în Egipet. iar în vremea lui Cesar, după cum ni
spune Pliniu, din Alesandria în ltalin. De fapt însă. Portughezii
l'au traficat de biâ în secolul al 16-le ca marfă comercială în Eu·
ropa. sub numele de •porc:ellana», pe care apoi Olandezii l'au

\leche:i Curte

Domnească

din

laşi.

rt?sp<.'111dit în toată Europa. Cur!ile europene fntrebuinfează vasele
şi în
saloanele lor. Pe nlunci en'l şi obiceiul foarle respândit. ca far·
furiile, ceştile. canele şi altele vase de menaj. de aur, de argint
şi de majolica sau faian(ă să !'ie expuse în bufetele si în saloa·
rwle de recreare ale curtilor domnitorilor şi ale aris1ocrafilor.
Porcelanul a fost introdus şi în Moldova şi avem şliri precise
de la archidiaconul Paul de Alepo El vizitând curtea lui Vasile
Lupul Vodă din laşi între 1650 şi 1660 povesteşte că la banchet
se aflau lâng<l Vasile Vodă pe un scaun acoperit cu alb. mai multe şiruri de cupe de sticlă şi păhăru(e de argint şi de porcelan,
(Călătoria archidiaconului Paul de Alepo . _în Arhiva istorie[1 a Ro·
mâniei. t. II. no. 31 O. f. 66). La serbăloarea crucei. archidiaconul
Paul de Alepo spune; că în Moldova preoţii nu se grupeaza în
corpore în jurul crucei ci numai asistă la punerea ei pe un vas
de porcelan. ce·I aşează pe o masă plecată şi apoi se închină U·
nul după altul. în modul pentru dumineca icoanelor (ib. f. 81).
Aşa dară în secolul al 17-\ea vasele de parce.lan erau deja introduse la curtea moldovinească şi e probabil. d1 obiceiul de a
inlrebuinta vasele de menaj CC! decoraliune a bufetului era cu·

dP porcelan pentru frumusela lor ca decora\iuni în bufetele
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noscut şi la curtea bogataşului Vasile Lupu Vodă. Asta ni adeveresc şi obiectele archeologice scoase din ruinele cetă(ei din Suceava în Bucovina, de sigur din vremea când curtea moldovenească princiară nu se mutase la Iaşi. ln molozul înalt de că(iva
metri din parlea de nord a celătei de pe gftrla p<irâului s'au gă·
sit diferite cioburi de oale şi de alte vase de porcelan, din cari
unele erau şi cu ornamente în culori. (Cetatea Sucevei de Romstorfer, trad. de Lăpedatu A. f. 81).
Despre porcelanul din Tara-Românească nu ne putem pronun·
ta. lipsindu-ne cu desăvârşire ori ce date.
Pe la începulul secolului al 18·le. farmacistul Bollger descoperă
secretul fahrica(iei porcelanului chinezesc şi în anul 1713 se infiin·
tează ln Meissen în Germania prima fabrică de porcelan. cărei
urmează la 1718 fabrica de la Viena înfiinfată de Paquier, la 1720
fabrica de la Venefia şi la 1753 fabrica renumilă de azi din Sevres. Fabricele acestea europenează formele chineze. amestecându-le cu elementele barocului şi rococului. dar florile chineze.şti
se men(in mai departe, până ce sunt inlocuite de flora europeană, la care însă se păslrează tratamentul supraf<lcial chinez <ii florilor. Porcelanul se respândeşte acuma la toate popoarele Europei. Decora(iunile l'.U plăcile ·şi vasele de porcelan înlocuesc decorafiunile cu majolica şi faianta şi devin geneorale
De pe vremea asla dălează şi camera de porcelan Dubski din
muzeul austriac din Viena, care ni dă o ideie despre avântul ce-l
luase acest sistem de decoraliuni. Aceaslă cameră a fost <1ranja·
tă la Brun pe la sfârşitul secolului al 18·1e de către generalul
austriac con lele Csobar. Aici găsim pahare, Cl'Şli. ghirlunde de talere şi vase mici de porcelan de asupra fnt.>ştilor şi uşilor şi la
camin cum .şi plăci de porcelan de diferite forme şi mărimi, incrustate în cadrele de lemn ale tablourilor şi ule fereştrilor. Pe
o placă e pictată şi emblema familiei Piatli. i\hii târziu la 1814,
pictorul vienez Schufrid zugrăveşte fatada Curţii Domneşli din la.şi
pe o placă lunguia(ă de porcelan, pe vremea când Scarlat Caiimach Vodă, strămoşul contimporanului posesor al acestei plăci
îşi avea re.şedin(ă în acest palat. Probabil, că act>aslă placă de
porcelan făcea parte împreună cu alte obiecte de porcelan din
decorafiunea unui salon din curtea princiară din Moldova. Pe partea ei superioară se află înfipte două şnururi sau sărme. spre a
fi prinse de părele sau de o mobilă. Pe placă, Curtea Domnească din la.şi se află reprodusă în tundul unei curU vasle pe care
se mişcă un detaşament de cavelerie.
https://biblioteca-digitala.ro
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Porcelarul din fabrica vieneză era remarcabil prin delicatela
reliefurilor sale, <Jcoperile cu aur. pi alină şi un email cenuşiu.
Viena furniza cu porcelan Rusia şi toi orientul, fabricând pentru
Turci ceşlile cele mici de cafea. mult apreciate de ei. Picturele
de p~ porcelanul vienez erau aseminea mult apreciate şi un serviciu de masă de porcelan, pe care era piclată, înlocmai ca Curtea moldovenească din laşi, en grisaille o bătălie a Austrlacilor
cu Turcii. a fost vândut la Viena lui Strassberrg-Hill (Marryal,
Histoire de poleries, faiences et porcelaines, l. li. f. 128.

Dionisie Olinescu
UN MANUSCRIPT SCRIS DE DASCALUL NECULAI
POPA DUMITRU DUMA.
ln 4°. Foi 379. Din veacul al XVlll ({771-1779) Scrisoare ci·
întreg manuscriptul de aceeaş mână. Traducă·
lor şi seriilor fiind dascalul /\lecuiai (Popa) Dumitru Duma.
Tillurile şi ini/ialele aµroape în general cu roşu.
Legă/ura ~'eche cu carlon şi piele. Cupri11de urmă/oarele
scrieri, ale căror li/Juri le dau în întregime:
1. ;.\ treia parte penlru mânluirea păcăloşilor, care iasle din
ceale µresle fire minuni ale prea sfintei născătoarei de Dumne·
zeu. pu\ine oare care, scoase den mulii dascall, spre folosul de
obşte neamului creştinesc.
(Cuprinde un număr de 69-minuni; iară /a sfârşi/ul lor se aliă însemnarea: Sfârşitul minunilor Maichii Preceslli, 1771 fev. 22)
2. lnlămplârile ce s'ar fi grăit din sfânta scriptură împotrivă.
Suni nişte anii/agii, adică părule conlraziceri ce ar exis/a in
căr/ile sf. scnpluri. E cea mai veche încercare de aces/ fel. ce
se cunoaşte in româneşle.
J. Câteva pilde frumoase.
4. Oare Ci:Jre cunoşlinle dela filosofii vechi pentru firea şi obi·
ceaiurile năravurilor oare cărora jivini. adunate de preatnteleptul
inlru arhierei Chir Damaschin Studilul (s'a publica! aceaslă traducere in revisla „fon Creangă», anul Vil/ şi .IX. supl Iii/ul: Un
Fisio/og românesc din veacul al tfl-/ea ..
5. Esopia a prea mândrului Esop (con/ine viea/a. lui Esop şi
128 fabule cu pildele lor. Din aceas/ă inleresantă lracf11cere originală, vom publica câteva fabu/e 1 in revista «lo!l Creangă•)
rilică frumoasă,

1

Po11lc

că, după rugăminte

frum

Jasă,

chiar !oale

(Redacţia),
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6. Izvoadele de scrisori. De pi/dă: Cum se scrie palriearhului
Ierusalimului; Cum să scrie la Vlădica de aici ce iasle rânduit:
Cum să scrie diiala, ş. a.
7. Istoriea Ţării-Rumăncşli dela anul 1769, (o varianlă pu/in
schimba/ii a poemei cuprinse in manuscripJul no. 1J19 din bi·
blioteca Academiei. Cuprinde .UJ versuri).
8. lntrebărl şi răspunsuri.
9. Descoperirea sfintei şi dumnezeeşlii lilurghii, ce s'au descoperit limbilor din dlumnelzeeasca strălucire, precum scriie Băroniie·
10. Glumele lui lerocleos filosoful. ln sfârşilul aceslei bucă/i
se află comp/eclă şi deplin lămurilă Însemnarea cwlorului care
spune: Acoaslă carte iasle scrisă de mâna mea. 1779 Mai 9. D.
Neculai Pop Dumilru Duma.
11. Istoria lui Iordache Slravrache. biv vei spalari al Ţării·Ru·
măneşti. (Această istorie. care cuprinde descrierea mor/ii lragice a acestui spalar, intâmplală la 1765, Duma a scris-o după
o Jraducere lăc·ută din greceş/F: de un oarecare f-!agi S/ahie,
fiul lui Hagi Cons/andin Malahie sau lvfahixie. Traducerea a·
ceas/a cuprinde in manuscriptul lui Duma 270 de versuri.
Am dat insemniJrile de mai sus despre aces/ manuscriol mai
muli spre a a/rage a/en/iunea asupra autorului. Neculai Duma.
Oare nu va fi aces/a vreun fraie încă neşliul a lui Radu Dima, despre care vorbeşle D·I Lăpădafu în broşura : Doi ctJrlu·
rari braşoveni?
C. N. Mateescu
LOTĂRIA JN TRECUT.
Lo/ăria, dela care mul/i oameni speră aslăzi un câştig căi
mai mare, care să /e asigure un /rai fericii, era in trecui un
mijloc de a ob/ine un căştig mai Jimpuriu şi mai mare dela
vreun imobil, obiect de valoare ş. a.
lnlre acle/e familiei Glogoveanu se găsesc mu//e bilele de Io·
Jărie. Două din/re aces/e bilele mi-au fosl dăruite de d-na Ma:
ria Ologoveanu. Şi de oarece aceste bilele de /olărie au şi ele
imporlan/a lor penlru studiul isloriei sociăle şi economice, cred
că es/e necesar a fi cunoscu/e.
I.

No. 1285.
Lotăria.

O casă din oraşul Craiovei a mal jos însemnatului se pune la
lot drepl No. 2000, No. câle un galben împărătesc. Calilătile el
https://biblioteca-digitala.ro
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sâni acestea: casa se află pă Podul cel Mare al Lllifei Popovei,
este zidită după arhitectura nuoă, cu un rând, având cinci încă·
peri. i cămără şi umblători şi pimniţă mare de zid boltită. pă loc
moştenesc. lărgimea locului de slânjini 25 şi lungimea peste 60
slânjini, cu grădină din dos.
lndală ce să vor împlini No. să va alrage lotul în fiinţa cinsti·
tului Maghislral al oraşului Craiovei. Persoanelor ce vor lua câte
zece bileturi să va da câle unul gratis.
Grigore Lăceanul 1837 Septlemvriel.
11.

No. 4250,

Adecă

patru mii

dooă

sute cinlcilzeci.

Lolăric.

Arenda pe şase ani a moşii Sălătrucul din sud 1 Argeş, a sfintei
Milropolii ce esle dată pe seama dumnealui marelui Logoiăl al
Dreplălii Alesandru Filipescu pe mai mulii ani cu arendă, i o argintărie de 24 servquri, i o tabachere de aur cu brileanluri. să
pun la lot, drept numere 7500, Numiirul câte doi galbeni impă·
răleşti unul, care aceste lucruri, să vor câştiga de trei persoane
însă:

Lotul 1-iu. va câştiga arenda moşiii pe ani şase, pentru care,
de loc su va da în stăpânire prin hârtii formală.
Lotul {li 2-lea, va câştiga argintăria.
Lotul al 3-lea, va câştiga tabacherea.
Iar tragerea sa va fi în Bucureşti prin şlirea cinstilei Agii, tnsă
după împărprea bileturilor.
B. M.
(ss). Ghiorghe Vitara

Alexandru A. Vasilescu.
·-·- - - - - - - - · - - -

DOCUMENTE
459.
1642 Iunie 20,

laşi.

Surei scos de pe sărbie pe moldovenie, 1782 Mai 28.
Noi Vasilie Voevod cu mila lui Dumnezău domn pămănlului
Moldovei. lată c'au venit înnainlea noastră :;;i înnainlea boerllor
nostri celor mari şi celor mici ai Moldovei Elinla giupăneasa ce
au îost după Dumilrachi cămăraşul care este acmil după sluga
1

Jude\.
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noastră

boerlu Boju căpitan şi au arătat innainlea nopstră un za.
pis de Ja Isacu şi Lupul ot Rădăuţi, Brăladu şi Ion Andreeşu Sol·
tuz şi 12 părgari şi dela Dănga Vănlul negutilor şi Apostol Golanu şi Micro şi Criiciun negu(ilori şi de la muli oameni buni ne·
gulltori, scriindu cum c'au venit înnaintea lor Ursu!U Varlicii de a
lui bună voe, de nimenea silitu. nici asupritu, care ş'au văndul a
sa dreaptă ocină şr moşie şi cumpărătură satul Spătăreşlii ce ~sl i
in tlnutul Tutovei cu iazu de moară care !aste pe apa salului, cu
locii de făna(ă şi cu locu de prisacă şi cu tot ver ilul. Aceste au
văndut Elin(ii giupăneselil lui Boju căpitanu drelpllil o sulă do<1
zeci galbeni ungureşti. lară Ursului Vornicu cc au folsll vornicu
iar!şă l·au fostu lui cumpărătură da la Andronache Cămlăraşl. că
văndusă un lflu?J a Ursull,l) Varticu anume Toderu. Şi s'm1 scula l Elin·
ta glupăneasa lui Boju Căpitanu şi au plălil b,anii aceia deplinu in
mănlle Ursului Varticil vornicului, 120 galbeni ungjureştij Ci noi
văzându acel zapisu de la alăţa olalmeni buni, am crezulU fncă
şi de la noi am datu şi am întării Elintii ~iupănesei boeriului
noastru lui Boju Căpilanu acelu mai sus zis satu Spălăreştii cu
locu de moară pe apa salului, cu loci\ de fănaţă şi cu loc de pri·
sacă, ca să fle lor de la Domnie mea dreaptă ocină şi cumpără
tură uricu şi întărilură, lor şi feciorilor lor cu toi venitul nemiş·
cat nici o dală în veci şi altul să nu se ameslice peste această
carte. Săr1gur Domnul au poroncit. S'au scris în laşu 7150 luni
20 zile. S'au scos de mine Protoiereu Gavrilă Strilnilchii şi ecsarhu ol Mitropolie.
1

A. Saint-Georges
460.
1712 Iunie 15.

Io Neeulal Alexandru Voivod boj. milostiv gospodaru
zlmll MoJdoscol. Dat-am carie domniei mele boieriului noslru
dumlsali lui Solomon Brăescu biv. vei medelnicer şi pe cine va
trlimell dumnealui să fie volnicu cu carte domniii mele a lua dii·
mă de p~ a dumisali drepte moşii la sat la Mileştl şi la Oieşti
ce·s Ia tănut. Pulnli şi la Medeleni dt: la tănut. Tecuciului, din
toate ci s'ar afla pe aceli moşii a dumisali, cari moşii au fQs! a
uorlnilc.lulul) Boului şi acum le slăpăneşli dumlui. Dec.i să aibă fi
lua de a zăce din pănl, din fănatu, din grădini, cten tiuliun şi din
tot locul cu tot ulnllul ori ci s'ar afla pe aceli drepte moşii ce
mai sus scrie. Iar de ar ave cineva a răspunde. ceva să-ş aducă
i A se vedea acest zapis în Miron •Costin• I, pp. 3-5; a. se coofrunla
mele de persoane.
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dresăli aice la divan ul Domniei meii, să ste fală. Şi nime să nu
cuteze a sta -împotriva cărfii Domniei meii. Aceasta scriem.
U las. lei 7220 luni 15.
l. p. d. Vei. Jogf

Copie

incredin/ată

la 1821 Febr. 18 de Sturza vei log/.

A. Salnt-Georges.

461.
1762 Iulie 2.
Adecă

eu Coslachi i Vasile, feciori lui Ion focşi, nepoţi lui Anfohie focşe. dat-am acievărat şi încredinţat zapesjuJI nostru la
măna dum~ale vărului Ene Focşl. feciorul lluil Toder Focşa 11epot Sătralului, strănepot lui Grozavu.- de nime sălili, nece asuprili
ce de a nostră bună voe nostră. am dat şi am văndul parte no·
stră de moşie din satul din Giurcani ce am avutu de la moşul
nostru Antohi Focşa, ce au avut-o de cumpărături de la fraţi lui,
feciori Ariloni[il, şi de la Sătratul săt (=sdn) Focşe. cu zapisă, i
de la Constandin. frale-s[ăju, tot cu zapesu, care şi zapisăle de
cumpărătură ia Ie-m datu. dreplu cinzăce lri lei, 40 bani. Şi a·
ceşti bani i-am luai dt>plinu in mănule noastre. Am datu şi am
vândutu a nostră d[r[eplă ocină şi moşie din salu Giurcani cu
vad de moară in llanu i cănpu. ca-s filei dumsale dreptă ocină
şi moşie şi copiilor şi nepoţilor dumsale în veciu. Şi cine s'ar
mai săculâ din nemul nostru, cu noi să·şi întrebe iar nu cu vă·
rul Ene. Şi penlru mai mare cre[dJi~tă am iscălil şi am pus şi
degelil~.
Lel 7270 Juli 2.
Eu Conslandin Focşa e Eu Vasile Focşa e
Şi la aceaslă vănzare a no[ajstră · s'au tămplal şi alti multi o·
meni sălreini anume eu Ştefan Bahrinu ol Jăgălie, eu Costache
ol Ţiful. eu Totler Mălahi ol Mecleşli, eu irei Burla ... ot lam.
Orig. M. Focşa, Fto;eşti-Tutova.

T Pamflle
462.

1786 1'1artie 25.

Copie de pe o carie go[spoJd de la Domnul Alexandru Mavrocordat Vvod. 1786 Mart 25.
Noi Alexandru Ioan Mavrocordal Vvod boj milosleiu godar
zârnii Moldauschie. lubitoriule de Dumnezău şi rugătoriul nostru
svinţie-ta chir lacov, episcopul Romanului i credincioş boerii Dom·
nii mele dumv. Răclucanul Rosăt biv vei cămr. i lordachi Darie
biv vei. pah, ispravnici de tănut Romanului sănătate. Să face ştihttps://biblioteca-digitala.ro
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re svinlăi laie şi dumn. că la divan fnainlc dumlor velilălor boeri
s'au giudecal_de fală Variam egumenul de la Mănăstire Agapie de
la tănut Neamtului cu Gherasăm egumenul de ra măni.islire Precista de acolo din Roman, ar<'ilclnd egumenul Variam cum că moşie Negreşlii ce esli a mănăstirii A~Japiei daici danie de Slroiciu,
ce-au fost vei logf. care moşie ar fi acolo la acel lănul al Romanului, s'ar fi inpresurănd de vro patru ani încoace despre moşie
Vulpăşăştii a mănăstirii Precisla fiind alăturea un« cu alta, cuprinzând o bucală mare de loc, fără nici o dreptate. Pc Jangă care
răspunsuri ale sale, deosăbit că s'au văzul la măna egumenului
Variam şi ispisoace domneşti i alle scrisori pe moşic Negreştii,
dar apoi au scos de au arălal şi holărnicia din veleal 1765 Mai
1, ce sănl trecui aproape de 20 de ani, iscălită de Toader Buhuş
biv vei sluger, i Cosl<indin Găndul biv vei ş.:ilr. hotarnici. şi de
un lonila Manoli biv posl. ce s'au in!ămplal alunce fa\<i. prin C'1re
arată, că din porunca răpousalului Domn Grigorie Alexandru G!1ica
Vvod, au măsurai moşăe Negreşlii de au ales-o şi au holărăl·o
de căiră moşie Băra a lui lonilă Monoii, i ele dilră moşic Vulpă
săşlii a mănăslirii Precis!«. în cari pre largu arală .sămnele hotară despărliloare între moşii. După care holarnicii s·au întreb<Jf
tot pe egumenul Variam de !rece egumenul Gherăsăm cu moşie
Vulpăsăştil a Precislii pisle sămnile holară şi să întinde st. srnpânească mai muli. Şi au arătai cum piste sămnilc cc arată holarnica ar fi intrănd în moşie Ncgreşlii di o cuprinde mai giumă·
late şi cu ce dreptale nu ştie, nrnhalP.s acum cli vro patru <111i încoace de când au prins a să lucra moşie Negreşlii. să iace a·
ciaslă inpresurarc, luind şi lont<1 dijma şi orice venii de 1H:· act•
bucată de loc ce disparte mănăslire Precisla cu nume de IJulp;·;săşli. Apoi înlrebăndu-să de dumlor vcli(ăi bocri şi 1)c l·gumenul
Gherasăm de la mănăstire Prcacesla să arnli cu Cl' drt>plali !recu
în moşie Negreşlii piste sămnele holură ci st1 aralf1 la hotarnica
d~ sus pomenită şi de are niscaiva scrisori sau vre o holarnici.i
mai vechi, cari să arali sămni pc acolo pe uncie au stăpânire iarăş să le arăte: şi numitul egumen au dai răspuns cum că scrisori cari răspund de moşie Vulpăsăştii ari, iar hotarnică care să
arăte sămne n'ar fi avănd, mai ales că ar fi :;;i ele curănd, nu de
mult rânduit egumen acolo la mănăstire Precista. Iar pentru slă·
pânlre, aşa ar fi apucat de la cei mai dinainte egumeni, pără acolo unde egumenul Variam zice că face impresur<ire, mai aclăo·
gănd şi aciasla, cum că egumenii ce au fost ia mănăstire Agapie
dacă au avut vre o inpresurare la moşie Negreştii de către moşie
https://biblioteca-digitala.ro
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Vulpăşăşlii. pentru ce inlr'acei 20 ani de cănd esli

hotarnica ace
de la Toader Buhuş sulgeriul i Găndul şătr. nu ş'au căutat şi au
lăsat de au stăpănit cei din parte mănăstirii Precista pănă acolo
unde au apucai şi el slăpănire a moşăii Vulpăşăştilor. Dar pen·
Iru aciasla au dai răspunsu Egumenul Variam că una că Mănăs·
lire Agapie să află departe de stare moşăii Negreştii. şi al doile
că au ştiut că n'ave să
nici un venit de pe dânsa, că nu să lu·
era. fiind enwş de să păste vilele de înpregiuraşilor. Pentru aceia
nici om purlăloriu de grijă n'au m'ai rănduif la ace moşie, atâta
că o ştie că esli dreaptă moşie mănăstirii. Deci de căiră dumlor
veli\âi boeri, aş<! s'au holărăt: să să facă cercetare acolo la stare
moşăilor şi ctind cu adevărat s'a dovedi că s'au făcui inpresurare
mosiiii Negrcşlii despre moşăe Vulpăşăşlii, să să urmeză slăpă
nire înlr'ttcele mosăi după cum sămnelc hol(lrnicii acestie ce au
urâta! egumenul Variam, dacă egumenul de Precista nu s'a scoa·
ll' aliă hotarnică, mai vechi. cu cari să sie înpotriva aceştie. Şi
pentru aciasta scriem svin\ăi tale episcope şi dumn. ispravnici:
viind amăncloaî părlile acolo. s<l îaceti cerc<'lare ce să arată, aded1 scrisorile de i111be partilc şi <:<ind despre parte mănăstirii Pre·
cisla n'ar ll\!l! scrisori ca acele cari c[I arate în sămn<:>, atunce„.
să rămăc dup{1 holarnici.l mc'lnăslirii /~gapie. care hotarnică. după
n:rceture re VL'li iace. de veti adeveri că este adevărată, să o în·
credinlati şi cu a svin!ai tale şi a dumv. iscălituri. Şi dacă vreunei~ di11 sămnilt> hotară ce să arată in hotarnică acolo unde esle
dcspur([1lurd înlre mo~iie Negri.~şlii de Vulpăsăşli. sa rănduili oa·
meni de ispravă care. s~1 margă la stare locului, să cerceteză după holnrnică şi pe unde vor dovedi că 31J fost holară şi au lipsii!, să le pue la loc unde au îost, îiind iarăşi de fată şi egumemenul d<.> Agapie, cum şi egumenul de Precista şi al!ăi din me·
gieşi. Aşijdere să cercela!i şi pentru venii ce va fi luat de căiră
egumenul mănăstirii Presisla de pe ace bucală de loc a înpresu·
rării din moşie Negreşlii cu nume de Vulpăşăşti. cât şi ce anume•
şi cu mărturie svin(ăi tale şi a dumv. pre largu să avem şlire·
Aceasta scriem. LI. 1786 Mart. 25.
Andrei Condicar.

e

Urmeaxă imlată după
acelaş

actul di11 1765 lan. 15, publicat iii no. lrtcut, pp. 290-1, aşi i11cheie caetu~ rămânându-i apoi 8 fe/e albe.

caet, fata 6-8, cu care se

463.
1818. Nai 5.

N. Apostol.

Pre inăl(ale Doamne,
Jăluim inălţimei tale că în Căşălenii de joş, la gura Crasnei,
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nulu Fălciului au avut s!răbunul nostru \/asăle Roşca cunpărălurt'i
de la trei frati. de la Dafina şi [rodie şi Sanctul ficiorii lui Turchie
1111 bătrân. Şi preutul Gregoraş Roşca ficior lui Vas[llie Roşca. şi
au slăpăpănil-o în pace şi Toader cu frajii lui. ficiorei lui Glegoraş Roşca: cu zapis de vănzare şi cu carie de st·ăpănit moşie de
la domnul Gregorie Voevocl. Şi preutul Roşca Glegoraş au luai
pe fata preutului Strătulat Agăriciu şi t)ŞC s·au Jipii cumpărătura
moşii lui de Căşălene cu baştina, zăslre parte limeeii lui. ŞI aşe
îşi stăpnnelscl p[1rtile lor cu parc. Şi în zăle!le] piirintilor noşlre
au eşit un Anghelut<1 Agariciu răzeş de moşie Căşiilcnii vănzălor
de moşie Căşălenii şi aşe s'au dus ln dlui logofălul Coslandin
Grecianu şi au văndut toată moşie C'işătcnii de istov dsali boeriului şi au luai toti hanii de plin în m<'lnn l11i; şi-au cşil tatăl nostru cu zapisul de vănzare lal lui T11rchie şi cu carte domniflscă
de: slăpănil c<..1 să-şi aliag<i cump<ir[llurile piir!ile sale şi l\găriciu
ca să nu ei boeriul bnnii înapoi au qiurnl cu suilelul s3u cum că
acel zapis a lui Turchie n·arl' parte de moşie in Căş5leni şi după
ce au jurai Anghelu\[1 că n'are moşie in C[1şf1tcni i s'au ltwt caric de stăpânit de c<iln\ boeriu şi zapisul de vânz<ire cari sJnl la
boE.'riu şi astăzi cu cuvânt d1 ele să va !-Jăsi Turclw c<\ ~He parle
d'! moşic în Cc'işc'ileni. Anghdu\~i t-\g<\riciu va răspundc• loc
pentru loc; şi aşe s'au lipsit pi'lrir.lii noştri din stăpânire moşii Cnşălenii pănă acmu. Iar de acum in schimbul ce nu meul cu dlui
Aga f\lecu Grecianu s'au gnsil cu dovadă cfi Turchie au fost un
bătrân de Căşăleni Buznesc din Bogza logofnl. Milosliv Doamne,
ne rugăm in<illirnii tale ca sti ni se dec loc pentru locu de la ficiorii vănzl:it-0riului fiindcă ci acmu a11 losl şi vănz<'itori şi stăpâ
nitori; ne stăptlnesc locul nostru in lăriel:.il lor; sfi fie porunca inălfimii te.le cătră dlui Aga Alecu Gn•cianu să iasă cu zapisul de
vânzare moşii Căşătenii a lui Turchie şi cu carie gospod de stă
pânii ca să ne putem afla dreplatelaJ nouslră la luminal divan. Şi
mari pomană a răm5ne înăl{imii t1lle.
Smeril rugător căiră Dumnezeu, Preutul tancul, Neculce Dascalul, Enache Dascalul, Ion Dascalul. Sava Buhăescu! din salul
Curteni {ănutu fălciului.
Dumisali vei vornicului de aprozi spre cercetare. Dlor velifilor
boeri să se pue la cale.
1818 Mai 5.
Originalul în

colecţia

mea.

Dolhcşti-Fă/c1u.

Pr. Ec. V.
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464
1820, Oct. 12.
Pre înălţate Doamne,
La (inul. Putnii am o gimătate de moşie Medelenii şi o a patra
parle din moşie Oleştil, carile li clironomisăsc de pe Slefan Tom·
şa Vvoda şi de pe Şlefon Boul vornic şi de pe spalar Darie, carile îmi sănl dale cu Jmpărlală şi scrisori. Şi din întâmplările vre·
milor şi depărtare, de cătăva vreme au rămas de le stăpânesc
alic niamuri şi răzăşi ce mai sănl într'acesle moşăi. Pentru care
mă rog înăllimii tale ca prin cercelare dums. vei. logf. să mi să
sloboadă o carie a inăl(imii tale de slăpănire şi de slăl vor ivi
cineva din răzăşii sau din niamul meu a răspunde, să vie la
divan ca să sc'i jude<.:e. Şi vecinică pomenire va rămâne inăl(imii
tale.
A inăllimii laie pre plecat.i slugă. Toader Sămgiorz medelnicer
lănul. Sucev~i.

Pe 1·erso:
No. 13289. DumnPla V(•l logf sr1 cf:'rcelezi jalba aceasla şi să
faci ara lare domnii me!i. !s .•i:':rnr.i 11•nt1·u1a.
1820 Oct. 12.

lo Mihail Grigore Sutu Vvod, cu mila Iul Dumnezeu
domn tării Moldaviei. Cinst. credincioşii bocrii domniei meii
duvs„ ispravnici lănl. Ttcudu fsicl sănălale. Veli inlelege din jalob;i arf1lare şi cerire ce face medelnicer Toader Sămgiorz pen·
Iru părlile ce ar fi av{ind in moşiile Medelenii şi Oteşlii de la a·
cel (inul. Deci se scrie dv. să-l înfăioşali cu toate acele niamuri
ale sale şi răziiş de numitele moşii şi să le cercetali toate seri·
sorile ce să vor arăta despre fieşte care- şi pe părlile ce după
scrisori vor fi drepte a snll'. s<H puneli in slăpănire acelor păr(i.
Jar când vreunii din ni<rnrnri şi răzăş vor ave mai muli înprotrl·
va a răspunde. atunce cu mărturie dv. de cercetare co vefl da,
să-i sorocit! ca să vie la divon.
1~20 Octv. 19.
Vei logî.
A. Saint-Georges

465.
Copiia di pi pitacu domnescu.
Comis Pavele Cerchez,
Ială tă slăl lriimeli copiia di pi jalobili alăl a poroşnicului Ena ·
chi Borş, cum şi al răzfişilor din moşăi(l Obărşănii. penlru cari
tă·s scrii cu hotărări: di stint uceste după cum jăluesc. făr ce
mai mică adăogire di vorbă, să te învoeşli cu jăhiitorii şi lăsân·
du-i în pace ca-s nu mai 1ăluiască. căci cu hotărâre ltu scriu că
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di nu te-i puni la caii şi să vor afla aceste cel mai mic lucru ate voiu pedtpsă straşnic şi te voiu înbrăca cu
sucman şi le-oi da la bir, căci eu sănt bun incredinlal, că voi
ciocoi, dacă vă lipit de cineva, căuta( să vă facep năravurile cele
ciocoeşti socotind să vă îmbuna(i cătră slăpăn cu căşlig făr de
lege şi tâlhărescu. Cănd eu nici ca cum nu priimescu pi fiul meu
a-s folosii! cu cel mai mic lucru făr dreplate, ci să-s folosască
cu dreptate şi cu drepl lucru. Disc hi d i - I dar ochii şi
nu te îndemna spri acestu felu di urmării! ca-s nu căşlegi celi ci
mai sus fă m pus innainle.
1828 April 16.
Cehi răspuns iscălit di jăluitori că au rămas în toată multămi
re. Şi aceste pentru ca-s nu trimit zapciu să le aducă aici. sâ-s
tnplinească celi ci făgăduescu.
Şt,
Loc pecetii.
1833 Ghenar 14.
lnscrisul dl Comesulul Pavă! Cerchez ci dă poroşnicului Enachi
Borş şi altor râzăş că-i va inprumula cu bani spre a-s cumpăra
moşie di la răposatu „„ de am primii să mă infăloşez in dom·
nescul divan şi să am a da inpreună cu pitacu, să am a li da po·
roşnicnlui Janachi Borşu după judecată.
Vasâli lsac.
839 ~oemvr 22.
divărat, să ştii că

Rd1 1a~

tutovean

glr.llneţ,

V. C. Nicolau.

de pe alllnci.

466.
1836. April 26.
Sfântul Duh in chip de porumbel.
Astăzi

la 26 de zile <ile lunii lui Aprilie anul /8J6 în salul \/ăl·
Judetul Argeşului, mahalaoa . .
. , oraşul . . . . s'au
botezat Florea sin Popa Drăgoiu în legea pl'avoslavnică a Bise·
ricii Răsăritului, naş fiindu-i fiorea Pos/enicu sin Arindaşu din
Şi spre încredinţare s'au dat
salul VăJscineşli, mahalada . .
acest tnscris.

săneşti,

Popa Drngoiu sin Nicolae Popescu, sat

Imprimat. Cursivul· arată

Valsărieşti.

complectările.

G. Florescu

467.

1846. Sept 8.
FoJaJe de ispăşăe a lui Pălru Popa Sandu, pentru 7 porci ai lui
Moise zel Mitu, pentru stricăciunea ce au făcut în porumbu de
la N. Mihai, găsindu-se stricăciune de noi supt iscălilii mai jos 5
baniţi mari de ocă 40 aîlăndu-să cu strâcăciune„. 3 zife şi 3 nopţi
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în acel porumb. neputând nimene a·i scoate. Pentru care spre
bun adevăr am iscălit. 846 Sept. 8.
Iscălesc Aleşii satului.
Act din

Vălscineşti-ArJ:rş.

G. Florescu
468.
Fără dală.

Adecă eu preolul Varlolomei de la biserica prepodoamna Parascheva din llirgu din Eşi facu şlire cu acest adeuăral zapis al
meu la măna dsale lui Vasile Ciolan. feciorul lui Simion Ciolan
nepot lui Grigori Ciolan, strănepot Anghelinii preulesii popii lui
Filip, să slăJ ştie că avănd eu o parle de moşie în sal în Romă·
neşli, pe Bahluiu, în (ăn. Cărligălurii danie dela dlui Necolai Negolăloriul ginerile Sandului Negulăloriul. care parte de moşie l-au
fost lui de la socru-său Sandu! şi Sandului i·au fost de la părin·
tele său Adam iar lui Adam i-au fost cumpărătură de la Anghelina slrămoaşa lui Vasile Ciolan şi cen:ănd eu pentru această
parte de moşie iar Vasile Ciolan tă~Jăduie toată pricina, cum că
Neculaiu Negutăloriut n'ar fi avui nici o treabă la acea moşie în
bătrânul Anghelinii şi făcându-să mai înainte ureme ispisoc dela
măriia sa vodi.1 anume pc păr(ile tuturor răzăşilor de Romăneşli,
au pus asupra sa Vasile. Ciolan ·iot bătrânul Anghelinii. Şi făcând
şi eu carte de blăslăm dela părintele Mitropolitul asupra cui ar
şti şi n' :lr mărturisi drept pentru această parte ce-mi este mit
danie şi trăgându-i şi la giudecală lu dlui vei. logf. apoi mai pe
urmă săngur Vasile Ciolan m'au priimil ca dania me să fiu partaş cu dânsul pe giumăla!e în bătrânul Anghelinii. lnsă apoi după aciasta aşa ne am aşăzat şi ne am tocmit să-mi plătească cu
bani Vasile Ciolan parte me giumălate den bătrânul Anghelinii
întreg la Vasile Ciolan după cum esle scris în ispisocul Măriei
sale lui Vodă. Şi după locmală ce am avut mi-au dat dat deplin
plata optsprezece lei înlru mănile mele. lnsă aciaslă giumătate
din bălrănul Angelinii care mi-au fosl mie danie de la Necolai
Negu!ăloriul, este deosebii de un giumălale de bătrân ce am eu
moşic.> de başti11ă. Deci sâ·i fii lui Vasile Ciolan şi coconilor dsale
aciaslă giumălale de bălrân din bătrânul Angelinii strămoaşi·sa
driapla ocina şi moşie în veci Şi aciaslă tocmală s'au făcut denainte dsale Vasile Buhăescu! VI. Logofăt şi la al(ii carii mai gios
au iscălii. Şi eu încă şi <'U măna mea am iscălii ca să fie de
credinjă.

Ierei Varlolomei; Gri~orie sân Darie Bandul, răzăş: fon. nepo
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ul lui Toader Robul, răzăşi; Vasile Buhăescu I vt. log of, denainle
mea mea s'au aşezai: Miron Gafinco am seris cu zisa pteolului
Varlolomei.
Copie

lără

veleat, la Iorgu Ciolan,

Rămăneşli-laşi.

T. Pamflle

469-470
S'au publicai aici. pp. J04-S.
INSCRIPŢII

56-59.
la intrare, sus, de-asupra uşii, biserica cu hramul «Intrarea l11 Bisericti>
din Domneşti (Muscel)-·cdci cea de lemn, <:11 hramul « 81111a- Vdtile•, .ft1cutrl de
„ Ungure1ziit• veniţi la lnceputul acestui sar, a.zi flll mai <'Sie:
Jnlărire celor ce nădăjduesc spre line; int\treşte. D!olamne. biserica la, care o ai câşligat cu scump sângele tău. ·1828
Apoi:
Stefan i Nicolc.e zugraflil· S'nu si1ut1rsil la noi l:i anlul 1831 Sept.
16. DP alu1 11u1nd: Neculai Lascu.
Se vad şi dui1111i'e ctiforilvt: ,\forian din Stâni•şfl cu Sl•(ia su' lua na ;
preotul Moise sin Bucur Cwc, cu preote<Jsa .w. Mllria (şi preotul e imbfCicat ţdrăneşte, cu cdciuld, cu pieptar fdrci mdncd şi CI/ 1 lzimir ro.~); B1w11
Şuşa/ă (are cisme "!Cli rnoţ,1o iar pe 111111f!tllea cizmei, :ms, gâ1f(T11 r.1ş) cu
soţia sa; apoi Pdtru Creţu şi Bucur" /i1ne/ti- toţi c lJt1g1trii" de jelui io1.
la intrare, de-asupra uşii, biserica cu ltramul •Buna- Vestirl'• · lot din
Domneşti (Muscel). zidita tocmai pe lomr ceiel 1•ed1i. ile lemn:
Aceaslă sfânlă Biserict\, cu hramul Buna-Vestire, incepulu-s'a la
anii 1863, în zilele Domnilorului Alexandru Ion Cuza şi a.Ie Pre~
Sfântului Mitropolii Primat Nifon şi s'a zidit în locul celilil din 1-iu,
fosta lot hramul Buna-Vestire; chlilori conlribuilori şi ostenitori la
clădirea acesluisf. locaş au fost Stalul. Maeslatea Sa Carol 1-iu, Regele Romăniei, şi obştea comunei Domneşti. având în capul ei
C(I contribuitori şi ostenitori pe Prcolul i duhovnicul sin popa
Pavel din această comună. Au mai conlribuil şi al(i pioşi creştini,
cu oîra nde slrănse prin osărdia pr. i duhovnicul!uil izvodilorul şi
stăruitorul fără preget. pănâ la terminarea acesrui sfănl locaş.
La anii 1872. în zilele Maestălei Sille Carol I iu. Regele 1s.-r) României, s'a sfinlit de căiră Prea sf. Arhiereu şi locotenente de e·
piscop al eparh. Argeşiul. Neofil Scriban, 1 insotit de un numeros cler.
Tot aşă, pe un tablou ... la Cassa Bisericii, Neo!it Scriban e intilutât. cu litere mari de tipar: titular de Edesa. şi „arhiepistiJp• de Arqeş.
1
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• Titon"i„ biseri,·ei celei vechi, dupd tlll pomelnic: Ghinea, Dobre, Coslandin, Nicolae, Dincă. Enciu. Anastasie. Mir, Gheorge, Ilinca.

Pr. D.

Furtună

INSEMNĂRI.

193-204
/11 ceaslovul bu11ic11Iui meu de pe
Neam/ului, i11 1833):

mamă,

Banul Iancu

Borş

(Ceaslov

tipării

în

Mă·

năslirea

Acest ceaslov este 'l dumisale stolnic. Coslachi PisoJchi cumcu 50 lei dela mănăstire Neamtului.

părat

Cu 50 lei l-am cumpilral acest ceaslov de la. soacră-me. 1843.
Iancu Bor~
1835 Fevruar 6 este născută Maşinca 1 la Văscăuti. la soră-me
şi s'au botezai toi în VJscăuli la 23 Fevruar la lelila Catinca şi
de cc. Tudurachi Cazimir ~.
1838 Iunie 29 este născut Petre:1 la Cipiliuti. şi la 15 Iulie este
botezat de bădila Costachi Chiruş.
1840 Seplemvre 8 este născută Lizinca, 4 şi la 22 tot în Cipiliuti
s'au botezai de bădiju Costuchi Chiruş şi cc. Elencu Cervinvodali.
1841 Noemvre JO la un ceas după amiază an răposai soţia mea
Catinca~. in salul Cipiliuţi. Unul Hotin şi la 12 Noemvre s'au ~i
îngropat.
1813 Avgust 9, la 9 ceasuri turceşti din ză, au răposat tatăl mieu
pitar. Chiriac Borş 6 la Bădili!ă, ţinut Sucevii.
1842 Sept. 4. au răposai maică mea Ileana'. lot la Bădiliţă.
Am găsit de lalăl mieu scris că la an 1808 Decenibre 15 sănt
Maşinca este mama mcn : Maria.
Lelita Colinca este sora mai marc a lui Iancu Borş, căsătorită cu Cazimlr
din Văscău\i, \inului Hotinului (Basarabia).
~ Petre Borş, avoc::t, mort in Bucureşti, in 1914.
' Lizinca, sora mamei mele: I::liza A. Dimilriu. Trăieşte, ln fol\iceni.
:. Fata Căminnului lonită Grigoriu·Văsescu din Folticeni. " Fiul lui Ilie Borş. cure a fost căsătorii ui Ileana. fata lui Toader Bădilită,
vornic de Suceav.i. Ilie Bor~ a murii in 1791, şi latul său, leroiteiu, eplsco·
pul liu:;;ilor, era urmaş al lui Andrea Borş de Budnfalva, soldat grănicer din
Satmar (Maramureş), :ie care vorbe~\e diploma împăratului Rudolf li, dală ln
Praţla. dată la 1588, ~i care se află în păi;trarea mea.
7 Ileana, sotia lui Chiriac Bor~. era rata boerului Vasile Ciurea de la Tâmpeşti, lângă Folliceni. - Chiriac s'a născui în 1755.
1

2
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eu născut şi a doîuza m'au şi botezat fratele maică-me, paharnic
ThE>odor Ciure.
1843 februar 14 m'am însotăt al doile cu Pro[ira fiica slolnicCosfachi Piso(chii.
La 1797 Aprlle 20 este născut frate-meu Dumilrachi: am găsii
scris de tatăl mieu.
La 1801 Dechemvrie 14 este născut fratele mieu Petrachi.
Toate aasle

insernnări

.mllt scrise de mâna lui /anr.u Borş.

Artur Oorovei

205-208.

Pe un Tipico11, tip, laşi, 1816. ce se gâse~ie itL /Jiseri:a Cllrfea-de-Argeş:

Acest Tipi<:on iasle al Sflilnlei Episcopiii Argeş, dăruit de Prea·
sfin\iela Sa Mitropolitul Moldavlei, chir Veniamin, pentru pome·
nirea Prea Sfiu(iei Sale. şi am însemnai ca să să şlie. 1818, April 4.
Iosif, Episcop Argeş.
şi

Pe o eva11glte/ie gr. şi rom , tip. Bw1Jreşti 169.3, legată în <trgint mrat,
se afla pe sf. masd tot în prr:a frumuasa biserica dela Cur/ea-de Argeş:

A lui GhenadlieJ e~umen ot Argeş. LL. 7227.
Apoi: O p?cete mied, mt1111dâ, cu slol'l'lt:

1-\n.

Argeş.

Apoi, mui departe:
A sfintei mănăstiri

Brădetului

sud

Argeş.

pe apn

Vălsanului.

Pr. D.

Furtună.

209
lntr'un caieţel aflat

i1L

Tdrgovişte:

1843 s'au aşăzat Djomnl Msriia sa Gheorghie Bibescu. Mfiriia
sa cu boieri au scos jugărit la cei ce \iin Icu] vănzări la Tărţiuri du
bou, dă un cal plălr. 2 bune şi noi orf1şani să avem o sarcin::i
ce aducem de afară la casile noastre plătim dă bou parali doao
bune. Asemenea şi dă cal înhămat. Numai apa cărăm mostinire.
La li 1847 în zioa Paştilor au ars cu foc de lial milostiv Dum·
nezău Bucureşti să zice mai a lreia parte.
Să arată mui sus venire Moscalilor lri li 1771 Mai nainte veni·
să. Să rădicase norod. Alt nu auzim, de căi. .. ră1m'isese boeri şi
ceilantl fără„.„ ce mai găsă, luoa. Un .semn făcut acest: s'au arătat ş'aice în Ţara-rumăniască. acest semnu s'au arătat şi aici
în lume în li 1848 iar aici în oraş Tărgovişli mai cu mare slnvă ...
ne împodobit cu doi ai oraşului negu(ători boerinaş împodobi(i
cu multe· stu„ .. singuri ... boeri cari mai mari să Iii::', o ce bucurie
aşteaplă să le vie ci la oricare boerie. De o dată le au venii doaao împărătii Muscalii şi cu Turcii. Sil tă tăcem să o vedem.
Rândurilt din

urmă

par

încercări

dl' condeiu.

A Saint-Georges
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De la

Administraţie.

~?everin(e. S'au primii sumele şi cu acest număr s'au tri~
mi.s adiverin!e pentru !). Co1w. Flores,·11, Şipote, laşi. 5 lei. O.
Con~t .. '1"· c', Buntrcşti. 5 Ici D.Ca1•i1 U. Crrilllicearw, Bucureşti.
20 lei 65 b. D. C Dor1iifrsm. R· \11\lcea, 5 lei. D. Lt. N. Cosma,
Bucureşli, S lei.

T· CODRESCU
I. no. 11
Inscrip!ii,
Nolile ele pe cărli. Spile ele neam, Recensii,
i'.\<lm. laşi. Sir. Rafail t.

Revistă Istorică scrisă de Gh. Ghibănescu Au.
Au~1usl 1916 cuprinde: Oo;::umenle slm·o·române,

I

pe
,\\anuscripte,
8iblio~1rniic.

~

~

r
11

Prin Adminisirafia Revistei <Miron Costin•·, Bârlad,
Corbului. se pol dobândi următoarele:
Revista ,. ,\fron Cos/n„ r-n. I (lipsă no-: l)
3.Revisla "Mron Cos/n„ an. II
6.Revista .. ,\/ron Cos/n„ an. III (lipsă no. 3 şi 7)
6.Ikvisla ""-'Iran Cosln·· <111. (\J
6.T Parnfile. Po\1 estire pv scurt despre Neamul romc"tnesc 0.20
Sibile şi Filosofi în Literatura şi Iconografia
româneascC1
0.40
T. Pamnle şi V. Nicolau. Inse!nnuri cu priviri la moşia,
satul şi biserica dela Strâmba. 0.50
lnsernni"iri cu privirt:' la aşezarea preistorică de la Strâmbă. 0.30

~bd~t<:=:=>f~bd~~

Bul~tinul Gomisinn~i MonnrnBntalor lstoricB.
An

VIII, Fasc, 32. Oct.--Dec. 1915

Tapi\eriile Doamnei Tudosca a lui \lasile Lupu. de N. /orga.Asupra epocei ele bronz in lfomâni<~. de /. Amlrieşescu. -Morminte domneşti: Maleiu Basarab. Doamna Elena şi fiul lor
Mateiaş. de Vir. Onighicean11.- Bisericele din Olăneşti şi Mu·
iereasca de sus (jud. R.·\lâlcei). de Di. for1cso1.-Pielre Pă·
răsile. de .-\l. J/. Zugor11z .. i\'\onumente inedite din Torni. de
~ .H. Teodurescu.-Cronică.
..)

Această Revistă

se

ajută trimeţindu-i-se

abonamentul.
Administratia, Bârlad. Str. Corbului.
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.Pomniei-sale
])0171nului .. -~
„

~i!.e..'

ION CREANGA, Revistă de lîmbă, litel'atură şi a1'tă

po-

pulară.-Anul

IX. No. 8 pe August 1916, ctiprin'de :
[. H. Maleescu.-Din literatura populară scrisă (Judecarea şi osândirea Mântuitorului).
Gh. Boghiu. H. Popa.-Porecle din Ghergheş!i - Miceşti , Tulova .
T. Pamlile. Y. [~oisiu. - Povestiri şi legende.
bobre Stelăoescu. M. Lupescu. (. Geargescu·Munfeanu. Elena Stelănmu.- Dalini şi
credinti.
Dobre Stelănesrn . Aresti!a Al. Moisei. Gh. Boghiu. v. Yermeşanu.-- Boli la oameni,
leacuri şi descântece.
T. Pamtiie. Al. Moisei. Pr. Florea A. Drăghici. - Deale Copii!or.
T. Pamlile, Cardaş fin. Gheorghe. V. Vermesanu. (. Georgesrn· Munteanu. - Câ nIeee.
Elena S!elăoescu. [. Atanasiu. Carda1 fih. Ghmghi - Glume, jâtii, taclale.
J. Pamlile. -Cronica .
llustratie: «Vasifache».

Abonamentul anul 5 lei.
Redac(ia: T. Pamfile. str. CorbuluL
Administra fia : M. LuL>escu, Zorleni.

Revista se dă la tipar la 15 ale lunei; până la această
numai, se poate ţine ţine samă de materialu) primit; celalt, rămâne pentru numărul ce urme ază.

dată

.

.

ţ;f~:.
:
(
8Ul[fIH~~J,~,M~}~~[!3; ~.~n~~~!-~!!,~~~r~RITT1
~
Balş.- ~

Regina Elisaveta de D. Onciul.-Bogdan-Serai, de O
refacerii delaBiserica episcopală din Argeş, de· ~
f
N forga.-·O icoană din sicriul Sfântului Ioan-cel-nou din W
f. __ ~ . .
~ Suceava, de Virg. Draghiceanu .---Cele mai vechi stampe repre· ~
"' .......
sentând cetatea Sucevii şi Cetatea-Albă, de A. l . -Cerce. lă~i cu privire la Traci: Emendatiuni la Corpus I. L., de
O Mateescu.- lnrâuriri gotice în arhitectura românească, de
~!. M. Zogoritz -Cronică.

f

/

.: ~c.:ulplorul
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Miron Costin
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===REVISTĂ DE CERCETĂRI SI MĂRTURII

ISTORICE==

APARE O DATA PE LUNA

li

Redacţia şi ·Administraţia

:

BÂRLAD====
St rada

ABONAMENTUL
ln

ţara

ANUAL:

10 lei

C o r b u I u i.

o

ACEST EXEMPLAR :

m
iJ

TIPOGRAFIA ŞI LEGATORIA DE CARŢI, C.
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3 lei

O.

LUPAŞCU

lNTEMEETORI : EUGENIA BOTEZ-CIOLACU, S-Ll. T. CAMPEANU, I. CHRISSOVELONI. ALEX. ECSARHU. A GHEORGHIU.
H. GHERGHELY, W. KAMINSCHI. C. D. LUPAŞCU, M. LUPESCU,
C. N. MATEESCU, V. C. NICOLAU. ZOE V. NICOLAU, T. PAMFILE, T. POPOVICI, A. SAINT·GEORGES. EMILIA STROICI, N.
I. SfROICI, G. TUTOVEANU.

CUPftlN5l.JL
BISERICA DIN CISLAU. - T. Pamfile.
O CARTE RARA. - Pr. C. Bobulescu.
DOCUMENTE. -

Pr. C. Bobulescu, A. Gorovei. V. C. Ni-

colau, T. Pamfile.
INSCRIPŢII.

I. Andreescu, A. Gorovei.
INSEMNARI. - Pr. C. Bobulescu. Pr. O.
-

Furiună,

A Go-

rovei.
ILUSTRATIUNE: -

Stema Canlacuzinească

De la oamenii bunt

aşteptăm

f\bonamentul
REVISTEI «MIRON COSTIN·
Administraţia:

I

Bârlad, sir. Corbului.

~::wi:a::=========-=J
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Ianuarie-Aprilie 1019.

Anul VII.-No. 1-4.

MIRON COSTIN
REVISTl DE CERCETARI ŞI MARTURII ISTORICE

Apare o d;11u\ pe

Jună

ABONAMENTUL ANUAL.
ln tari . . . . . . . . . . 10 lei
ln slr1inlfate . . . . . . 1~ lei

Redactla şi Admlnislratla:
Bârlad, Strada Corbului.

BISERICA DIN CISLAU
curtea blsericei din Cislău se păstrează şi acum locul
sfintei mese a tntăll biserici rldlcate de Episcopul Me·
todie al Buzăului, nu însă în 1749, cum spune pisania
bisericii din nou ridicate peste 90 de anl,-fireşle, dacă
nu va fi in altă parte de îndreptat ( 1). Locul este tnsem·
nal eu o cruce de piatră scorojită, ca o bucată de clisă
crăpată în felii.
Cevâ mai spre miază-zi se ridică biserica de astăzi,
ctitoria Vlădicăi Chesarle (April 1826-:-30 Noembrie
1846), înaltă, încăpătoare, terminată se pare în grabă
~I în lipsă. <E mai mare ca Episcopia• - mă'ncredintează
un cântăreJ .
Din vechea biserică, cea de astăzi, fostă mănăstire
de călugări, nu păstrează decât uşile lăuntrice, săpate
în întregime tn stejar. fără prea mare meşteşug . Poartă
data, ambele canate, 1780; cea din dreapta are armele
Domnului şi inltialele domneşti, cea din stânga pe cele
arhiereşti.

De· asupra acestei

uşi

s'a scris:

Această sfântă şi dfu}mnezeiască biserică s'au zidit
din leme/ie spre cinsJp,a şi lauda naşterii Prea sf{iln·

tei de Dumnezeu Născătoarei, prin oserdia şi /oală
chielluiB/a iubiloriului de Dumnezeu, episcopul Buzeului Kir
KesBrie, intru acelaşi loc unde au fost cea din leal 1749, zidillJ
din temelie de lericilul intru pomenire episcopu/ Buzeului Kir
Melodie. Slăbită fiind de culremure. s'au dărămaJ şi BŞB inpo·
Iorga, /slofia Bisericii rom4neşti, li, p. 31>1. Alegerea i se lnseamnl: .2 Ianuarie
1741. Moartea i 3e inlămplă la 23 Martie 1748, deci.
1
( )
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dobindu·se aciasta, a/â/ pe dinlăuntru, câl şi pe dinalarii. s'a11
infrumse/al pe alocurea cu zogri'weli şi cu /oale cele trebuincioase pâm'1 la cel mai mic lucru, invechile de vreme aflăn
du·se şi slricale /oale cele aflate. A căruia lucrare desăvirşin·
du-se inlru /oale, s'au s/in/il in zilele preinăl/atului Domn
Alexandru Dimilriu Ghica Vvod. cind şi s/(ă}nla M1Jropo/ie să
clrmuia de căiră cei lrei arhierei ai Jării 1, lii11d anul 18J9, /una
Dechemv. 20.
Oavri/ Andronic zug{ravJ'J.
•Zogrâvelile> vechi nu mai sunl, în afară de câteva Icoane ale
cala pilesmel.
Pe o Icoană a Maicii Domnului:
1851 Panaile Zigrav.
Inaintea uşii impărăteşll, două sfeşnice masive de alamă, cu
piciorul piramidal, bază triunghiulară, cu următoarea inscriptie
pe o fată. -la fel pentru ambele:
Acesle sleşnice s'au Jeleul in zilele efin/ii (sic) sale părintelui
episcop Buzăului Kir Cosma. de răposa/ul robul lui Df u/mne·
zeu Dosoleu ermonahu/11 arhimandritu/. 1786.
In colo, din vechea gospodărie, nimic. Urme de ziduri. urme
de chilii şi fata curală a sărăciei de astăzi de care vor fi ştiind
cei ce odată au făcut şi au rnzeslrftl !

T. Pamllle

O CARTE RARA
cLaudă şi problemă

folositoare sufletului căire Prea lnăllatul
şi preaG evseviosul Domn I al Ungro-Vlahiei Domn Domn I Ioan
Gheorghe Carageal. ln Viena Austriei din tipografia lui Ioan
VarlolloineiJ(?) Zvechion 1818•.
•VersificaUeil la stăpânirea fericită a prea inăltalului I prea ev·
seviosului şi marelui Stăpânilor al Ungro·Vlahiei Domn Ioan G.
Caragea, la anul 1817. de un oare care editor patriot•.
Această carie care con/ine B /oi a făcui oarte din biblioteca
vlădicăi Filaret Beldiman, Mitropolit de Apamias. pe care inprejurările a /ăcu/-o să rămâe pană mai dăunăz1 prin/re cdr/ile

l

Iorga, op. cit, p. 283: „ .• după moartea lui Origorie,

ramlscseră

vicari amdndoi

episcopii•,

z Cf. C. Bflciurescu. Mona.5lirile ·şi biserielle di11 Romdnia, Buc. 1890.-D.
Clresarie Episcopu/ BuJeulu~ Buc. 1913, D 17.
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mămistirei Slatina, unde Filaret fusese egumen. /n această versilica/ie pe care nădăjduim a o da in întregime, se laudă domnia
lui Caragea, care a adus după au/oru/ necunoscul, binele şi
fericirea /iirei in /oale s/ra/ur ile sociale.
Pr. C. Bobulescu

DOCUMENTE
1-26.
Docuntenle pentru Biserica Sf. Gheorghe Loionschi dln laşi.
•Adecă noi preuti de I sv(ilnla beserică sv(iJnli Gheorghil, Savin şi Vasllie fac m şlire cu această scrisoare» dată ·la m(â]na
Dumisali lui Vasili de la Visterie ginerill Dumisall lui Ifrim ci-au
fost piavit penfru loc de cas(ăJ ci-au avut Isălleas[aJ aicia lăngă
ograda bisericii lui sv(eJlil Gheorghil şi după moarlia ei tâmplân·
du ·slăl di·au stătut acest loc pusliiu multă vreme şi împresurându-l unii de oparle alţii de altă şi mai rămăind o parte de loc
şi fiind în coastili ogrăzii dum(ijsali giupănăsăi Măricutii şi soco·
tind noi că n'ari bisărica nici un folos de la cel putin loc şi fi·
ind şi beserica slabă la acoperemănl am făcui voroav(ăl cu dum·
nealor ca s!ăl agiuloriască la acoperemănlul besericii şi am toc·
mit să dăm 3000 şindilă mănuntă şi cu cue pe acea şindil{ăJ• şi
slă] fie de la noi bl(aJgoslovit să faclă! ori ce ar vrea cu acest
putin loc ca să li fie dnmilorsall poman(ăJ pentru căci au socotit di-au daf agiutor la acoperemănlul sv(ilnlii beserici ca s(ăl
nu s[ă] strici pomana ctilorilor ci·au întărit mai (na}intl Iar de
s-ar scula cinlua să facă vr'o gălciavă pentru acest loc să fie lă·
sal şi afurisăl de Domnul Dumnezău şi de noi blăslămat tn veri
amin•.
U las. lt 7216 Juli 1
„şi pentru credintă am iscă[litl
popa Savin svelii Ghiorghi•

uGhedeon Arhiepiscop i Mitropolit Suciavschll facem şlire cu
acasli carie a noastrî, pentru un loc de cas[ăl ce iaste aicla în
lărgu în laşi pre ulita feredeilor carea iaste a sfintei Mitropolii
ce iasfe alăturia cu gardul ai Pevetoae şi pe lăngă rîpa cea mare păn in gardul ogrăzii lui Abăza Vornicul tn lungu carea acest
loc fiind mai tnnalnte şl mai marea şi măncăndu·l ripa şl ne fă·
cănda nice un folos sfintei Mitropolii am socotit cu a noastră
buni vrearia şi l·am dat acel loc danie Dumlsai(e]'lui Dumitraşco
Cămăraşul de lsvo(H}de ca să aibă a-l stăptni ş'a-ş face cas[ăJ pre
dânsul• •Aşijderlll şl ln urmi noaslrt pre cari l·ar milui Dum·
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n(ejzeu cu cinul arhierii şi Mllropolll poftim fră(ăşte ca să nu
strice aclaslt danie a noastrt care scriem mai sus căci şi Dumnel:lul cămăraşul ne-au arătat căte cevaş slujbî Iar cine s·ar isplll să strici să fle blăslămal şi neerlat de Domnul Dumnle!zău
şi de maica precjiJsta şi de smeareniia noaslrl şi pentru credintă
am lscălll şi s'au pns şi peclate sfintei Milropolll ca să s[ăl şlie•.
U las ll 7221 Sept. 15
Ghedeon Mitropolit a Moldo-ulahiei
pis. Axinlie uricar.
__
cam dăruit a me
driapl(ă] ocin(ă) şi moşie un loc de casLăl cu toi locul în preţul
călăi partela) mia ce este alăture cu gardul Peuetoaia dispre ră
p(aj păn tn gardul Iul Abăza Vornicul în lăngu (?J care acest loc
tm este şi mie danie de la sfin(ie sa chir Ghedeon Arhiepiscop
şi Mitropolitul Sucevei şi a toatlăl Moldavle eu acest loc l-am dat
prculului Gauril penlru sullelul răposalilor părinti şi frat pentru
că şi preulul au slujii slujbă dumnlelzăiasc[âJ pentru aceqej suflete răpăosate şi pentru a noastră erlare di păcate deci să fie pre·
utului drlapt(ă[ ocin(ăl şi moşie in veci mllvei sallel şi preutesăi
şi cuconilor şi nepo(ilor• •şi acest loc i l-am dat cu o casjiiJ Iar
o căşcioră mai mlc(ă) ce este tn ograd[ăl aceia caslăl esle a unii
femei săraci deci cât a pute să trăiasc!ă] binl când a vre prealul
să o scoal(ă) pe femela de p(e] locul I ul să ai bă a plăti casa dci
casa au fost a n numai locul este a preululuii.
U J3s li. 7225 Iun 22
Dumitraşco biv dlmăraş
Ion \lracnlc (?)parte-am scris
Toader
erei Gheorghit
Adiclă)

eu

Dumltraşco cămăraşul

scriu

•că

•Eu preulul Gavril şi cu solul meu SJ!ta scriu şi mărlurisăscu
cu acestu •zapis că •am uăndut o cas!ăl cu loc cu tot cari loc
esli alălure cu gardul Peuetoaiai despre răpă păn în gardul lui
Abăza Vornicului în lungii cari acel loc şi cu caslăl îmi iasli miiai
danlia de Dumitr~şco Cămăraşul şi am văndut-o dumisallil lui
Alexandru şi solului DumiisalliJ Despiip -direplii 9 lei~
·din laş 7226 fev 20•
Marlori
Ghedeon Milropolit; Preutul Gavril iscai.
Toader protopop ol laş m'am tâmpla!
Mihălachi săn Ifrim iscai
m'am tămplat
Dumilraşcu biv căm6raş
Toader sluga Iul Pahomle
Anisie Chlrlecias
Eu Vas[iJ1ie Draci dilac dl divan
am scris zapisul
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„E,u Alexandrnchtia glnerilleJ Peuefoi şi cu fomela me Safta fă
cut·am acesta„ zapis •la mlinul (sic) hlnui (sic) nostru Iul Toa·
der~ că <de a noastră bun[ă) voia l-am dat daniia un loc de
caslăl la ulija mare unde au fostu casa lălă·ne nostru lângă
caslalle log[o]fătului Boului şi i am dat-o ca slăl hiI pomană hi·
nului Toader şi copiilor lui" U las lel 723!1 Noem. 12.
Greceşte: •Alexandros ipohim ueveonos
Savla Pevezin ipohimo chai veveono
Popa Dimllri apolo ag on Ghiorghi ma;llris

Alexandru
m-am

văl

la vei (?) vist.

tămplat

mari.

Eu Ion Dascal am scris zapisul
•Adie! eu Alexandru Ispravnicul dum!sali lordachl Cantacuzino
oei spalar scriu şi mărturisescn cu llceslu adivărat zapis al meuo
că cam văndul a mia driaplă ocină şi moşie o cas[ă] cu loc cu
toi şi cu pivnif de piatră şi cu toate cu căle să văd făcute de
mini pin pregiurul casii am vândui-o Dumsali lut Ghiorgit Potlog
de visterie dreptu 100 lei bătui cari casja) o am făcut-o eu ·din
temelie precum să viadl şi .acel loc de caslăJ au fost a Mitropolii şi Ghidion Milropolilul l·au fost dăruit lui Dumlfraşco Căm[ă]ra
şului de lsvoade iar Dumilraşco l-au datu popil lui Gavril şi po·

pa Gavril mi l-au \iăndut mie care cas[ă) ias!e pe utila leredeilor
din sus de casăli dumisali Gauril vei loglo!făt şi păn în locul in
Pevefoae şi mai lasle o căscioarlăl pre acesta loc a unii babe e
Telegâritii r?J deci vre s'o las să şadlă) de n'a vria cum i-a fi
voe locul taste toi uăndut de mini tot fiindu dator dum[1lsali giu·
pânulul din văcăritul Pulnl [?J c'o som(ă) de bani şi ni-avându
de unde să-i dau am văndujtJ casa şi mi-au dat foli b!lnil deplini•.
laulogra(ul)
lt. 7236 Ap. 25
Gheorghle fii mitropolit
Alexandru vist. iscai.
Atanasie episcop Roman
Iordache Cat.acuzino spat.
N. Cazimir Post,
Enachi biv Vist.
Toader ot Vist. martur
Ion Nae logloJf. ot Visl.
Ursul ot vist. martur
•popa Vasjijlie tij ol svtil Ght>orghie >

•Eu Aluandru ispravnicul dumisali Iul lordachi Caiacozino• cu
scrisoare dată lui •Gheorghii de Visterie pentru casa

această

daci din Eş care cas aglungându-m pe mini nevoi că
rămlă]siasăm dator la visterie c'o somlă) de banii! şi de aliă ni
a9tJndu eu d-aci mă apuca de mare nevoi mi-am văndul casau„.
mia
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pentru oplzăci de lei noi dumlsall şi nepoindu-l megle~ dum(nea]lui vei log fiindil Oumlnea]lul mal aproapl pentru nevoi mea dusum-am la Dum[neaJlui Vei log Dumlnea)lui să-m dea banii şi
s(ă) Jipsască Gheorghll iar Dum[neaJlui Vei log au zis că mai de 30
de Ici mai multu n·a da iar de dau altil mai mult acilora să
văndii m'am rugai de vremlel ce nu-m dă preful să s[ăJ iscăleas
că tn zapis Dum[neaJlui n'au urul nici să iscăliască Gheorghi nu
vre•.
lt, 7236 mai 1
Alexandru vlsl. Iscai
cEu Alexandrachl biv comis• dau zapis clui Gheorghil Pollog
ol uisterlE'• pentru caslll cumparati de la Ion Hatmanul Iar el
li-a cumpărat de Ia călugării monastirii Nlamtulul şi ce le răscumpără cu 33 (?) lei.
lt. 7236 luni 21
!Greceşte :J o Alexandros Cananos
cSocotala dl loală chilluiala ci·au cheltuii dumnaiui Hatmanul
Ion la casăll ci-au fost cumparale Dumialui di la călugării ol
Nlt>Jamfii şi după porunca mării sali lui Vod au întorsa banii Alicsandrachi glnirlli PiviJoal dumisal[e] Hatmanului Ion cum scrie
mai glos şi ni-au orăndult pi noi vornici di po[aJrlă şi precum am
socotii am insămnat mai gios.
ll. 7236 luni 25.
cumpărătura i-au dat bani Alicsandrachi1 Hal·
30 Iii vechi
manullii Ion.
Abaş (?) acllşti (?) CJU rămas să-i de.
3 Iii 4 plaraliJ
la 6 figani ci-au rănit carill tn vall fiind plini
l liu 6 p
di gunoi n'au dat bani.
2
cari fă:t dl au acoperit casăli
2 Iii
1 car prăşlin.
1 llu l p.
200 par căl un 1 ban parul.
Jiu 10 p.
5 cari uueli căi 30 bani carul.
liu 6 p.
la 6 liudzii îngrădit gardul.
llu 6 p.
el-au cumpărai scănduri la divan şi la uş.
liu
unul meşler ci-au făcut o porlită şi la divan
şi la lşitoarl.
6 p.
o gro[alplăl di lşllolaJri ci-au săpat 2 rus.
10 p.
pe 40 bărnl şi pi nişli scânduri di stejar cl·au
podit eşiloari.
1 llu
amnare şi şis slălpl la eşlloari.
16 Iii 10 p. faci toată cheltuiala precum am socotit noi să-i
întoarcă Alicsandrachi dumisale Hatmanului Ion fâr cil 30 li vechi
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ci-au dat pe casă deci Dumnalui Alicsandrachl au căzut la ru·
g<lininte la Dumnalui Hatmanului Ion di n'au mai rădicat ertat (?)
4 liT 10 p. iar 12 liT să aibă al da măne diininas(ăl (sic) făr nici
o pricină şi cănd s'au tocmii aciastă tocmală s'au tămplat•.

plelce(tej a plorflil
1718 {?)

•Pentru nişli case ce am fost cumpărat de ln egumenul de
Neamlll aice în laş şi pe urmă me-au întors banii Alecsandrachl
comis netămpl ndu-s[ăJ zapisul cel de vănzare lăngă mine m'am
apucat după ce oi mergi acasă să-l cer şi să-l dau la măna lui
Gheorghll Potlog ol Vi t. căci ll·au cumpărat de la Alecsandrachh.
lt. 7237 Mai I,
Teofil egunH~n şi cu tot soboru! de la svnta mnstire Niamtul
facem şlire cu acest ade\.'ărat zapisul nostru ca să să ştie pre·
cum am \'ăndut dumsale hatmanului Ion o casă cu locu cu tot
aicea in laş intre casa preulesil popii lui Toader ci-au fost pro
topop şi între casa Dum sali lui Ghiorghită Potlog ot Vist. la uliţa feredellor cari casă au rămas de la părintele Pa omie episcopul iar părintelui i-au fosl cumpărătură de la Safta fata lui
lfrim Peaveţu fămeia lui Vasji}lie ci-au fost diiac de visterie iar
lor li-au fost cumpărătură de la preutii de svtăl Gheorghie anume preutul Savin şi Vaslillie iar lor li-au fost danie de la Isăilea
să . Aceste case i li-am văndut durns le hatmanului drept treizaci
de lei bani vechi şi ml-au făcut dumnialu! plată deplin deci ('a
să-l fie Dumsale drlaptă ocină şi moşie în veci şi aclastă vftn·
zare s'au făcut cu ştire svintiei sali părintelui Mitropolitn~.
U las li. 7 !.37 Oct. 5
cAdecă eu Alexand rache biv comis inpreună cu satul meu
Safta tata Pevetoai făcut-am acesl!1„ zapis <Dumlsali Potlog ot
v is t~- or pentru n i şte casă ce sintu pe uliţa feredellor alăturea cu
c a săle Dumisali cari caslăl fiind mai denainte vreme a solului
meu Saflll fă c ute de băr baful el ci -au avut înainte de Vas(ijlie
Pietrlanul şi murind„ cil-au fost văndut soţul meu Safta lui Pa·
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homii cl·au fost episcop la Roman şi după săuărşirea vîetil lui
Pahomil fiind Pahomii de postrlg de la mlălnlă)stirea Niamtului
au rămas casăli la călugarii de Niamtu şi scotindu-le călugării
la vânzare li-au fost cumpărat Dumnialui Ion Hat. de la călugări
drept 30 lei vechi deci incepănd eu ca să răscumpăr aceaste
casja) fiind a sotului meu mai nalnte şi neavănd bani ca să în·
torcu Dumisall Hatmanului Ion m-am rugat Dumisali lui Potlog
ol Vist de mi-au luat bani cu dobândă şi mi-au dai acei 30 lei
de am întorsu hntmanului Ion şi am luat eu casăle şi pentru bani
am fost pus casăli zălog cu zapis păn în trei luni la mâna lui
Potlog· ca să-i dau banii la zi• pretăluindu·se totul se găseşte că
face c45 lei• De nu voi întoarce banii la termen •Dumnealui
Potlog• să rămăe •răziaş cu nceale castel•.
li. 7238 Mal 12
(ln

[ln

greceşte:)
greceşte :I

Alexandros Comisios Canano
Papa Dimilri Marliros.
eu Safta Pavetol
Popa Vasilachi ol sveto Ghlelorghiel Iscai
Toader Spătarul martur ls. a.I

cEu Toader Tlllarul împreună cu fimiia mea Safta• dăm zapis
•Dum(neallul Gheorghitâ Potlog de \.'isterie• că l-am vândut co
casă gala şi cu toate câte săntll în casă pal lavit masă şi cu
tot locul căt ţine a casăi cari c<isă esle prea ulifa feredeJlor între casa ci-au fost a lui Vameş Pietrianul şintre casa nănaşii mele
Saftii fata lui Ifrim Pevit cari casă am făcut-o eu• clară locul
mi l-au dat danie nănaşi-mea Safta fala Pevetoaei cu zapis şi
acmu agiungăndii nevoe rămăind la multă lipsă cu voe noastră
l·am uăndut dumisali casa şi cu tot locul cum s'au scris mai sus
pe bani gata 15 lei şi ni-au· făcut platlă) deplin lofi bani ce scriu
mai sus Intru mânull noastră, ca s1H fle de la noi dumisali
drlaplA moşie cu tot locul tn ueci"
U las li. 72~4 Săpl. 2
Toader Tătarul
Safta flmee Iul Toader Tătar
Safta fata lui Ifrim Peueti martur
Toma zel lui Alexandrachi marlur

Scrisoare: răpăosând •Gheorghiţă Potlog, ce au fost diiac de
uist(e]rie şi pe urmă răp&Osăndil şi giupânlasa dumlsali cumnata
noastră Marie fiica răpăosatului Şlifan Calargiul ce au fost Vei
Clucer, li-au rămas un copil mic• şi luând toate precum şi pe
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c:opllul •supt purtarea grijii noastre ră1m1nlnd şi un loc de cas[ăl
in târgu în laş, din dial de svell Gheorghii lăngă ră pa ce mare.
şi din dial de casa răpăosatului logof[ăJlului Miclescul, alăture
cu casăle vătavului Sandului şi cu casăle preutului Lupaşco, ce
au fost preot ot dtspre beserica ol gpjda. şi păr tn groapa ce
mare cu hatarul carele îl adevereşll zaplsăle celi vechi de cum·
părătură. care loc are şi pivnicioară de piatră, deci noi văzăndCi
că stă Jocul făr de nici o agonesilă şi pivnicioara începusă a se
răslpi şi curge pagubă copilului ni·am socotit noi înpreună şi
cu Dum. Post Apostul Catargiu! unchiul copilului de pe maică
şi am vândut acel loc Dumisali fratilui nostru Ioan Gheuca spat.
li. 7261 Ap. 15.
Apostol Catargiu post [iscălitil
cEu Catrina preuteasa preutului Lupaşcu el-au fostu preut Dom·
din preună cu fii mei Manolachl şi Georgbli" dăm zapis
•dumisali Lupul Balş biv uel ban ... ; am vândut ciocul casii noas·
lre cei vechi, ce·m esti de la sotul meu preutul Lupaşcu şi cu
locul grădinii ce esli din sus de casă pănă în locul caselor medelnicerlulul Mihălachi Cheşcu, cari loc esli alăture cu casăle
Dum. ci-au cumpărat de la Dumnealui spat. Joni(i Gheuca şi
mergi din locul caselor Dum. Banului pănă in linlirimul bisericii
lui sfeli Ghiorghi dea la vali, şi mergi alăture pe lăngfl chlolonre casă Sclipancăl. pănă·n zăpla;zii ogrăzii med. Mihălachl
Cheşcu undi esli şl piiatră hotar şi alăture cu zăplazii med. Cheş
cu si pănă în zăplazii ogrăzii Sandului V6.tavului ce esli din sus
şi de acole alăture cu ograda Sandului până sâ închei iarăş în
locul Dum. Banului ci-au cumpărai di la spat. lonifă undi sini
casăle Dumisale„ şi am vândut cu 110 lei.
ll. 7264 avgsl 25 dn.
Manolachi am vănduhl
Catrina preutiasia am văndut
nescă

cEu Ioni( Gheuca spal.• am dat zapis . . oumisa(e Lupul Balş
biv vei banu• că «am făcut schimbu i-am dat eu Dumisale locul
meu cu casă gata cu ogradă cu pivnil!ăJ de piatră şi costişa căl
cuprind! ograda pără in vale în părău aici în lărgul Eşîlul lângă
sfet Gheorghie, cari loc să hotărăşti cu lăntirimul bisăricii şi cu
Miclescu! şi cu preutiasa preululuf Lupaşco şi cu Costantin săn
Sandulul Vătavu cari aceslu loc de casjăj im es!I şi mie de cum.
părătură de la copilul lui Potlog a lui Ghcorghil şi fiind copilul
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mic au fost vlchil dl au vănduf locul Toader Nacul ol Vist. şi Ioni( Nacul fiind rudă cu talul copilului cu Ghiorghif Potlog şi
fiind rudenii cu maica popi Lujpaşcullui şi răposatul lonit Canti·
mir Beizade, şi Apostol Catarglul fratlil cu maica copilului l-au
inlrebal vechilii ci-au vândut locul carii mal sus sunt numlli şi
au socotit şi dumn(e]alor că-l cu caii şi au Iscălit zapisul• de vân·
zare 'lnsă şi Dum[neallui Banul încă mi·au dat tot locul Dumi·
sali cu caslăl vechi cari loc Ii esti şi Dumisali cumpărătură dl la
Pilariul lliie după cum arală toatlel zapisăle de cumpărătură• mai
primeşti şi opt sute de lei,
lt. 7264 Dlch. 6
[s. a. iscălituri neîntelesel
Jonlt Gheuca Spalar
Jnuoială

•cu dum. Cumi Pah. Coslandjinl Crupenschi şi cu fra·
fii Dumisall, m răposatului Sloi. Lupul CrupensC'hl pentru locul
ce au Dumnalor. •care loc lasle inlre casăle mele şi inlre casill
Dum(ijsaU Post Marie Pa!ade deci de a noastră bună uoe ni-am
învoit cu dum. Pah." Costandi Crupenschi> •Şi am făcut schimbă·
tură am dat eu o părechi de casă ce am aice in laş cu locul
lor, ce sănt lângă sveli Gheorghl la răpa Ptuitoae în margine
după sc1·isori vechi şi după stâpănire ce am stăptinil eu care loc
iast(e) cu casă gata şi cu plvnil de piatră şi deosăbit am dat un
loc de o dughlană şi crâşmă în târgul Bollolşanilor care li ·am
1779 Noemv. 15
luat şi eu de la Afenduli>
•Gavrlll Miţropolit Moldavieid-lui cNeculai Cantacuzino biv vei pah. precum
să s[âl şlil că avănd noi o casă cu loc căl este în grădinlăl şi
mergi şi păr în vale răpii Păvitoai la mahalaoa Feredeilor cari
loc să hotărăşti cu locul Pah. Sandu! Miclescu! şi cu a lui Dumitri Ciorneill cari casă cu loc sănt luate cu schimbu de la dumnlalul lordachl Balş biv vei vist. adică având noi un loc piirin·
ţăsc Urngă Dumnealui Costandin Pah. l·au schimbat cu casăle
aceste şi la impărfală noastră între lrati au rămas casăle aceste
in parle noastră a tril frat şi de buna voia noastră li-am văndLJl
Dum. Pah. Neculai Cantlacuzlnol în o mii doi sule lei cari bani
1783 Noernb. 20
i-am luat deplin>·
Scrisoare

dală

cNeculai Cantacuzino bh.' vei spal. inpreună cu soful mleu
adiviresc• •Că avăn.d noi nişte case aicla tn oraş laşii
în mahalaoa Feredellor din sus de bisărica sveli Gheorghl şi Jn
malu răpii Peveţoai care casă li· am avut cumpărătură de la

Frosăna
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Dumlor Boerii Crupenscheşli» uşi nefiindu-ne noi frebuitoari auănd să mergim la ţara turciască să trăim li-am scos uânzăloari
la sullan mezat şi lrigăndu-slăl călăva vremi atăl pe uli(ile oraşului cum şi in divanul Gpod. pret cel mai de pe urmă au dat
dum. Iordachi LozănschiI ol vist. din parte dum. ginerimiu Necu·
tai Stratilat biv vei armaş 2355 lei• •Cu cari pret noi ni-am mul·
lămit• casăle rămiin asupra ginerului.
1792 luli 15
Nec. Cant. biv vei Spal.
[Greceşte:! Ef. Canta dadi
•Neculai Stratulal biv vei comis adiuerez cu acest zDpis» că a·
vând aicea •în oraşul laşii o perechi de casă în mahalaoa feredellor lăngă biserica sfântului Gheorghie diasupra răpii Pivi(oaia,
care casă le-am şi eu cumpărate de Dumnialui soC'rut mieu Neculal CantlaJ biv uel spal. şi nefiindu-1 dum. trebuitoare acesti
casă cu toate cele ce se află şi cu toi locul lor ce sA cuprinde
prin zapisile vechi> •pretul cel de pe urmă l-au dat logof[ăjt Grlgorie Dramă ot Vist.> prin mezat 3750 lei.
1796 Sept. 2.i
Nicolai Slralilal biv vei comis
!Greceşte:! Saula Canla
Costachi hal. lşi alle iscălii.I
•Neculaiu Slratilal biv vei Comis» adeverez <că auănd cu aicea
Jn oraşul EşiI o părechi casă în Mahalaoa Feredeilor lăngă bi·
sărica sfăntului Gheorghil diasupra râpii Pivitoail care casă li-am
şi eu cumpărate de la Dum. socru meu Neculaiu Canlla) biv vei
spat. care casă voind a le vinde am stătut la locmală cu Dum.
Logjo)f. Grigori Dramă ol Vist. şi ·i li-am vândut cu 3750 lei>.
l 796 Săplemv. 25
Nicolai Slralllat comis adeverez.
Zapisu
cGiosu iscălitul Sardariul Andronachi Vasiliu! Ballagu scotlnd
în sultanu Mezalu) ccaslli meii de aiC'ea din oraşul IaşiJ ce le
amu făcute cu drepfii banii miei pe locul de zăstri a so(iei meii
dln dosul bisericii sfinlului Gheorghii oll1 Lozonsrhil lingă ripa
Plvi1oael„ Pretul cel mai bun l-a dat D. D. căpitanu Fotachl Ma·
vromatl care au dat 650 galbeni care şi cumpără casele.
„ I BllO Iulil 13 zile•
clzuod de documenturîle casllor meii din Eş de la mahalaoa
teredellor den sus de sun. Gheorghi ol Lozonschi lingă rlpa Piui(oali ce li-am încredinţai la comisia rînduilă spre holărllura Io·
eului 1835 Malu 7.
https://biblioteca-digitala.ro
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No. 1 zapisul din let 7216 luli 1 pentru loc de cHsl,!!I ci-au fost
lsăllesil ltngă ograda Dum. Măricuţii Peviţoai, care loc d<'nuit
fiind de numita lsăileasă la biserica sv. Gheorghi preulil de la
at'laslă bisărlcă Savin şi V~silie l·au dănull Dum. Măricutii cari
au dat 3 mii şindilă lăcuită(?) cu cuile ei de şi-au acoperit pomenlla bisărlcă.
2. Carie de danie din 7221 Săpv. 15 de la Mitropolitul Ghedeon
pentru un loc de casă ce iasli alăture cu gardul Pevifoai pe lln·
gă ripa ce mari, pină în gardul ogrăzii lui Abaza vornicul în
lunga, ce l'au dăruii lui Dumitraşcu cămăraşul de Izvoade.
3. Danie din let 7225 luli 22 pentru un loc de casă cu foi locul impregiur a lui Dumitraşcu cămăraş ce-l dă danii preutului
Gavrll cari loc ia sll alăture cu gardul Pivitoai dis pre ripă plnă ln
gardul Iul Abăza vornicul în lungu.
4. Zapis de uînzare din parte preutului Gavril din Jet 7226 Fevr.
20 pentru locul de mai sus ce l'au văndut lui Alicsandru şi so·
III sa li Despil de ve.:i.
5. Zapis de danie din parte Alicsandrachi ginerili Pevlfoal din
lei 7234 Noemv. 12 pentru un loc di c<isă lingă casili logf. Boului ce·l dă danii finului său lui Toader
6. Un izvod de bani pentru casi din let 7236 Săpv. 13.
7. Alicsandru islpravl D. lordachi Cantacuzino cu zapis din let
7236 Mai 1 ulndl casili arătate lui Gheorghl de Visteri.
8. Zapis din let 7236 săpv. 25 din parte lui Alecsandru ispravlni)c pentru o casă cu loc cu tot şi cu pivnltă de piatră ce au
vtndut lui Gheorghi Potlog de visterie.
9. 7237 luni 21 zapis de vtnzare casilor lui Alicsandrachi biv
comis lui Gheorghi Potlog ol Vist[e]r[ie].
10. 7237 luni 25 izvod de prefăluire casillolr făcutlel de vornici

a

de poartă.
l J. 7237 Malu I adlverlntl asupra casilor ară la le din parte Hal·
m[anu!lul Ioanu.
12. 7237 Octv .. 5 zapis din parte egumenului Teofil şi cu toi so·
borul de la Ms. Niamtului pentru vînzare cas!lor arătate Hatmanului Ioan.
J3. 7238 Maiu 12 tiji zapis asuprn acestor casi din parte lui
Alecsandrachi biv comis că le-au vândui lui Gheorghi Potlog.
14. 72q4 săpv. 2 Iii zapis din parte lui Toad!elr Talarul cu fă
meia lui S1:.1fta asupra acesllor! casi că le·au văndu! lui Gheorghi\ Potlog.
15. 7244 s1:1pv. 2 tijl zapis din p rte lui Toad[erl Talarul asupra
arătatelor casi.
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16. 7255 Maiu 30 zapis de chiriia caselloJr arătate.
17. 7261 Apr. 15 zapis lij asupra casilor aralale ce le· au cum·
părat Spat Ioan Gheuca.
18. Adiverinti a soalr Ioan Gheuca din viei 72611 ghenar 2 că
ş'au prilmlt banii loli pi casi de la D. Banu Lupu Balş.
19. 72611 Avst 25 z:ipis tij asupra arătatel!o]r casi di la preu·
leasa Cutrina ce le-au vindut Dum. Banului Lupu Balş.
20 726~ Decmv.
zapis lui lonili Gheuca pentru arălallle cas\
cu locul lor de lingă sv. Gheorghi ol Lozonschi cari loc să ho·
târăşti cu fintirimul bisărici şi cu Miclescu! şi cu preuteasa preutului Lupaşcu şi cu Cond. sni Sandului vătaf.
21. 1783 noemv. 20 zapis din parle CrupenscheşWlolr pentru
vănzare casilor arătate cu loc cu tot care loc să hotărăşti cu
locul pahr. Sandu! Miclescu! şi cu a lui Dimitrii Ciorneiu.
2l. 1 i79 Noemv. 15 carii di schimbătură din parte logf. Lupul
Balş tncredinlală şi de altl boeri ccilră pah. Codi. Crupenschl cu
frafii săi pentru casa arătată cu locul ei şi un loc de dugheană
şi crîşmă în lîrgul Botoşanii ce !'au luat de la! ...
23. 1779 noemv. 17 carte din parle lui Manolachi Balş de schim·
bătura ce au făcui cu boeril Crupenschesti.
24.Noemv. 21 scrisoari parlicularnică din parle lui Cos·
tachi Crupenschi cuprinzătoare asupra schimbului ce au făcut cu
banii Manolachi Balşu.
25. 1792 luli 15 zapis din parte lui Necolai Cantacuzlno biv vei
spalar cătră ginerile său Neculai Stralulat biv vei spatar că i-au
vândut casili ce le· au avut tu mahalaoa Feredeilor din ap. (?) de
de bisărica sv. Gheurghi şi malul răpii Pevifoai cari casi le-au
avu! cumpărate de la boerl Crupenscheşli.
26. 1796 avst. 5 tidulă de la mezat din parte Dum. Necolaiu
Slratilat comis asupra vănzări casiJlorJ arălale.
27. 1796 săpv. 26 {?) zapis de vecinică vănzari arătalilor casi
căiră Dum. Logf. Grigori Dramă cu pretu de 3750 lei din parfe
Comis Neculaiu Slralilal.
28. 1796 săpv. 25 doî zapisă intr'o cuprinderi şi tot dinlr'o zi
din parte D. Slralilaf căiră Dum. Logr. Grigori Dramă liji asupra
arălalilor casl.
29. 1796 Ocjtjmv. 3 jalbă din piHle O. Dramă ot vist. căiră
Domnu ce1·tnd a să faci publicafllle obicinuite asupra arătatilor
casi.
30. 1797 apr. 17 tidulă de mezat a hătmănii pentru arătatill
casi să se vfndă arătatile casl.
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31. 1797 Apr. 13 lidulă glosjp[old. tiji de mezat.
32. 1797 Oclmv. 2l adiverintă hăt. tiji penlru vînzari casilor.
33. 1797 Noemv. 7 carie g[osjp[old. de la Alixandru Ioan Callmach V11d. de stăpinire asupra arătatelor casi pe numele d. Gri·
gori Drama ol Vis!.
34. 1826 ghen[ajr 12 isvodul de zăslri prin cari mi să dau locul casilor arătate mie de zăstri de cătră răposatul Banul Tanasle Gosanu şi la 1828 am făcut cu casilc ce astăzi să văndii pe
doi sute (?) cu loate heinrile tn pretiul. cari loc şi banul Gosanu
11 ari clironomie de la răposatul Necolachi Dramă fiiul răposa
tului Grigori Dramă fiindu-i nepot de soră.
Cu aceste docu1t1enturi arătate mai sus ce am dat izvodul acesta la D. Ioan Popa vornic de poartă rinduitul din parte D.
Căm[inulr Dimilrii Flore asăsorul giudcătorii de Eş ceru a ml să
hotărî şi a mi să măsura în sli[njcni] mărginindu-să lăfime şi tncungiurare loculul întocmai după însemnatul Docoment ce iastl
arătat la No. 20 căci inlr'alt chip sini nemul(ămit.
1835 Maiu 9.
34. Copia holărnieii a locului acestor cas3 făcută la 1835 săp1J.
30 de D. Cămr Dimilrachi Flore cilenul (?) giudecă t[oJr de Jint. Iaşi.
35. Hartă închipuiloare de stare locului acestor casi făcută de
loanu Popovici vornic de poartă lip. la 1835 Săpv. 30. (pe pag. 15).
Adică trllzăci şi cinci bucăti Documenturi vechi şi noi facu cari
inpreună cu zapisul din parte me din 1~ Juli 12 şi căzăndu la
mezatului le-am teslimarlsit D. D. Capn. de mililii Fotachi Ma·
1Jromaf vecinic cumpărătoriu 840 Juli 16.
•Zapis de vecinică vînzare prin carele eu gios iscălitul căpila·
nul Fotachi Mavromate, fac cunoscut că casăle ce le am alee în
oraşul EşiJ lingă beserlca Lozonschi, cumpărate vecinic de la D.
Sard[aJr Andronachl Vasiliu cei zic şi Baltag prin bună alcătuire
şi tocmală de nimine silit ... <de mine făcute tot pe zisul loc» le
vînd •Dom. Domnului Doctor Ernanuil Frinchil cu pret» de 1250
[galbenii.
1844 Mart 13
La 1867 Oei. 25 cDom losifu Maizner» cere relaţii de la grefier
"de a i se da relatiune esactă clacă casile Dom. Doctoru Fren·
chel din dispărţirea I pe care are dorinţa a le cumpăra sănt îmbrăcate cu datorii sau sănt fărî nici o datorie».
Pr. C. Bobulescu
https://biblioteca-digitala.ro
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27-32.
Regesle doc:.imenture atingUoare de Biserica Sf. Gheorghe Lozon~chi din
sconse dintr'o condicA. df! averi Rncoviteşli- Rus!le~ti; numerile filelor
sunt ale transcrierii.

Iaşi,

<7167 luni 20.-Zapisul Despii, flmeia lui Alecsa pitar cu feciorii
ei Ecaterina şi Gavrilaşcu la măna lui Enache sir. Crăste vornic.
pentru că i-au văndut. nişte casi cu tot Jocul lor ci sănt pri uliţa
mare intre locul casii Dumilriii ~i înlre locul casăi Vlăscenesil şi
din ulita mare păn în finfirimul bisăricii sfântului Gheorghi"
(f. 90).

u7223 Noemv. 23. -Zapisul lui Toader stolnic, adiverit cu multe
iscălituri că au dăruit preotului Vasile sin dascalal Sofilano o
bucăfă de loc din drept locul său cJri esli pe uliţa mari di vale,
despre ţintirimul bisăricii sfănlului Gheorghe dispre casa preotului Toader, în măsuri: 4 slănjăni larg. dinainte casii despre
(inflrim, 3 slănjăni despre poarla. preotului Toader. ş1 3 slănjăni
dispre casa ~umn.itului său Panaitachepo st (f. 91)
«7264 Iunie 26.-Mărturie hotarnică de la Ştefan Popăscu, vornic de poartă asupra locului Sclip()scăi de pe ulita mare, lăngă
tinlirimul bisăricii sfântului Gheorghe„.» (î. 92).
«7264 Iunie 16.-Mărturie de Ja preot Dumitru Grecu ol Sfăntul
Gheorghie şi cu Vasile Cracalif pentru casa d~scalului Sortano
că au fost mai mică de căi ace făcută în urmă de pCJpa Vzisile
lot pe acel loc ce-l are dăruit» (f. 93)
«1768 Mart 15.-Zapis... Tot.într' această vănzare au dai !Cons·
landin Cheşcu ot vist. lui Ioan Cantacuzino bi1.•. spat.J şi o bucală
de loc ce esli in dosul ogrăzii despre bisărica sfântului Gheorghe.
care loc este în coifu şi hotărăl cu pieiri. lasat afară din ogradă.
intre casile Nastasiei Sclipascăi şi între casile lui Ion, valav Mi-

tropoliei» (lbid).
aDecvr. 18-Zapis făr veleat... !Moşia Tâtărănil ln
lui Sldor de la Sfănt Teodor... • (f. 98).

fiinţa popii

T. Pamflle.
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33
Din dosarul No. 3991846 111 arhivei Mitropoliei Moldovei

şi

Sucevei.

1852 Octomv. 26.
Cătră Inalt Preosfinlia Sa Mitropolitul Moldavlei ci are rezl·
dentlla în Eşt.
De la obştiia lăcuitorilor din satul Verejenil linutul Sorocii din
Besearabila (sic).

C:lzfnd cătră Arhlpăsloreştile picioare a lnnall Preasfin(ielor
Voastre, rugăm milostivă luare de samă spre următoarea jalobă
a noastră.
Noi. pre milostive slăplne, acum patru ani purtând în inimă o
nesuferilă durere duhovnlciască, sîntcm, adică llpsili de sfintul
lilcaş a lui Dumnezeu, n'avem bisărică
fiindcă blsărica ci
era mai înainte de lemnu, mică pentru a ei desăvîrşilă înve·
chire, s'au închis de cătră sUipînire pecetluindu•să ; şi noi nu·
mlndu·ne creşllnl la bisărică nu inmblăm; mîngîere de rugăciune
n'avem; de sfînta a Iul Hristos pentru păcatile noastre jărtvă ne
lipsim şi răminem in starea ticăloşiei duhovnlceşli cu alîf tn mai
mare jăle, că ne ştim trăitori pe moşie mănăstirească fiind satul
şi moşlia Verejenli a mănăslirei Frumoasei din Eşi.
Innalt pre milostive stăpâne şi bunule arhipăstori a oilor celor
cuvînlăloare. fievă milă de celil fără de ocrotire duhovniciască
călălorie[a] a noastră prin puslielalea lumei aceştia spre Hanaa •
nul cel ceresc noi in starea tărăniei şi aşa sîntem si orbi şi
şchiopi şi ticăloşi inlru lucrurile cele duhovniceşti ale mîntuirel ;
dar fărA slinlul lăcaş în care obicinuit, afară de rugăciuni şi sfinla
jărtvă, să dă creştinelor şi povătuire duhovnlciască spre mântu·
lre - putem cu lotul să ne săi bălăcim Şi scl ne asămănăm Ia nă·
ravuri hiarălor celor duhovniceşti.
Şlim lnnall Pre milostive stăpinf', că moşiia Verăjănii nu să
află a sfintei Mitropolie a lnnall Preasfintielor Voastre, dar fot
odată credlm că Arhipăstoreasca mijlocire a lnnalt Prea Sfinflelor Voastre va pule fără indoială, să aibă ace dorită lucrare asupra ctrmuirel numitei mănăstiri Frumoasă de la care ar pule
a să inpllnl dorinla noastră, ca să se facă tn satul nostru blsă
rlcă şi lată ce rugăm noi de Ia lnnalt Pr.easfinfia Voastră: rugăm
mlllodre căiră mănăsllrea Frumoasa ca să ne facă blsArică du·
pă pildă cum s'au făcut aici bisărici şi pe la alle sale mănăsll·
reştl precum la Colova (?) şi CoricăuJi (?) ci sint a mănăstlrei
Neamlµlul.
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Cîrmuirea acestei mănăslirl prin contract cu care au dal aces•
lea moşii în posesie au legat pre posesori cu îndatorire să facă
in arătallle sate şi bisărici după plan, că aici amlnlrelea nu dă
voe a să face bisărici şi cu aşa chip s'au şi lăcui acum bisăricl
la arălatile sate. Dacă noi am ave stare a ne face singuri bisă·
rică n'am îndrăzni a supăra cu asămenea jalobă pe lnnalt preasfintia Voastră, dar noi sînlem săraci, purtăm multe nevoi: şi înpărăteşti, şi slăpîneşli, şi ale îndălorirel căiră stăpîneI moşiei şi
insuş a casălor noastră şi n'avem nici cacum chip de a face bi·
sărica ru a noastră cheltuială, însă ajutor de salahorie vom da.
După acestea toate iarăş cădem la picioarlle Preasflnflelor voastre
şi cu lacrimi rugăm, puneti mijlocire, facili lucrare asupra mă·
năslirei Frumoasa, ca să ne facă bisărici'i., iară dacă şi după a·
ciasla nu ne s'a face rugămintei implinire, apoi nevoiia ne·B
sili să ne mulăm din Verejeni pe /a alle sale, unde sini bisă·
rici, că noi în slarea /ărăniei noastre, in care ne-au pus pro·
niia lui Dumnezău a/Jă mingiere in lumea acias/a a/ară de bisărlcii n'avem. lndrăznlm în slîrşit a vă ruga Pre lnnall Preasîln·
tiia Voastră să bine vol(i a ne înşliin(a prin protopopui din ora·
şui Soroca, Grlgori Pelrifchii. pentru urmarea, ci veti binevoi a
face după aciaslă smlrilă (sic) jalobă a noastră: mai cu nerăb·
dare vom aştepta răspunsul lnnall Preasfintielor Voastre şi sin·
tem din numărul turmei cei bine credincioasă a Arhipăstoriei
Innalt Preasfinfielor Voastră plecate slugi.
Lăcuilorll din salul Verejenil : Evfimii Gropa, Zaharia Cozmln,
Timofei Niechlm, Amvroim (?) Gropa, lacov Bajan, Alecsei Bas·
can, lacov Tiuliunari, Alecsel Gropa, Ivan Dudnlc (?) lacov Cuzmlc, Pefr Dudnic, Troflm Leontieti, Nichita Cozmln. EvstraliI Carandiuc, Pantelimoan Tiutlunari, Juan Timco, Evstratli Constanlln,
Şlefan Condurachl, Ivan Ţopa, Ivan Condrea, Toader Condrea Io·
sif Tcaci (?), Arsănii Cotrufa, Stefan Voghl {?) OnufriI Geincu,
Vasili Ghincu, Vaslli Filip, Ivan Giupişin, Constantin Panaltl, Chl·
riac Paşa şi toală obşliia salului Verejenii dlnpr~ună cu cllenll
politiei salului.
(sunt aplicate şi trei pecett lungărete in tuş în dreptul cărora
se află scrise următoarele nume:) Matei Du man (?) Petru Timco;
Vasilii Scrimin (şi o altă pecete rotundă a satului Verejenl).
ln 26 Octomvrie 1852 Satul Verejeni.
Pisarlul satului Alecsel Peretealco care au şi iscălii pe lăcui
lori după a lor rugăminte pentru neşliinta lor de carte.
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(Rezolufla) No. 1205. Priimlt în 12 Noemvr. No.
Trim!Jîndu·să după aciasla copie întocmai Preacuvlioşieil Arhli·
mandrilului! Antim Egumenul m[ănăslilrleil Frumoasa să se fo.
tească (sic) lpofleascăl ca să facă cuvenita punere la cale a le
face biserică, ca nu din aciaslă pricină să fie silifi lăcuitorii a se
strămuta pe la alle sate şi de închipuirea ce va face să ne în·
părtăşască ştiinfă ca să le facem şi noi cunoscut despre chibzuirea preacuvioşiei sale.
(ss) Sofrloniel Mitrlopolitl.
•lnnalt Preasfinjile Stăpâne
Pe lângă adresa Innalt Preasfintiei Voastre din 14 a curgătoa
rei lune No. 11153 am prii mit cu !ol respectul copiea jalbl lăcui
torilor din satul Verejenil oblastul BasarabiI a monaslirel Fru·
moasa pen!ru beserica din acel sat de care au trebuinlă a să
face din nou, asupra cariia cu supunere fac cunoscut lnnalt Prea
sfinjii Voastre că în primăvara viitoare având a merge acolo precuvioşia sa arhl mandrilul Chiri 1 va regulari să cele de cuviln{ă
pentru faceriil besericll din numitul sat, iară pănă atuncia lrebue
a fi răbdare»,
(greceşte) o arhimandrltis Antimos Formâsas
1852 Noemvr. 17
IRezolufial Priimil în 21 Noemvr.
Sectla întîia din dlrectie va triimile întocmai copie cucer. Protoiereului Grigorii Pefrirfchle din oraşul Soroca a oblastiei Basarabiei ca să le împărlăşască şliinla intru aciasta lăcuitorilor satului Virejenii.
Sofr[onie] Mllr[opolil}.
Pr. C. BobuJescu

34-37
Câteva Documente basarabene din colecţia pir. Andrei Murafa.
AdlclăJ eu Gheorghieş, vorlnicj de Cotiujeni sin Vărlan, am dat
scrisoare me la măna nepotului meu. lui Ştefan sin Aniţii nepo·
tul Mădăliţil, surorii lui Vărlan tălăne-meu precum şi·s ştie că·i
moşan în sat în Coliujeni, la finului Sorocii, din bălrănul nostru
din Erhan, şi căl parle am eu Gheorghieş cu fratii mei, atăl are
şi jeli cu fratii lui. Şi agiungăndu-1 pe Ştefan o nevoe, au vinil
la noi ca-s cumpărăm parte lui. parte lui (sic), şi neaglungândune puterile, i-am dai voe să văndă cui va găsi. Şi acel cumpă·
rător s'o cumpere filr de nici o grijă. şi despre noi să n'aibă nici
o ncvoe. Iar de ni am scula noi. vreunii din fraJi. au din răzăş
cari mal gios ni-am iscălll ca-s mergem la vre-o gludecatlăl ca
https://biblioteca-digitala.ro

20

MIRON COSTIN

în chip s'o răscumpărăm, să nu ni·s ţie în sam, ci s'o sUipânească aceI cumpărătoriu cu pace. ŞI pentru credlnră. ni-am isclllll
şi am pus şi degeliie.
Eu 8 Gherghieş. Neculai Jalobă 8 moşan. Erei Enach~ 8
moşan. Eu Ioniţă Cucu 18 moşan. Eu Şlefărlă moşan f). Erei
Şi noi oameni streini ni-am iscălit văzând
Gheorhe moşan
această mărturie din gura lui Gheorghieş. Vasile Ginerele 8 Va·
sile Hobjilă 8 Toader Sidor 8 Ştefan Nistor ie. Eu popa Coslantin am scris cu zisa acestor răzăşi.

+.

•
Adică

eu Gheorghieş ficiorul lui Vărlan, nepotul lui Erhan de

Coliujenl, făcut-am zapisul meu la măna Murafii. ficiorul lui A-.
lexandru, pe cum i-am văndut un iaz din sat din Collujeni, din
parte din gios cel mni gios di cel mare; şi l·am văndul dreptu
triisprece matce. Şi cănd i·am văndut eu <iceslu iaz, am înlrebal
de lofl răzăşii şi de loti fralii mei, şi de la !oii am luat pozvol
mal la urmă să n'aibă nici despre un fraie nici o ne:vo~. rămă
indu-le lor alle iazuri pentru aceasta cc: l-am văndul. Şi lntr·aceste iazuri din parfe din gios sfnt părtaş Brăleştil şi Deşeşlii şi
Erhăneşlii; şi-au ales (?) unii tril iazuri, cel mai din gios, parte
(un rând rupi) Erhăne.ştii n'au treabă, vănzănd unul dinlr'acele
trii. Şi penlru credintă ni·am pus şi degilile. Şi la aci::slu zapis
s'au tâmpla! oamlni buni şi răzeşi şi streini anume Şlefărlă ră·
zeş şi Simion Cocul răzeş şi Vasile Ginerele (o pală) de ColiuLet 7253
jenl şi slreinl preutul Axinte de Opreşeni.
Erei Axinte bivu protopopu. Ştefârlă (~ răzăş. Simion Cocul @
Vasile ~ Ginerele. Şi eu erei Costanlin Cărăiman pisah (Adaus
mai târziu:) Şi eu Enache preulul răzăş, sin lui Joni!ă, nepot Iul
Gheorghleş.
•
Adllc]a eu Ştefan sin Anilii nepot de fală Mădălilii a surorii lui
Vărlan ol Cotiujenl. dal·am zapisul meu la măna Mur<:fii pe cum
i·am viindut a me drlap!ă ocină şi moşie din sal din Coliujeni,
parte me din gios şi din sus, cât s'a alege după cum arată măr
turie de la văru-meu Gheorghieş. Şl am vânduf·o cu pre! drept
2 boi. ŞI s'au preţuit boii drept lriizeci şi şesă de lei. Şi i·3m
văndul-o ca-s-i fie driaptă ocină şi moşie dunisnle şi ficiorilor.
nepotilor şi stranepotilor dumsale. Şi ia cesta zspis s'au lâmplat
multi oamini buni lnpregiuraşl şi megieşi. şi noi aceşti oamlnl .
cari mai gios ni-am iscălit văztndu aciaslă vănzare de bun voe
lui Ştefan, am Iscălit şi am pus fi degetile ca-s fie de credlnlă.
Eu Ştefan O am uăndut. Eu Gheorghicş ;j sin Vărlau. Eu Dl·
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ma @ Păslariul. Vasile ~ Generet. Vasile ~ Hobjll. Toader ~
Sidor. Ioniţă ~ Curcă. Panalil 8 sin Dimii. Erei Enache săn Io·
nlfâ. Erei Gheorghle Oaescul. Neculai Jalob.
ŞI eu popa Coslanlin am scris cu zisa lui Ştefan. Mai 25, let
7251.
•
Eu mal jos iscălitul, mă făgăduesc şi mă jur la Atot-pulefnlcul
Dumnezeu tnnainlea sfintei sale euanghelll, pentru aciasta cum
că voesc şi dătorl sînt Impărăteşfil Sale Măriri, celui adevărat al
meu şl legiuit, premllosliuului marelui Domn împărat Ale.csand1·u
Alecsandrovici, singur stăptnitorulul a toată Rossiia şi legiuitului
a sa tmpărăteşlil măriri prestolului a toată Rosita, clironomului
·Nicolai Alecsandrouici cu credinlă şi fără de fătărie a sluji şi tnlru toate a fi supus, necrutlnd viata mea păn la picătura sîngelul cea de pre urmă, şi toate dreplăfile şi preulleghiile ce atârnă
către cea tnmsllă a inpărăteşfil sale măriri singur~ stăpîntre şi
putere, care s'au Jeglulf şi cele de acum înainte să vor legiui du·
pă cea mal bună înfălegire, s!lintă şi putlnfă a le păzi şi a le a·
păra şi mai cu d!alinsul cu toată sârguinfa a mă sili spre spo·
rlul u tuturor celor ce spre cea dreaptă slujbă .a împărăteştii sale măriri şi folosul impărătiei la toate întâmplările vor atîrna.
lară pentru scăderea interesului a împărăteştii sale măriri, sau
strtcăclunea, sau paguba, îndată ce mă voi înşliinla nu numai de
cu vrt:me a arâla, el cu toate chipurile a depărta şi a nu lăsa
spre lucrare mă voi sili, şi orice taină mi sl ua tncredlnfa, lare
o voi păzi. Şi cel încredlnfal şi dîlt mie cin, attt dupll aceasta,
căt şi după vre o deosăbllil rinduilă lnstrucfle, şi după cele ce
din ureme în vreme cu numile impărăleşlii sale măriri de la cel
rlndulfl asupra-mă nacialnici să vor aşăza inslmclll şi regula·
meniuri şi ucazuri, cum să cuvine după sufleteasca dreaplâ şti·
lnfă voi împlini şi pentru al meu interes sau rudenie sau prieteşug sau vrajbă împotriva datoriei mele şi a jurământului nu
\IOI urma. ŞI întru aşa chip mă voi purta şi voi urma, precum
relul bun şi ('redincios a inpărăleşlii sale măriri supus să cuulne
şi se cade şi precum eu innaimea lui Dumnezău şi înnaintea judeca1n Iul cel .slraşnicl poci penlru acestea loldcnuna Ja răspuns.
aşa mie Domnul Dumnezău snfleleşle şi trupeşte să-m ajute.
Spre lnchlerea acestui jurămînt al mien sărut cuvintele şi crucea
Mtntulforulul mleu. Amin.
(Original cu lilerP.

cirilico-ruseşli,)

T. Pamftle
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38
Zaµlsul lul Coslandln &gescu $1 nepotilor lui Gheorghe, Pavll şi M:!lria,
ficiorii lui Şlelan, cari vând l\lmălate de sat de Cllplneşli Iul Mihălache
Ţope cu pret de opt lel.
Adecă

eu Costantlnu Bogescul ficiorul lllsaftil Crăciuneas(a!
şi cu nepofii mei anume Gheorghii şi Pavăl şi Mărlia, ficiorii
frăfiine·meu, lui Ştefan, scriem şi mărturisăm cu acest ade11ărar
zapis al noslru la mâna dumisale lui Mlhalachi Ţopii ca să-i hie
de bună credinfă şi de mărturie precum noi de bună voe noastră, de nlm(el nevoifi, ne·arn învoit noi între noi şi am văndul a
noaslră dreaptă ocină şi moşie ce·am avut noi de la mama III·
safta de la sat di la Clapăneşll din giumătate de sal de la parle
den sus, den şlălsă fratl ce am fosr de la mama la înpărfAre am
văndut doa partă, părfile noastre cu vatră de sat şi de la ţarină
şi den fănafi şi den isvoară şi den hălăşleu ce-l cu vad de moară în apa Tulovil şi din toi locul cu tot vinilul ce·or hi părlăli
noastre. Care parte de moşie este la tinutul Tutovel pre apa Tutovei. Iar Candaclii r.epoala noaslra nu i·am făcut parte pentru
zăci lei ce~au măncat mamii. Şi când am văndut această parte
de moşie a noaslră, ne·3 m întreba I roti fra Iii noştri ca slăl o
cumpere ei şi n'au vrănd (sic) să o cumpere nici unul dintr!.
Noi am văndut dumisall lui Mihăl~chi în opt lei băt (sic) bani
gala ce ni s'au dat toti deplin intru mănule noastre precum am
tocmit. Şi'n tocmala noastră s'au tămplat dumealor Abăza Corui
vornicul şi părintele V~niamin egumănul de Rachito!ajsa şi fra·
te meu lorest călugărul şi dumnealui Vaslillie Popa vornicul ot
Brălad şi preutii cel d[o]mnle]şll Ignat şi Grăjdianu ol lăm şi popa
Miron o[I) Bogeşti şi Gllgori Orzul ol tam şi Dănăllă Gontla of
Pogana şi Vas[1]1le Ghid ol Hălăreşli şi alfi oamini buni cari mal
glosau iscălit. Şi pentru ca să~l fie de bun[ăl credintă ne-am pus
degeleli dlnpreună cu dumnealor. Şi slăl aibă a-ş faci şi dresu
dolmJnescu de pre zapisul nostru ca să-i hie dreapllăl ocină şi
moşie dumlsali şi giupăneasăi şi fkioriior şi nepotilor în veac.
Să s!ăl ştie. lleal] 7192 dechemlvl 12.
Az Costandln Bogescul sin ll[l)safla ot Brălad, ParQvăl. Mă~rlia,
Gheor{tghi, Abăza Vornku iscai, az Vasilie vornic iscai, Venlamln
ermonah egumen, Az popa· Ioan ot Tifeşli marlulrul. t Iscai popa Miron, Gll~gori, Dă.năllă, Vas~lie, t irei Griitdean· iscai,
t Az Anllohle („.) martur, iscai, Ion Bogescul, ... m'am lămplat,
Az Vasli]lie Gălcă vornic iscai.
V. C. Nicolau
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39-41
Adică eu lordachi Săvinel fac ştire cu acest adevărat zapis al
meu cum de nimeni silit nici asuprii ce de a me bună voe am
văndul a mc drcnplă ocină şi moşie ce am avut dela tată-meu
Ştefan Săvlnel. pah .. doi stălpi tn Tămpeşll şi dol stălpi în Balaslneşt, ce sănt la li nutui Romanului, care şi tală·meu Iul Ştef an
Săvlnel i-au rămas de pe Vorăntar ce-au fost comis mare; aceste
pârli de moşie le am văndut d-sale Sandului Sturza vei logofăl
drept 180 lei bani gata, fiind eu de neamul d-sale n'au tncăput
altul să cumpere, şi făc!ndu-ml d-lui plata deplin întru manule
mele l-am dat d-sale acest zapis. de acum înainte să fie d~sale
şi giupinesei d-sale şi cuconilor d-&ale şi nepotilor şi strănepo·
Jllor dreaptă moşie şi cumpărătură în veci. Şi la tocmeala noastră s'au înlămplat boerl cari văzând de bună voe vănzarea şi
plata deplin, tofl s'au iscălit mai gios şi eu pentru mal mare credlnfă am lsc!lif.
u Eşi leal 7246 fevr. 15
lordachi Săvlnel; lordachl Balş. vornic; Ivan Niculcea, biv
vornic.
•
Adică eu preulul lacov, dlnpreună şi cu preutensa mea Tolana,
dat-am zapisul nostru la măna d-sale DUJnilraşcu Sacară, vornic
de Poartă, precum să se ştie că avănd noi o viişoară lănără pe
moşia d-sale Tămpeşli care diA nepullnlă şi din dipărlare locu„
lui nu am pulul ca să o mai lucrez. slrlcăndu·ml megieşii şi gardul, şi Intra vitele de o strica, am văndut·o d-sale cu tocmală
60 lei. adică şasăzecl di lei, cari bani ni l·au dat toţi deplin în
mănule noastre; deci d·lui de azi lnainle să aibă a stăpăni vie,
ca pe o dreaptă cumpărătură d sale. mal ales fiind şi pre dreaptă moşia d-sale. lnsă viea care este intemeel sănl ca lrll hirte,
dar ca două pogoane vilă lănlfră pusă şi rămasă părăginită, care
s'au socotit ca un pogon :Şi giumălate prinsă, iar cealallă este
lipsă. ŞI pentru mai adevArală credinlă•am şi iscălit
Liat 178~ Noemvr. 20
Preot h1cov; Tofana preuleasa: Erei Nichita am fost fata. Vasile
Vornic am fost fată şi sănl martur. Şi eu am scris cu zisa preutulul lacov ...
•
PărJile de moşie ce s'au cumpărai din Costeşti, Tămpeşli şi
Balasineşti, precum tn glas se arată.
Lei :
3000 Dnl p~ un zapis lui Ion!fă Băcl<in1u di11 1793 februar 10
cu care au vândut un bălrăn Tc'lmpcşli şi un b.-ilrăn şi yiumăiate
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din Balaslneşti, ei era a mănăstirei Pobrolel şi le am luat cu
schhnbul socrul său tn TămpeşU ~i în Balasineştl, căta să va aalege, aşişderea şi parlea din Costeşti iar căfă se va alege, cu
livezi ce sunt acasă şi la tară şi tn parte din vadul morii, şi
locul ei cu livadă şi cinci firte de loc ce le are danie cum şi
partea lui Vasile Lupeş în Costeşti. în Tămpeştl şi tn Balasineşti
şl trei pogoane de vie lucrătoare cu livadă, cu plvnită şi cu
crăşmă.

120 Un zapis al Catrinei fata lut Ştefan Mârzacul şi a soţului
său Dumllrache Cojocariu cu care au văndut o casă în sat tn
Costeşti cu locul ei, şi osebit şi p~rtea ce are în Tămpeştl şi tn
Balasineşfi, şi în Costeşti cătă se \.'a alege, leat 1798 februar 17.
126 Un zapis din 1798 mart 15 a lui Ioan Sacltră, Vasile Saca·
ră, Toader sin Vasile Boluşimu, Catrina sora lui Toader şi cu
alţi răzăşi

ai lor, cu care au văndu! 18 sfănjeni gospod în Tăm„

peşti şi 18 stănjeni

în

Balasineşll.

ll2 Un zapis din 1798 april 23 a lui Ştefan Părralabu cu care
vinde 6 stânjeni în Tâmpeşti şi în Balasineşfi.
60 Un zapis din 1798 april 23 a lui Ştefan Pârcalabu cu cnre
şi-au pus amanet pentru bani partea lui de moşie din Cosleşli
efilă se va alege.
70 Un zapis din 1798 mai 5 a Sofronii fata lui Vasile Sacară
şi a Dochifil sora ei prin care vănd 7 Stănjeni moşie în Costeşti
ce o au de pe lalăl lor.
70 Un zapis de 1798 mai 12 a lui Ionilă Bahrim cu care şi-au
pus amanet pentru bani o a şasa parte de moşie din Costeşti
din bălrănul Ioan Sacară.
110 Un zapis din 1798 iunie l la lui loan Sacară ~i a lui Vasi·
lachi sacară cu care vănd partea lor din Costeşll, cătă să va ale·
ge, şi după ce să va alege s! li să mai deie bani căt li să va
face căte 10 lei pe slănjăn.
3528.-Acesle verisori (?) sănt la mine pănă să va ho1ări moşi·
ile Costeştilor, şi apoi iar să le dau la cuconul.
1899 august 4
Iar un zapis de 60 lei a lui Şteian Părcalabu uu l-am luat.
Din arhiva spitalului de copii „Caritatea• din

laşi.

Artur Gorovet
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1

Pe o

placă

de

aramă

Stema

de pe zidul Spila/ului Paşcanu din llJşi.

canlacuzinească

de pe placi.

Aclastă ceşme s'au făcut de dumnealui Marele Logofăt D1111itrie

Kantacuzino şi de sofla sJ Po lherie născută Beldlman, spre a lor
1850 August 20

veşniclăJ pom,enlre

Ion Andrlescu
2
De-asupra arcului dela ooarla
Suceava;

c~sei

din salul

Cozmeşli, jud.

Grigori Sturza

vei logofăt tări
Moldovei.
Făcută

de losăf...
. . . . leat 1816
mai 20.

lnscrip/ia e si!toaJă pe o piatră calcaroasă, pe care vremea
o dislruge. Moşia Cozmeşli e proprie/alea d·lui A Slurza·Bou·
reni, s/rtmepol a/ fundatorului casei.

Artur Oorovel
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Bibliolec! P11l11tului rnlfropolllean din

laşi.

Pe Ceaslovul de laşi din 7271.
la anul 1817 apr. 10 s'au născui filul s!rdlafrlulull Costachi

Catlchl, Mihalachi ci l-au bolezat durnlnealull lordachi Coţicht:
la anul 1819 fcvr. 23 s'au născut al dolie filu a sărdlalr(ullui
Costachl Calichl, Todiraşcu.
1820 Noemv. 27 sâmbătă la 9 ciasuri de zi s'au născui fiica
vărlallui Coslachi Caflchl sardlalr, al lriile filu a dunmlslal1] ZolJa.
In anul 1823 fevr. 18 duminică, m'au îmbrăcat in caftan şi m'au
clnstll cu cinul: caminar preînăltatu domnul nostru Ioan Sandlul
Sturza v[oej vlo!d în Eş: Panaite Canano·caminar.
1829 apr. sara miercuri in săptămâna lumlnală s'au mutat din
viată aciasta văr Coslachi Cajlchl biv vei agă la vllafa de veci
rămănându-i 3 ficiori şi 2 feti mici.
ln anu 1829 Dechemv. 22 duminică. au răposat sard[ajr Costachii Ţicău fiind mus~ali în Eş.
1832 dechemv.==s'au născui al 5-le fiio. Neculai a vărlullul Tuchidide la Tuleşti.
1832 Decemv. 1O sâmbătă noaple, au adormit mă luş~ Paraschiva Tufasca în Eş.
La anul: 1818 gbenar 4 viniri la 10 clasuri de zi.au ploaf ploae
caldă şi s'au văzut şi doi curcuboeu (sic) l=-=curcubeurll pe cer
pe deasupra Tă1ăraşulul în Eş spre răsărit în care iarnă păn în
vreme aclasfa încă omăt n'au picat ca să umble măcar fnlr'o zi
sanie.
Unsori b1mi de tămăduii ori ce fel de rană [c. 1818-201
Să pul său de oae de la rărunchi : 50: dram[uril să·l topeşti
şi să·l scurgi de jumerc şi apoi să pui 25 dram[uril clară: 20:
dram. anfdelemn, ciapă albă sau şi di aciastă obicinuită să1. o tai
măruntă şi când vei lopi său dintâi să o pui să se prăjasd acolo vr'o 4 sau cinci cep! să s[e] lae şi aşu scurgind jumerile său
lui rămânl şi clapa cu jumerlle iar pulere!al iai să scargl cu său
cel curat. Şi 20 dram. răşină însă să îiă albă curată şi 2 dram.
sacâz de cel albu bun şi IO dram tămăe şi 2 dram. camlură, aceste loafl să s[el pui înlr'o tigăită inpreună şi său cel lămurit,
tnsă sacăzul şi lămâia să s[el pisăzi foarll mărunt ca făina cum
ş! 1ăşlna dac~ va fi vârtoasă şi apoi să slei amesticl ca celelanle cu loati cell tnsămnali 111 ligăilă de aramă spoill sau săhan
şi să le pui pe ~ilrbtini să filarbă toate acel" la un loc un clferl
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apoi le scurgi tnlr'o strachină sau săhan ce va fi, tn
fie apă răci şt scurgându-le, să le iai la spălat cu o lin·
gură în slrachina aceiia în apa aceei şi să scurgi apa aceiia să-i
torni alta toi răci şi iar să le speli şi Hpoi să li scol într'un gavanoşăl şi să slei puc pe distrămălură de pânză de ln şi să pui
pe rană căi a cuprinde-o şi să legi, că va ave degrabă vindecari
însă să nu bei vin şi acru să nu mănânci, nici săral.
Alt fel de legături de rane mai uşoare.
Să eai ca: 10: dram juri) său de oai sau miel de la rărunchiu
şi să-l prăjăşti iar cn clapă bini apoi să-l curlălli şi să cerni cenuşi diasupra lui pir.tr'o pelică sii iasă numai praful păn s'a înde clas

care

şi

să

groşa său şi p1rni şi vr'o 10 picăluri de untdelemnu şi
pe foc să fiarbă bini vr'o 5 mE'nunli şi apoi îl puni pe o

lat câl rana

şi

caldu cât l-a pule suferi

şi

să tămădueşU şi să

liagă

la

ii puni
petlcă

rană, că

iar

fie legătura o zi şi o noaple şl adoazi când
a vre să slel schimbi să faci allile asămine şi să-l puf. De-I puni
şi un bulgăraş de ~lara şi mai bine esli.
1820 săpljemlv : 26 : răcetă pentru friguri.
Să plsăzl bini una căpă(lnă uslurou şi să-i storci zama tnlr'un
pahnr şi de călă zamă de usturoio v.:i fi în pâhar să lornl de dot
ori pl-aHita său şi de lrii ori vin sau pelin pistl zama usluroiulul în pah<:1r şi să pui şi sari ca o lingurită de dulceti să-l mes·
tlce blni şi să bei cu un clas mai înainte păn a nu-l prinde frl·
gurile şi să sie! primbli să mânânce păine câl a pofti.
ln anul 1819 luni 8. duminică iiind Domnu fării Moldoviel Mă
rie sa Scarlat Alecsandru Calimah s'au sculai cu zurba mahalagii din mahalile Eşlullui cum şi unii din târgovell, (care era sudill supuş la alli slăpăniri) şi au mersu la curte domnlască cine
cu ce armă au a•.rul şi allii din prostime cu pieiri, asupra lui Vodă pentru calintirurile ce pusăsi prin Eş penlru prepusul ciumli
zlctnd doftorul Perl?r ca ar fi cu adivăral ciumă în Eş (şi nu era), ci ca să scoală mărie sa banii calinfirului în fară în cărl
vremi fiind ilgă Dumlnealiui Posl!elnicu!I Alecu Mavrocordat fiiul
lui Belzade Dumilrie .\\avrocorclal de lu Storeştl din tănluJl[ul]
Hărlăului şi Dumlnealiui făce nt::mferile jacuri în târg şi zurbaon s'au stârnit. şi din pricina cDlin!irurii(olr dar şi din pricina jă·
culri agăi şi ii cert' p~ aga dar au fugit şi s'au a~cunsll la Dum·
(nealu)I Vlsl[ernicul Sand. Sturza iar Dum-i. Sf)al. P<·ll·a;.;hi Slurza
an fugit la Socol:i la \'ie!a' Dumisale LogloJflăllluJlui Grigoraş
Sturza, căci îl căula şi pe Dumlneapui fiind f.lsupra calinlirului
şi M6rie Sa Vodă prinzind de \'Uli au lnchis porli!c turlii şi (IU
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sărit arnăutli

cu armlle şi a să bati cu norodu ; au ucis arnAu·
fli dintre norod : 66: oameni şi s'au inchls dughenlle Eş[uJlui o
săpllim!nă că umbla zurbagii tot celi ca să del foc lârg(u]lul asămine zurball s'au întâmplat şi la Focşani, la Galaţi, la Fălcii;
la Botoşani asupra ispravnicilor tot într'ace vremi după trei pairu
zile şi după 12 zile au venit şi mazilie Măreil Sale lni Scarlat
Vodă adică în 20 zili a lui Junei viniri la 10 cinsurl din zi au sosii în Eş Caplolan Domnului Mihalachi Su(u V(oejvoa nepot de
flill Domnului Mihai Vodă SuJu din dragomanle porlil.
Riifălă înlăriloare nervlllo)r 1825 No[elmvlril 5
Dram(u]rl
15
15
15

chlnă bună chis&tă,
canelă chisată,

vaneli chisalii.
400
vin albu vechiu să le pui loatl acell de sus lnslimnate tntr'un şip cu una ocă vin să slei la căldură 3 zile şi sa-1
toi tulbure şi ·a triezi să-l lasă să slel aşăzi drojdiile acele tn
fund şl să înclapă a be cu un felegian de cafe câti un feleglan
la: 3: ciasurl lot aşa să bel păn s'a sfârşi, cârid va fi omul alab
după ori ce boală; Iar întăl' să iai vr'o 2 zile înainte răvcnt dii
un dram pe zi ca să sie! curăfi slomah şi apoi să inclapt\ a lua
vinul cel cu chlna.
Mart : 4 : şi ; 20: I Apr(ilJ: 3: şi : 20 : ! Mai : 6: şi : 20: I luni :
3: şi 12 I Juli: 6: şi 22 ! Avgusl : 4: 15' Săpl: 3 şi 24 I Ocllom)v.
5 şl 11 ! Noemv: 3 şi 24 I Dechlem]v 6 şi 14 I Gheu\alr 2 şl 4 :
Fevr. l : şi 23 I cum şi la 9 şl lu 10 sau la 19 şi 20 sau la 29
şi 30 a fliştl cărle lună; Iar nu-i bine să facă cineva început ori
la ce lucru d va ave pagubl şi întâmplări d-e pacosll adică supArari şi primejdie tn urmare acelui drum sau lucru.
1827 Iull 19 marJI s'au pornit focul în Eş de la Spat!arul Ilie
Zmău şi au arsu toată ullta mare pod!ul vechiu şi curlelal dom·
nlască; tărg(uJ de. glos şi toată mahalaoa de la Sfânt Coslandln
pănă în apa Bahluiulul în vreme domniT Mării Sale Ioan Sturza
VloeJvod la 7 ctasurl de zi marii şi al doile foc s'au întâmplat
la săptămâna marii sara luJI 26 ln un cltlS de noapfe la podlul
Lungu.
Însăannare pentru celi 12 viniri ce esli bine să le postlască ai
nu mânânce creştinu peşti lnlr'acell vi.nirl cum nici altA nimică
pănă după svlnJlre soarelui şi tşi va faci vecernie şi pavecernlJa
care îl vor fi de mare folos şi sufleteşll şi trupeşti. [c. 18201 înainte a : 40: de svlntl ltlersJ.
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înainte Bunii Vesllri.
inainte Florlflor

I

2
3
4

in Vinire Paştilor în săplămâna Patimilor.
inainle Inăltării Domnului.
înainte Pogorl'irii Duh[u ]lui Svânl,
înaint\! NaşlNil Svânl[ullui Ioan BolezălLoJr.
inainle Schimbării la fnfă.
·
inainte Adormirii Prccistil.
inainfe Tăerl caJJ[ujlui svinl(ullui Ioan,
înainte lnăljăril svintei C".rucl.
înainte Vovedenli.
înainte Naşterii Mântuitorului nostru.

5
6
7
8

9
10
11
12

1829 Nolelmvlri[ 14 noapte dlspre zio la 11 clasurl de noapte
:\'au cutremurat pământiul tare.

1852 Juna iui Fiorari (sic) au lun1:11U.
1854 în luna Iul MarllT 16 zăll ... pe Ila[ clljnjlătorilor <;ocoşilor
s'au cutremurat tnclllşor, nl doili mai tari.
La anul 1859 dechenw[rll 11 zili s'au săv!rşit din veiată văru
meu Dumitru săn Caterina săn popa şi s'au îngropat la 14 De-

chemv.

Ll(II parali ci am primit

de la cuconu lonltă pe anu

1852;

5: lllil meu dat la pelleJal(ăl
2: 20 011il sojrojcoviitil tcji
66.„ bani ci me·u daf peln[tru brici (?)
2. 20 onu sorocovaiu

16. o
54:

...

păpuşoi văntura(I tnlăl

La anul 1871 Noemvri în 13 zile s·au

săvărşil

den
noralstră Mneia şi s'au inmormânlat la 16 NoemQri.
Pe un

Ceas/o~·

de

Eş

viiată

din lJ/JS-= 1797 a d-lui N.

fiica

lăbuşctJ

student.
Aces!ă sfănlă carte ci să nur.wştii ceiD[slov îmi iaste şi miI dăruitu
di preosv[inl!ăi[al s<l părinlele chirio chir Iacov arhllapiscop şi
mitropolii ~ toa!J Moldot'eliJ ca să·mi fii pentru inchlnăciunl ş
spre vtşnica p0meniri a preosvlin]tăi sall afăl di la mini căi ş
di la urmaşjij mt>i in veci amin. şi ori dl cc inhlmplarl s'ar ră-1
tlicl sau s'ar tnslreln<1 CL1 vre-o pricln1 şi nu s"Jr colăci, uni ca
acil sfi fii blăslă mat de Domnul Dumnăzău şi dl a sa maică pu •
rurea fecioară şi di 318 oteţu şi dl toi cellantu siintă şi ferul să
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pulrlzascA iar trupurele acilor să nu sa răsăpască ; şl ml 1-uu
darulfu în zălele preinălfatulu\ domnu .a MărlT sall Ioan Cos·
landln Al!csandrul lp.'iilanlil ufoeluodn în lăi domniile la lei: 1800
T(eJod[oJr Vărnau.

Feu. 29.

•

Pr C. Bobulescu

Pe un ocloih (fără inceoul), ln bis. ·Intrarea in
(Muscel) :

Biserică•

din

Domneşli

Mi l·a

dăruii

Prea sf.

Păr.

episcopul Chlr Iosif Pentru pome-

nirt-a lui.„ J. am d~ruit la biserica din Domneşti, cea
vrednicul nepot. Dorofleiu Ierodiacon 832 lui. 16.

noua,

ne-

Pe un mineiu, lip. Neam/, 1814, idem :
Act>st miniul (sic) l·am cumpărat cel mui jos isdlll dela Nlco·
lae Unchişor, ce an fost judet tn oraş Pileşti, 833 Mart 10.

Zamfir Protopop al ornş!uluiJ Piteşti.
Pe a// Mineiu Jip. Neam/, 1831, idem :
/\ceaslâ sfânti'1 carie s'aii. cumpilral la lârgulll sfânlulul Ilie [din
C. Lung, cum e şi azi bâlciul. de dumnealui Chlr Zosin Popovlcl.
Pe alJ Mineiu, idem :
Această sfântă

carte Mineiul s'au cumpărat de Ct>uş Chite,
dirnprcuna ru taică· său, Costandin Comis, cu laleri 38 „ şi am
d~rult·o la sfănta bisErici.'1 a noao în sal ot Domneşti şi orice
prlol va sluji cu dănsa, lua fii pentru sufletul noslru.

Pe a/J Mineiu, idem:
Ohe-orgne ot po[a)rla lui sf. Gheurghic cea nou in colt.„
Pe a/I Mineiu, Jip. Neum/, 1806, idem :
Acest Miniat l·am cumpărat eu, cel mal jos Iscălii, dela Nlco •
lae Unchişor ce an fost Jude! tn oraş Piteşti. c/. şi mai sus.

Apoi;
Această

carte. o am vândut lui Nicolae

lămplar.

838, Ghenar

U. Zamfir Protopop.
Apoi:

La leal 1869 Dech. I5 au tunai, şi iulgere şi zăpadă şi ploae
n'atl dat de loc, păi.lă fn această zi, cănd au venii şi sfintele
moaşte ale sf. FiJoflei dela Argeş, îu comună. N. Rizescu.

•

Pr. D. Furtuni

ÎPelraehl Borş, în casăle dumisale din Târg· Frumos, fiind tn
pi al 55-le an, impllnlndu·şl daloriile creştineşti cu mărlu·
risire căiră dohounic, cu c:~munlcare sfintelor taine. ş'au dat suf
vărslă
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Domr.uiui, slujindu·i eu de martor cu ţinerea lu~
minei: căruia aducăndu·se şi arhiereu, protoercl şi Indlsfui preuJI
i s·au făcut cei mill frumoasă lărămonie păr lu sfânta biserică
din Târg. Frumos. cu tofi boeril acelui tărg păr la unu şi tndlstul
norod. L'e dă dovadă dPspre bunele purtări în această lume; şi
după isprăvire l~remonici i a prohodului, utăt fratele nostru mai
mare. spalar Dumilrachi, ca unul ce din multă duioşie i s'au
scurs puterile prin plăugere perderii răposatului, au rftmas în
lărg spre împărfire pomenilor la norodul ce era adunat, Iar eu
cu cumnatele mele şi ginerele şi alli boeri cc au vroit, atn dus
pc răposal11l la 2 april la moşia noast! Bădili(a unde la margine
satului au intămpinat preulli satului i alfi preuti înbrăcafi în vcş·
minte şi_ cu norod, s'au pus pe năsălii ducându-l păr la sfănla
biserică pe manile uechilor slugi unde s'au inmormănfal în mormănful pregfitll la al cărue căpălăi slau oasele grămadă a răpo·
safilor părin(llor 11oşlri, lăngă sfănta bis·crlcă cu hramul sfinţilor
voeuozl in 856 april 2.

let11l ln

mănile

lancn Borş
Pomelnicu neamurilor babacăi şi a neneacăi : Teodor, Sfefana
Paraschlua, monah Venedlcl, shimonahiea Magdalina, Nec:olal, momihiea Avrămioa, monahlea Nus!ina, shimonahiea Zinanda şi
tot neamul : Oh!orghi, Ecalirin~. S!oica, Manda şi lot neamul lor,
Ioan, Rucsandt1, Nalasălca, Profira, Iosif.
(lnsemnarea accaste
Iancu Borş,

şi

ce(I! ce

sămbălă la un
viată pre scumpa

La anul 1851 fevr. 10
ple s'au săuărşit din
rioara Pisofchi născută

mormântat în

Botoşăni

Brănişteanu.

la

nu mai sunt scrise de

urmează

bişerica

şi

h~nul

şi giumăfati de noa
maică spatareasa Ma·

cias

me
la 12 fevr.

1

luni sau în·

cu hramul cuvioasa Paras-

chiua.

La anul 185S noem\1. 5 s'au săv;lrşit. din viia\ă iubitul meu sol
Banu Iancu Borş şi la 8 noemn s'au înmormântat cu nrhereu
la biserica din Bădilifă, cu hramul sîintii Voevozi, in uărslă de
49 ani.
La 1859 iunii 24 s·au săvărşăl din via(ă scu~pul meu părinte

Postelnicu Coslacl Ptsoslti.---Plrofira I
(lnsemnarea aceasta e

scrisă

Borşi.

cu litere lali11e)

La anul 1839 mari. 26 au fosl paşlele Domnului şi au tmbl'al
cu săniile lei biserică peufru ca a fost omăt, şi p'reuţăi la blscri·
că lot lfl foc si'i incălză, că era ger. S'au tnsămnat de mint>.
V. Piso!chi.
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La 1843 febr. 9 au fost foarte cald încăt au fost Mărioara la
rădiul Slăncenilor şi au ndus clopofăi şi alte flori de pădure.
Closlachel Pllsotchij stolnic

lnlr'un PenlelCos/arion, lipurii la Râmuic in 729J (1785), află
/or in biserica din Dădcşli, lângă Târgul-Frumos, Jude/ul laşi.
Această sfântă carii esle a bisericii şi cfoe s'Elr tănpă (tâmpla)
ca să o fure să fie afnrisit de celi noao cete îngereşti şt de ml·
ne să nu fie erlal; şi eu Dumilrachi am scris aceste slove tntr'a-.
ceastă carii slove de tnvătătură.

802 aprlli 23 veleatul cel mare 7320.
cu frâtaseă dragosle sărut cinstita măna D-tale părinte sfinfia
la ... (urmează câteva cercari de co0deiu).
Alee ani cercat condeiul de bun, c.ondelul este bun iară mina
AU este bună şi invălăturn din tinerelă aduce cinste la bitrlnetă că învăţătura este un lucru foarte iscusii şi deşteptat.
Acest pente;.:osfariu s'au cumparnt de mine şi am dat sfintei
bisericii noastre dela Dădeşti.
1792 april 17
{iscălilură)
Această sfânlă carte
cuconului AlPxandru şi
btserici.

anume pentecostariu este a dumllorsale
cucontta lllnca din satul Dltdeşti la sfinla

începutul) ... la anul 18~8 ghenar 29 de ciUră mine
) bisă·
Lucachi VenierJu căminar slăp~nul moşi~i Dădeştil şi (
de le
doi
şi
treizeci
bani
dat
am
care
pe
Nicolai,
sfântului
rlcil
şj banii i-au primit tnsuş iconomul Andreiu dela Eşl.
(lipseşte

Artur Gorovei
Adaos:
La documenlul din 7221 Sept. 15 publ. aici p. 3-~ s'a omis a
se arăta că 'n frunte se află pecetea rofundii, în tuş, cu
chipul Sf. Gheorge înconjurat de inscrlp\ia slavonă care se făl·
măceşte

<isUel: •Aciastă pecele esle a sfintei Mitropolii a Mol-

do"Oei 7ll2•.
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Miron Costin
IEVISTi DE C!RCITl•1 ·ş1 1d1rua1 ISTO•ICI

CUPRINSUL
T.

P~mfile.

-

- Un c4ntec privitor la moartea tal Btllff(O'ffltltlt,

Pr. C. Bobule;;;cu.-Schilul Zagavia.

Dionisie

Olănescu.-Sjeşnice.

T. Pa.IDfile;-..O poezie a lui Cârlova folositlJ tn Molda.a.

-,.,. C. Bobnlcscu.-/nsemn4ri

•.

T•POGRAFIA

~

un ceculo•.

CHIŞINAU

soc. .• J'LABUL ŢJ.au•,

f>TR.

1920.
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Annl Vfl. - No. li

JfAln 1919.

ItllRON ()OSTIN
Revistă

de

cercetări şi

mărturi i

istorice

Această revistă, lnceputd acum şapte ani dintr'o pornire legată nu
•umai de avântul tinereţii, işl curmâ astăzi apariţia. De bu.: ă, ~amă c4
fără greutdţUe unor zile ce caută să s~ statornicească, viaţa acestei publicaţii nu s'ar fi curmal. Nu vom spune un neadevăr însă, mărturisind c4
afară de prieteni personali, idealişti, şi de obiceiu săraci, niei ocins•ituţie şi
nici o persoană din cele ce trebuesc socotite ln drept a şti ş'a tndruma,
11a au venit niciodată cu ur. ajutor.
T. PAMFfLB

A

UY CANTEG PRIVITOR LA MOARTEA LUI 8RAMCOVEANU
IntâiuJ, care povesteşte ucid ~ rea lui Constantin-Vodă Brăn
c:oveann şi a celor dintre ai să.•, 1ntâc11plată. io Ţa.rigrad la :J 5
Augu:3t. 1714. a fosf pubticat de d-l I. Bianu, după. im m:;nuscri pt din 1809, ciue se pflst. rează. l1t Academia Română, sub 110.
307 1• Scrisu de-nn carturnr, de-un cronicar cooşt.i e1Jt., aceste
stihnl'i nu 1v>t nveh uir.i o t e~Mu• ă cu ct\nti:cul bătrânesc -al
lui Vasile A1 ~ x;1udri, „Co ustantin Brâncov(' f\1111", l'\Ct>ahi, a~a de
aproape de Y1 rsul popular, da r lotu~, str ă. i11 ca origioă de
dânsul.

Cll.ntecnl publicat, s-cris cu nn veac dnpi't îngrozitorul sfâral Drltocove,lnrdni, este., î1 \· etit>rr1t, o <:o 1.ie, - s'<t t.r.wS{'.tis
i nsl13 prutr~i un proh,1hil iatii; 1imb·ilw1· pentru imb,-iho1'; pr9s-:
lări peotrn prist.n:), - tărul a di.nn Migina l, sirn do1•ă Hlte copie, a
şit

1

că.1 ei da.tare u n se lY;at<'l preciz;\; i11 ar.e)te co01l1~iuni ti a •SO
poate iară.ş i ~ti nici co v aloare 1focum!··nt·1rfi poate cuori nue - -c1.~
cens! a s ti ha ir~.
Va ri anta ce va nrmit. este tot ·o C'opie, Cil greşr;1; de-tn1.n -·
scriphf', c: 1 greşo 1 i de versific •l"d ce s'ati inhiturar, - Otiginal ul
fiind 1nsomnat in notele k11h iniarn. T i tul:•re•1 st•ht.!i1ii - poartă
data: ltl'i80 Noemvrie 17"'. EL nn ooate fi ElOcot;tă. ca z.i.~ a
descăp~~ioari i, pe r.a.re versul 1SS o ' ştia: „ la cindsprezr~ci a
1

l. Buletinul comisiurrii istorice, I (1915) p. 309-14.
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loi Avgnst•; de 88emeni nu-i de primit cl'I. scriitorul nu va fi
9tiut anul morţii lui Brâncoveanu - Râ.mâ.ne cu putinţă. ca.
aceastl\. data, 1730 Noembrie J7, sa. fie socotita ca da tă a
izvodirii stihurilor, rum este datat şi alt text dela Academia
română, pe care nu l-am putut ved a 1•
Cupdnaul cttntecului, paralel cu verianta Dianu, eate ur·
ma.torul:
Asupra deşerU.ciunii vietii omenesti, v. 1 - 21 : la. B.
v. l - 20;
Sosirea Agăi-Muslafa 2 la 3 April 1714 şi cetirea firma·
nulul, v. 22 - 35; la B. v. 21 -32;
Vodă chiam~ şi vesteşte pe boeri, v. 36 45; la B.
33 - 88;
Bl'a.ncoveann ispiteşte pe boeri asnpra .uneltirilor, resem·
na.odu-se cu nădejde ln dreptatea lui Dum·nezeu, v. 36 - 64:
la B. lipsa.
Bra.ncoveanu fşi jeleşta cloaruna şi aceasta. se jeleşte, "·
65 - 79; la D. 39 - 42 ;
Ta.ognirea fiilor domneşti, v. 80 - 89; la B. 43 - 50.
· Ta.uguirea. ginerilor domneşti, v. ~0-103, la B. lip:iă.
Alegerea lul Ştefan; st.ihurile ii ştiu apa.tar, v. 10-1-. 123; la B. p. 51-65; acestea. vorht'sc de „multo tunnri ca
e'au dat". Mă.l'turiile timp 11lui ştiu ră. e.'a dat da 4 ori cu tu·
nul, s'au descărcat sâneţe şi s'au auzit strigări de ut·are.
Brâncoveanu ln11inueşte de uneltire pe Doul Domn ce i sa
JnfA.ti1eazA, fi-i ascultfl U.ga.<la, v. 124: - 145 3 ; la D., după
ee boerii ·cer iertAciune maza.lului, merg la Domtrnl nou şi-l
mustri.; desviliovr.ţirea acestuia lipseşte, v. 67 - 93.
Ridicarea., dureroaH desparţire de Ţa.rfl, togaduirea pe·
trecerii pa1telor la Giurgiu 1i tnchiderea Ia Ţarigrad; Imbri·
borul venise .ca.cd ziua că se făcea" lnsoţit şi de og?J.lară '
v. 14:7 - 169; la B. imbrihorul vino după. o lună. (v. 51),
v. 9(. - 121;
Jefuirea averilor, v. 170 - 188; la B. lipsă.;
Intrigilo ti chioairea ln temniţ~ v. 176 - I SS ; la B.
diinarilo nu se pomenesc, v. 122 - 128.
l. !. Bianu, Manuscripte

romdneşll,

I p. 75.

2. CI. N. Iorga, Con1ta11tin-Vod4 Bruncoveana, Vllcnli-de-munle. 191•, p.
206 - 13: cele din urmă zile.

f·

3. Cf. Ibidem,
208 - 9.
4. CuYânt lips din Dic/ionarul limbii romt111e al Academiei.
https://biblioteca-digitala.ro

35
Plimbarea. osa.ndiţilor prin grAdina sultanului supt ochii
acf'etuia; hlAstaruul Brâuceiveanului, v. 189 - 209 ; la B.
129 - J44:.
Innaintea morţii, copiii cer îngăduire de a se turc\, pe
ca.nd bătrânul ti ~ndeamnă la mucenicie; epizodul e nnmai po-meoit. la Il. v. J 4·~ -

164 •.
aruncarea to mare de „hamale"t v. 218-215
a B. v. I 6 5 - I 7O ;
LPşin ul şi t.rezirea Doamnei; stihuri despre zăilămicie şi
bli'lstăruui, l'. 216 229; Ja B. v. 17 l - I 90, cu totul•
<schimbat.
lncheera, v. 230 -- 231.
'l'ăie.ren şi

fota teXtlll :

Dlscăpatinarea

de cătră Turci,
in Constantinopoli, la anul 1730, loemvr. 17.
Iul Const.

Vodă Brăncavanu

O, pricină minunată,
Ce au fost în lumea toati,
Dinceput 2 şi din vec1[e]
5 Precum şi la carte scrie I
Cuvântu\ cel tipărit,
Care este - adiverit :
Că-i lumea înşălătoare
Şi foarte [l]i trecătoare.
10 De-i face şi-i amăgeşte
·şi pre i oti-i prilejeşte :
Pre Domni şi pre'mpăraţi m&rj
Şi pe cei 3 ce sânt mai tarf
De-i orbeşte 4 'n avuţie
15 Şi se ţin tn sumeţie·
Ca când nu vor ave moarte :
Şi'ntru'un ceas · le lasă toate:
Precum iată c'arn privit
La Constandin 5 ce-au domnit.
1. CI. lorg11, op. cit., p. 21~. nota t.
2. In ms: Din tnaput
3. pricini.

4.

vrbeşte-v[orbesle}

5. Constandin-Voda

?

tămplată

20 ln ani douăzeci şi şasă
Bine să'nrădăcinasă
Şi tot odat'să sculară
Duşmanii, de-I rădicară
Din scaun, din Bucureşti:
25 lan s'asculti şi să priveşti
De-acest Domn mare 1, bogatt
ln ce chip i s'a'ntâplal
Că tiranul de'mpărat
Mare agă au mânat
30 Şi,-{apoi] când el au sosit
Fără veste l-au lovit.
Şi'n casă când au intrat
Fermanul i-au arătat,
Şi i spune tot cu urgie,
35 Cu cuvânt de mazilie.
Boerilor 2 poruncisA,
Top ta dânsul că venisă,
!. Mare şi
2. Boeriior
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Porunca d-şi lmplineascl,
Fermanul să le cetească.
40 Toţi boerii că plângea
Şi din gură-aşa grăia ;
C'aşa li să poronci[a],
Pe Constandin să ii dea 1
Cu fii şi cu ginerii
45. Şi cu toţi credincioşli.
Vodă pre bocri chema
Şi pe toţi ii întreba :
- Care dln voi mă văndură,
Păgânitor mă dădură?

50. Nu-i 2 destul

că v'am

cinstit,

Boeri mari că v'am făcut?
Cum 3 de mine va'nduraţi
0:11 Ţară mă'nslrăinat1?

Domuul v'a 4 fa•;e drept'1te
55. De a vostră strâmbătate I
Boerii că să giura
Şi tare să lepada
Cum că nu sunt vinovaţi,
Cu nimică-amestecaţi.
50. Atunci Vodă să sculară
Şi ieră lor le grăiră:
- Faceli dar ce-aţi poroncit
Că. eu sânt ca şi-un găLt I
Din spătărie eş:nd,
65. La Doamna că au trecut
Şi îndată-au porondt

co::.111ii de-au venit.
Atunci Vodă lăc:ăma
[Şi] pe Dumnez.:u ruga;
70. Şi din gură au grăit:
- Ce fui tuna ne-au venit
Furtună [prta] 1irăneas::ă,
Pre· r.oi sa ne răsipească I
Şi el ta re că ofta I
Toţi

l. Co11slandiu-Vodd scI-1
2. Dar nu-i
3. Şi cum
.f. Vd

lumea o defăima.
Atunci Doamna că plângea
Cu glas mare să jălia.
Tea te 1 că li să sf ărşisă •
Pentru- amarul ce sosisă.
80. Şi coconii că'ncepură
Cu un glas şi c[u] o gură.
- Ah, amară primăvară
Cum ne ieau Turcii din fară
Lipsăndu-ne din Domnie
85. Şi ne duc în ră urgie I
Acest foc cc ne soseşte
Nu spre bine să sfeteşte 3
Domnul să-s' f milostivească,.
Pre noi să ne isbăvească I
90. Ginerii dac'a·JZiiă
Toţi la dânsul [că] venira,
Pe rând în casă intra.
Şi cu jale sugpina :
- Ah, amar ce ne soseşte
95. Şi pre noi ne răsăpeşte :
Voi, taică, vă'nstrăina ţi

75.

Şi

Cu

duşmar.i

ne

Şi

lăsati;

vom rămâne opriti.
Totdeauna ne-or 5 mustra
100. In multă grijă-om 11 intra,
Vicata ni s'a s~urt:i,
Şi tare ne-or 7 pedepsi,
Vie aţa ni s'a sfârşi I
Când zi:1a că să fă.ce,
105. lmbrohornl 3 [că] sosi
Cu multi turci, [cu] agălarip
Cu c.:inc.:i su!e Jc-.;aiceri.
Şi cum îndată-au sosit,
La boeri au poroncit,
L. Si fNJfl'
:l Sfăr~sc

3. kic. cit.

sfărş:şfe

4. ln ms.: sd

5. ne vurt.
6. grivă vom
7. ne var

B. lbrihorul•
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110.

Toţi

la dânsul sl-i adune
Domn dintr'ănşll să .le pue,
Dacă boeri 1 sa i;trânslră
La imbrihor 2 să'nchinarl.
Cu ochii dacă-i văzurA,
115. Pe Ş1efan :iii socotirii,
La imbrihor că l-au du.s,
Domn lânăr că le au pus.
Cu alaiu mare-I luase
Şi la curte ii dusese.
120. Domnul Ştefan c'au intrat
Tocmai în casa de sfat
Boerii pe rând intra
Şi mâna că-i săruta.
Dacă boerii ·ieşisă,
125. La Constandin-Vodă mersi,
Cu plec:ăciuni 4 să'nchina
Şi mâna că i săruta
Constandin-Vod' le grăia
Pre Ştefan Vodă-I mustra:

130. -

Dacă

t-au fost de Dom„
nie,
Cum de nu mi-ai spus [şi]
mie,

Eu să-ti fi [fost] dăruit
Cu pace să fi domnit
De 'mnezeu 11 nu te-ai temut,
135. Tiranilor ne-ai vândut.
Să ştii că n'a zăbovi,
Dumnezeu îti va plăti I
Ştefan -Vodă ci giura
Şi tare să blăstAma :
1-40. - Să ştii, Doamne-adevlrat,
Că nu sânl amestecat,
Mtlcar in ştiri 1 de-mi va fi,
Dumnezeu imi va plăti;
Şi mă rog cu plecăciune
l. botril.
2. /mbrlhorul,

1

Şttfan Spdfarul
4. pecddune
5. Dumnmu

6.

ştire

145. Ca s1 aibu iert.lc.iune r
Constandin 1 să închina,
Ziua bună că-şi luoa,
Turcii 2 tare fi grăbia
Pe Constandin 3 s~ îl la.
150.

Şi-l pripiră,

de-I

gătir!

Şi

cu totul îl porniră
Că11d spre poartă că eşi[ă].
Toată tara să strângcâ
Şi după dânsul mergeâ,
155. Cu glas marc că plângea
- Domnul să - s' milostlveascl
Cu pace !tă te păzească I
ln pace să. te nvărteşU
Şi iarăş să ne domneşti r
160. Că pre noi cât ne-ai domnit.
Cu pace ne ai păzit I
Turcii ol tare l-au păzit
Până'n Oiurgiucă l-au văzuL
O zi l-au 5 îngăduit
165. Până Paştele-au făcut.
Dacă Dunărea-I trecurl.
Turcii mult se vesăliră
ln 8 Ţarigrad că l-au dus
Şi în başcă l-au închis
170. Şi Turcii că năvăliră,
Toate a lui le luară,
Iar în urmă imbrihoriul
l-au [fost] luat al lui totu{l).
Averile 7 lui de multi ani,
175. Le luară - aceşti lira ni.
Şi din başcă [ei) l-au scos,
La bostangl-paşa l-au dus.
1.
2.
3.
4.
!5.
&.
7.

Atunci Cons/andin Vod4
Iar Turcii
Coslandin Vod4
Şi Turcit

Şi

o zi l-au mal

ln
Iar awrllt Iul

Şi
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Clnd post'

Sânt-M.ări'

- au
venit. 1

lmbrihoriul au sosit,
împăratul c'au mers,
Sarna de toate au d:it.
Atunci vreme c'au găsit
Şi mai mult că l-au parit.
Jar păgânul de 'mpărat
185. Şi mai rău s'au tulburat.
La bostangi - au 2 poroncit
Tot postul de l-au muncit.
Jar la cincisprezăci-Avgust s
Sfârşitul ăi au sosit
190. Că 'mpăratul poroncid,
Pe Costandin' îl gătist
Cu cuconii dimpreună.
Şi ducându-i în grădină,

180. La

grădina 'mpărătească

ln

N5. Ca

'mpăratul să privască

Vodă u

când, pe poart' intră ·
:
- Ah păgâne şi spurcate
Căci ne tai fără dreptate I
~00. Cu ce sântem vinovaţi
De ne tai negiudecali ?
CA tu ce ne-ai poroncit,
Toate noi le-am împlinit 8
Eu dar, să fiu vinovat :
Pe

1.

Şi

wnlt
2. La

'mpăratul bl~stămă

când Postul S4ntd-Mariei au

bostangi-başa au
!5. Cincisprezece a lui Avgiut

4.

Cos/andin-Vodă

~- Cosiandin-Vodd

G. lnlkplinil

205. Copiii ce fi-au stricat?
Focul din cer să s'aprindl
Pe păgâni 1 să vă cuprindă,
Cu sabia îngerească
Pe toi să vă prăp~dească l
210. Gelatul [da]că sosia,
Şi pe rând că îi tăia
Harnalile-i 11 ridica,
In 8 mare că i afunda.
Pe Domn şi pe beizadele
215. Ii

tăiară fără milă.

Doamna dac' au auzit,
lntr' acel ceas au murit,
Trei zile nu s'au trezit.
Şi din gur' aşa grăind:
220. - Ah lume, înşelătoare
De suflete peritoare I
Cum erai de dulce, miere,
Cum eşti de amară, fiere
Şi cu toate 'mpodobită,
225. Acum rămaşi ocărită I
lndestulată de toate
Şi de Domn nu avuşi parte.
Ah I din ceriu un foc să cadă
Pe voi pe toţi să vă ardă!
230. S'au făcut acest corhan'
ln vreme de ramazan I 5
T, Pam.file.

I. Voi piigcinif

2. Cd-i
4. Şi ln
4. ln tex!: corbaz. Corban, cuvânt

turcesc: curban,,

jertfă ofrandă.

5. Ramazanul e postul turcesc.
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SCHITUL ZAGAVIA
Este aşezat, ln partea despre apus-miazâzi a Ha.rll'lului.
peste Bahlui, pe povâ.rn1şal culmei de deal din apropierea
biP.ericei domneşti a efâ.utului Gheorghe, tnalţatâ de Ştefan
cel Mare.
Acum, tmprr-Jmait de grădini şi lhtezi, odinioarâ deejgnr
că enl 11sc1ms lu p1acl11rea care-şi va fi ogliudit marginea to
apa şerpu•toar~ şi snracncioas::i_, msa carată., a. râului devenit.
astăzi gheena Ot"i.iŞului, of tigit de paraziţii ţiitori ai legei lui
Moisi.
Ac:easta. piidure, ocrotitoare· la spete a curţilor domneşti
de altă datfl, tn care se putea intra- pe trunchiurile de copaci
culcate de-a curmez.işol pe apa leneşă. ta timpul verei şi sleitA
de gPrnrile ernei, era etră.bâtuU'i. dia toate parţile de, potecile
facut e de locuitorii Hărlăului, care duceau epre schitnl de la
caro pornea o credinţă. şi o nădejde, virtuţi pe care astil.z1 nu
ţi le-?.i putea dobândi, de ca.t doar de la aing11rl'i.ta.tea care-l
1ncor.jo:irl'L, dilndu·ţî răgazul a te ga.ndi ]a ce va fi fost altădată..
Ac""at schit ex~ta inaiate de anul 1624 Mart 28, de-oarece
la a.c~ristâ. datâ. „Gavril Bndul, ginerele lui Costin Boghiul, c~
au fost şoltuz ia targn în Hârlan", având .o poiană. 1n ţărmu
rile Behluiului ln Parcov..ici ", a .dat-o danie etintei mănăstiri
unde este zidită şi faculă de Zagavei 1 •.
Nişte hrisoave de miluire de mai tâ.rziu, ne lămnresc şi
mai bine, cum cit acest „schit a fost făcut de părintele Zagavei
şi de Alţi pravoslavnici hristiani", având diu \nceput hramul
,Naşterei Preasfintei despuitoarei şi pururia fecioara Mariia",
fih1d _aşezat şi atunci ca şi acum fa hotarul lci1'gului Hdrlă" 1•
lu pombl.nfoul bisericei, pat·intele Zagavei este trecut ca
ieTowonah 3 c.eea ce lnseamna pân~ la un anumit punct, c~
el fo~ese călugăr, facând pentru întâia. oară, dar poate mai
de g1~c1.bă, ctmtinufl.nd memori1.1. prin ridicarea uuui nou sfânt
locaş .în locul altuia vechiu adăpostitor de călugări rătăcitori,
l. Gh. Ghibll.nc.c:cn, Si1re'te .şi izroade, V pp. 188-8!}.
~i z,;pi.se, l V part. II p. 1-5; T. Codrescu, Uricariu1'M, pp
.
.
~9-10 şi N. lur~a. St11rlii .~t doc., V p. 42.
3. Atâl în pomelnicul din 1792 April 18-1802, ca.t. şi'n cel din 1898, a.decl
)n „pamelnical forif'i~ilor ctit.ori e. sfintelw monastiri Ze.gaviul şi ZhE>reniiM
, ::!. lbid • lllf.•iArirr,·r
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al d.l'ai lnceput se perde ln negara nelămuritA. pAnA. acum de
nici uu document.
De la lnzestra rea. ieromonahu lui Zaga vei, despre via.ta
cAruia nu ştim, aproape nimic, dănuitorii de po vremuri, ca
Ştefan Petru Vodă, Antooie Ruset, Constantin C1mtemii·, nu an
uitat de n-1 milui, sau de a intari miluirile făcute peutru „o·
bucată. de loc 20 de pămfi.nturi şi doaosprezeace fălc:i da fâ.
nea\a şi cu uu vad de moa1·A pe apa. ce cu1·ge dinspre pădure
şi care vine dinspre Deleani" 1•
Dela. jumă.t.atea a doua a veacului al XVHI-Iea, aFa1.1t. de
miluirea de mai sus ştim că. nmanâstil'ea ce-i facută de popa
Zagavei• 2 afară de chilii mai avea pntru livezi înprej11rul ei,
un bordeiu alăture, ce era „ langă. vadu! cel de moarn. şi câ.t
ţine loc inpr~jurul vadului, ca.t a zvarli cu uu bătGI 3•
La 1780 L1oem Hie io 18 insâ, călugă.r11şii deln schitul Za·
gaviei, fac schimb, <laud mă.nastirii sfantului Spiridon din Iaşi,
cele 20 pămauturi şi 12 fălci la şes şi iau tot atâ.ta la pa.dure
ln apropriere de schit 4•
Pri11tre egumenii, cnre afarâ de ieromonahul Zagavei, cnre
a dat fara a se fi gandit nume, nu numai schit.ului, dar unei
localită.ţi lntrPgi, pR.nfl. la. lnceput.ul veacului al XVIII-iea, nu
avem cunoştinţa despre nimeni, care i-ar fi succedat Io conducerea obştiei călugăreşti, restransa ca. număr, desigur că. lncă.
dela lnceput.
Abia. la 30 April, anul 1704, aflăm pe „egumenul Evlo·
ghie ot Zaga.vai dela Hât·lău 5 ". ca martor intL-'un zapis, du pa
cum aceeaş calitate, într'un alt zapis, peste trei ani, găsim pe
,,Iacobt'\, nepotul lui Hi Iotei, că.Iugărului dela. Z 1ga.vei 6 u.
La 1757, noemvrie în 3, făcflodu-se hotarnica. moşiei Hâr·
Hi.ului, priotre megieşi erau trecuţi şi „ Visarion, egumenul dela
schitul Zagaveiului şi Teofil Havreş, ca.Lug~r monah dela Za·
I. Gh. Ghibil.uei.;cu, o. c. p. 1 - 5. Jn documentul lui Anton Rus.'l.t din
7184 Fevr. 29. Deleuii !S inlocui~i cu 7..ăhi\rcşti, cum şi'n celelalte documente, ce
vin după acest.a.
Mcn~il,natii Domnitori i;unt. trecuţi după 8 ieromonahul Zaga.vciu• printre
otilorii rnflnă..'itirii i.u ambele pomelnice.
2. N. Iorga, o. c. p. 107. Lâ.ngll aceastlL mă1111.l:itioarli. la Ro~udreaşti, mănislirca. Probot11. avc;t. o pri::;acl1.. lbid.
3. (;h. Gbibănetl(:u, o. c., IV, p. 236.
4. lbid. pp. 244 - :,; N. lorgu, o. c. p. 64. .110, 291.
~. N. Iorga, o. '" Xl, p. M.
6. lbid. p. ~5.
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gavein şi Tofan cllugAr ottam (de acolo) şi Iorest căluglLr
ottam 1 ".
Tot Visarion era „egumen ot Zagaveiu" la 8 A.prii J763 2
iar la 1780 ca nacialnic llariou 3•
Dup~ câţiva ani, dela această. dată din urmă, putem afla.
1i despre vieţuirea. in manâatfrea. lui Zagavei, a carturarului Amfilohie episcop de Hotin, care cunoscu1:1e Italia." şi-n care de
sigur, că-şi va fi dobândit cuooştiuţile unei lnva{ă.turl, mai
sistematice şi mai bogate de cât la noi.
Pe la 1772 5, data, care dacfL nu exprimă la eineşi, retnoireă schitnlai mai vechiu dela Zberani vâ.rit ceva. mai
lu cordru, spre meaza-zi de Zagavia - dar anul amiutit, în
ori ce caz, ne vorbeşte de existen~a lui, când poate lşi va fi
luat chear începutul 6•
De însemnat, că de aici, din Zagavia, Amfilohic pe la
1786, tn calitate de „fost episcop la. Hotin" era ca „ port.alor
de grijă. schitului Zberaai 7 ". Iar la J 8 Noemvrie I 786, atunci când se face schirnLul de pământuri, diotre schitul Zagavia şi epitropia sfa.utului Spiridoa snpt stareţia. unui Damiiau său Daniil 8 adeverind acest schimb cu ale lor iseăli·
tari şi crilugarii vieţuitori ai schitului, Cl\ eromonahut Bonifatie, monahul Damaschio, Ioauirhie cu toţi fraţii; mai g[1sim
la acest zapis şi acensUL iusemnare: „fiindu fi noi locuiton'i,
c:u petncere la aCl'§tii schit, vriztfod voi1~!a clilugăra~ilor, tn'atn
i.tctUit: Amfilochie, Episcop Hotinului 9 ".

In timpul dela 1786 - 1796, ştim că Amfilohic era.
chemat adesea de aici dela. Zagavia de episcopul Antouie a.l
1. Gh. Ghibl1rescu, re\·. "T. CMln~c11" an. 11 p. 4 - 5,
2. Gb. Ghibllnescu. lsp. ~i zapi~·r.: 1V par~. 11, p. 220.
3. N. Iorga, o. c. Vl p. 62 no. 180.
4. V. Insemuările mănăstirei pe un Penticastnr fi\rll. copertă.

5. V. "De obşte Gheografie" după wBufien1" tril mă.ci Ul de Am{ilohie ,1 tip.
la 1795 p. 208. V. şi ·obson·11ţiile d-lui N. Iorga asupra ac:estei traduceri ln An,
Ac. rom., ser. II tom XXXVUI pe an. l 91Ci pp. 8 - 14 Fiau 602 "'- 808.
6. La sf;i.r'iitnl troparului ~Către Niii<ciitoarea de Dumnezeu.„~ scris în sla-

voneşte, supL icoana Muicii Domnului, se nflrL uata do „ l7i2 godoi. (auulJ• Da
almiotrclea toate ico:u1clo f'11nt însoţito de tropare scrise lu aceeaşi limbă.
7. lntr'un 11ct diu J784 se pomcnt>şte de „mllnăstirea. Zutircuilor" a.vând
moşia cu acelaş nume. V. 11cta bis. Ta.lp:ilarilor.
8. De oarece în actnl dela 18 Nocn\\·ric gli.sim ca stareţ al Zagaveiului pe
eromouahul Damiian, iar în cel dda 21 aceeaşi luni\ pe stareţul Danii! (d. N,
Iorga .studii ·)·i dac:' Vl p. 6! 110 291 şi Gb. Ghibănescu, o. c. p. 2441 aceastli.
schimbare nşa de repede. cu nume a§a. <le apropiată ca Damian şi Danii), nu poat.e
n atribuită de c1i.t cctirii greşite a actelor redactate. Deci a fost sau wi Damian
sau un Daniil.
9. Gh. Ghibăllesca, o. c., lV. part. 11 p. 2!5.
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Romannlai, de liturghisa la episcopie, ln locul lai 1, de aceea
cand ln 18 April anul 17 92, se scria „ µomelnic'O veci oicu a
Zagaviului", printre ctitori, la vii, pe cel diatăi, il găsim pe
.Amfilohie epis[cop] i ves rod [şi tot neamul]; iar imediat după
el, pe un „motiah Antim :z ", pe care nu-l ştim ta ce legături.
poate chear de rudenie, va fi fost cn episcopul de Hotin.
Deci ln acest schit a stat unul din vlădicii noştri, cu ale
cA.rui cărţi didactice, la iuceput manuscrise, iat· mai apoi tipă.·
rite, s'au slujit seminariile 3 cum şi şcoalele publice tn ultimile
3 decenii ale veacului al XVlll-lea ş1 pă.nl:\. cA.nd cele doua fo.
care de cultură. din Iaşi. - seminarul de Socola· şi şcoala
din Treierarhi - inbuliite de numi\rul elevilor şi nevoite de
a-şi modifica metodele şi programa, tiparitul'ile episcopului căr
turar, desigur că deveniseră rari şi ne mai convenind, ra me·
todâ şi inbogăţire de cunoştinţi, }Je incetul au trebuit a fi
tnlocuite prin altele. pătrunse de spiritul 111i Asachi, care Jncepuse a se supune i11 iovă\ământ, şi de ale a.celora, care-! se·
con<lan la această mane.a de propăşire calturnlă a Moldovei.
De aceea el fiind, nu numai inelul de legr1tură, al curen·
tului de că.rturrtrie, ce se mai putea Iace de §G,nltt dom•.c·Hcă,
de lânfp1 Nitropo!ie 4 cu Evlughie şi Evropie dascălii d;3 sla.voneşte 5, iar Euache de greceşte 6, dar chear premergâtorul
carentului lui Asachi, ca cel ce a pr_iceput cărl.uraria lu sensul
şcoalelor Apusului, se impune de a fi cunoscută, maca.r după.
datele pe care le putem avea la tndernil.nâ, tntr'o sc:.hita cât
de sumari1, viaţa acestui episcop cărturar 7 •
l. Episc.

Melbi~edec,

Cron. Romanului 11, p.

l~G.

2, V. pomelnicul schitului.

3. Io şcoala dela Putna, cnre era supt conducerea arhimandritului \"artolomen, Mlizereanul, se lnvăţ:i. .geografi:i. cea tălmăcitA de epii<r.·•pul .\mftlorhie dupâ
Huffier• lnainte de anul 1778. V. • Cmidrla• an. 11 ll e83) p~g. 4 no. 1 v. şi !n
.,Ist. bis. din Buco1•ina" de I. Nistor p. 21 l. - Pe un exemplar din Aritmetica
lui .Amfilohie, propriet:Jtea mea, se afHl urm!ltoana iuH·mnare „S'a11 innifat (&r
(!()la iaste), La Socola lRJO mai fiinrl fotru aceJită t-rr.·1110: eu", iar p(' re! Jo Geografie

.Actlastu ca1·te, am1.111e Gheograf'ie e.de a 111e, a l11i mai gios

ii:călit

807 Mart, 27 M(I;.

earie zuyra( ''"
4. C. ,,Erbicennu, Ist. milr. Mold" p. 299: T. Codrescu .Urieari1i1", Ill pp.
13 - 2::J reproJ. doc, şi fn „S,·rbcm· şenlani" de A. D. Xenapol şi U. r:rbiccanu
pp. 100 - 198; Post. Manolachi DrJlghici .,M. Jfo/tl'' II p. 13.
5". r. Bngdan „Doc. lui Şlefnn c. ]farr" I. Evloghic dasr3lul î.ntre e.nii
17r.i3 - liB9 Vi'· 13. 104, 136, 146. J!J6, 234, 255, 28:!. 353. 36~, 3i0,372etc.Evropie la li50: voi ll I'· 9.
6. T. Corlrescn, „Ul"Îrcriul•', }][ p. 20.
7. Schiţarea ce o încearcă. A. Papa.dopol-Calimacti cu cuprinde de cât reflecţii
asupra c!lrţilor lui Amfilohie V. Rev. 11. ist. tmh. si fil. an. lll l'Ol. V - (1885)
p. SHJ - 530.
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Desigur, el ln

sigurătatea

acestui schit al lui Zaga.vei, va

fi tncut tfllmăcirea. unora din c~rţi, pe altele le va. fi corectat şi deci de aici se vor fi pornit manuscrisele: Gramaticei.
teologhice~ti după Platon, a.rhiepiscopul Moscvei, al Deob~tei
Gheo_qrafii dupri. a lui Bufieru şi al Aritmeticii, care vedeau
toate lumina tiparului îu tipografia sfinţei Mitropolii dela Iaşi
1n vara anului 1795 1•
D-1 Iorga, ne spnne ci\. Âmfilohie „şi-a. lifâ.rşit zilele la
schitul Zagavie 2 insă fă rA. a documenta acest lacru.
După datele care le avem pana acum, cu privire la şe
derea lni în acest f;chit, în ndevăr rees:i, că el aici, avea o re§edinta E1tatornica, şi ca parca tot de aici te aştepţi să iasă.
ceva cu privire la ultimile lui zile, tnsă. toate cercetările intreprinse chear asupra tuturor biseric:ilor din tnprejurirne, ca
să ne vorbeascl'l. prin vre-o însemnare câ.t de sumară, la fine
şi allfl. ceva cle c!lt Rceea ce ştim pâni'.l acuma, asupra acestai
arhiereu cărturar, totul a fost zadarnic. M.ai a]es c~ nici o
peatrQ mormântală, nu ne vorbeşte de ţărtl.na ca e a topit tropul şi mintea acelui ce prin cărtile lui R. luminat cflteva generaţii de şcolari dela sfâ.rşitul sec. a] XVIII-iea şi lnceputul
celui <le al XIX-lea.
Pe vremea aceasta adecâ către sfârşitul secolului al XVill-lea,
ca preoţi ai Zegaviei, tntalnirn pe iereul Amvro·rie 3 şi Grigorie cu sotia lai Aniţa 4,
li:

Un alt om de

*•

ispravă,

care a condus ricest schit, a fost
arhimandritul Iustin „carele tn marele, tngerescul chip, s'au
numit Ilie" şi despre care „ pomelnicu facl'ltorilor ăe bine" a•
decA al acelora ce au ajutat „ la acoperitul bisericii şi alte
faceri de bine", ~ice, cum cli "24 aui, au fost egllmen aice.
Atl facut multă tnf;emeiare sfnntului lăcaş, cu adăogere moşiei
prăjâ.ni, livezi, vii şi altele", mutând a-se la. „ vecinica odihnă,
la anul 1820 Fevrar 15 511 , O 1J1at3m11are nu uita de a adauga
eli tot supt el s 1 a .zugrfLvit şi catapitazma bisericii, ci ea nu1. J. Bianu şi Ncrn Hodoş „Bibliografia ro111â11casca veche" l1 pp. 377 79; 383 - 84.
7. N. Jor~a „An. ac. român.'' ner. II tom. XXXVJJI pe 1916 p. 802.
3. pomeluicul bis. din 1792.
'· Uf, pomelnicul bis. din April 18 cu însemnarea de po EvaDghalie de Bu
cuteşti din J760 dela bis. sf. Nicolae din HA.rlău.
5. V. un tiomelnic al bis. scris dupll. 1822.

78

~
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meşti moşie Zberenilor• Aşa, Inel cum se gl\seşte est.hi desigur el no i se va fi flcut do cât o spălâturA. şi nimic mai
mult. El era ca arhimandrit şi peste schitul Zberenilor 1• Lui
Iustin urmează „Neofit, ierornooah, egumen• care .au stătut
la anul 1822 2" după. cum ne vorbeşte unul din pomelnicile
dela proscomidie.
Inainte de data de 1830 Mai 31, din loprPjnri\ri pe care
no Je cunoaştem, vechea clâdi1·e, care era ceva mai la o parte,
lneă. tot io cuprinsul actualului iintirim, era tnlocuitfl. prin o
altă, adecă aceasta pe cere o avem astăzi, pentru care o
peatrâ. frumos săpată de „ Teofil ieromonah" şi aşezată. dea.·
supra uşii, dela intrare in pl'idvor, ne dă următo,ţreu. desluşire;
cil, .cu blagosloveoiia şi ajutoriul Preasfinţitului l\Iitropolit
Chirio, Chirio Veniamin Costachi, E1 1au zidit din temelie uceastl
biserica cu hramul Naştere Maicii Domnului şi sfântul ierarh
Nicolae. Toată cheltuiala - au fost - din veniturile moşiilor,
iară. trudnic şi ostenitor intru toate, au fost sfinţia sa chir
Veniamin protosinghel şi igumen aceştie monastiri'" dând„ Ajutoru şi alte ipochimene, a căror sume, s'au scris în pomelnicul bieericii, op re vecinica lor pomenire".
După. cum se vede, al doilea hram, adecă al sf. Nicolae,
s'a pus cu această reclădire a bisel'icii, cu care !mprejurare
„s'au zidit din temeiul lor" şi chiliile „pren osardiia şi toatl
cheltuiala sfinţiei sale parintelui Veniamin - protosinghel a..
Pe acest. Veniamin a cărui familie era „ Velişeu h ll ~ri.
sim conducând schitul Zagavei, încă pe la 1856 Fevruar 13 5.
O 2neemnare fA.cutfL pe o Liturghie, zice cA, „ştiut să fif~,
de ca.nd au ars mănăstirea Zagavia, la anul 1865 Ghenari 6
~ile" deci ln ziua de Bobotează.. In ce proporVe a fost aceastA.
ardere a bisericii, nimic nu ştim.

l. V, tnsemnarea do pe un Penticostar de Bucureşti din 72~1 ('l) Pe aeela:l
„Sll. se ştie de cântlu s'11.11 făcutu o pricinii. mare la. mănă.Stire Zbercnilor, cil. au
omorât că.lugii.ri pe unul cc-I chema popa Va.c;ili şi au fost de chin şi trii.ind cu
duşmănie cu cillugări l-au omorit. Şi atuncea era părinte a.rbi111andrit11 Iustin
stăplin pe Zbcreni velet 1831 Aprilie 16•' Anul e grept de oare ce Iustin moare
la 1820.
2. V. pomelnicul bis.
3. V. inscrip\iilc bis.
4:. lnsem11arc11 de po un chivot este aceasta. „Veniamin arhimandrit Velewcu
1833" V. şi pomel. din 1838.
5. „Pomelnicul a fericiţilor· şi pururia. pomeni~ilor ctitori şi a pllrlnţilor şi
a fraţilor şi a tuturor pc.poră.uilor sfll.Dtului !li.caşului acestui şi a lnsemna~ilqr
JT1iluitori tnliin~t de cil.tre ocârmuirea sfiutei monastiri Zaga\•ia, pe vrem.ia p!
rintelui ierosrhimandritului Venia.min la anul 18!">6 Fevrua.r 13 11•
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Na putem trece cu vederea, peste ca.teva Jocrori vechi
ale schitului şi anume asupra unui număr tnsemnat de căr~i
pentru slujbâ, slavoneşt.i, având pe ele lnsemn~ri făcute tn aceeaşi limbă, care ne dau ]ii.muriri cti. au fost procura.te de
diferiţi călugi'l.ri ·printre anii 1742 - 1772 din oraşul Moscva;
iar alta este a sfin,ilor aposloli din mutdele Atonului nu1"itc'J
Caracal 1. Clopotul cel mic are anul 1779.
Lâog zidul, dinspre mează noapte al bisericii, a fost ln·
gropat in vârsta numai de 23 ani Postelnicul Gheorghe Brăi
leanu, al cfnui epitai pentru cei rămaşi in viaţă, scrie cum ca
• moartea. birueşte toate fundaziile omului ~n lume %".
O veche catapeteazmă. a schitului, după eposa unora, a
fost strămutatli. Ja bise·rica, care acum li tn deplină ruină., din
satul Vrădeni, jude\ul Iaşi. Nici o inscripţie lasă. nu ne vorbeşte despre vechimea. ei.
O înştiinţare din 1832 anunţa că, pe moşia mănăstirei
Zaga.via (de) langri. Hâ.rlau, s'au deschis o pietrărie de petre
de moara", care de alt.mintrelea căuta, să asigure pe doritori
câ, "sint tatocmai de bnne, ca cele de pe 1nvecinata moşie
Delen\i. Perechea de pietre - se vinrlea ca.te 24 lei palma. a..
Pr. ('. Bobu le.seu

S F E S, N : I O E
sreşnicele,

supuse ca o.ri ce alt obiect de meserie evoluvremurilor, iljunseră Ia Rornâ.ni la forme ca nu se prea
deosebiau de cele ale vecinilor, dar ciri cum, formau un
produs de o artă pecifică naţională. Da speşnice bisericeşti
voia vorbi Jn altă parte. Cele din casele particu:arilor nu sunt
tndi. bine cunoscute. Posedam numai sfeşnice desgrnpate în
ruinele vechei cetăţi din Suceava in Bucovina şi câteva notite
din itinerarele unor cahHori străini ce au trecut prin România
In anul 1593 Trifon Corobeinicov din llloscva ajunge tn
călătoria sa la curtea lui. Aron Voda din Iaşi. El ne povesc
ţiunilor

I. Jnsemnarea aceasta este din 1742.
2. V. inscripţiile bis. Epitapul este scris pe o cntlf. a. zidiului bis.
3. V• .Albina românească an. 1832 no. 50 p. 200.
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tt>şte ln itinerarul eâu, c~ Aron VodA. şedea pe o estradă aranjată turceşte şi Ina.Ita pl\nl'l la brA.ul unui om, ava.ud înaintea
sa luminări puse ln sfeşnice.
Cetăţile noastre rbleţe peste tot teritoriul României de
astllzi concentrau în camerele şi salonele lor vieaţa intelectua-

lilor de pe acea vreme. Sara ei se adunau ln jur ul lumin:1ri:.
lor pvse în sfeşnice, precum a VăY.ut Vorobeinicov din Moscva
la curtea lui Aron Vodi't din Iaşi. In cetatile noastre sfeşnicele
erau tafipte ln păreţi, de unde iluminau camt>rele şi lotrările.
Io cetatea din Suceava
desgropat un sfeşnic ce em tnfipt
tntr'uu etâ.lp de părete dup~ cum arat!\. fignra alaturată.
Sfeşnicul avea forma unei lulele romaneşt.i, care lntr'an
capri.t avea o gaură. lngustA, ln care era fixat un
cnia, cu ajutorul căruia. sfeşnicul sa fixa ln pă
rete. Gaura din celalt c11pat era lnsă. largii şi lndrept.alll în sus şi in ea se aşeza lumi\.na1ea. Aceste sfeşnice erau facnte din lut, dti peatră. vi
din fier, cari toate s\rn grisit ruai tarziu la desgroparea cetăţei.
Int1·'0 foaie de zestre dia 1780 găsim între
alte obiecte şi un sfeşnic de argint. Iar mai uaiute, la auul I 714,
24: Martie, Constantin Branr.oveanu trimele prin omul său Mana
Apostol, presim\iad catastrofa ea de moarte ce-l acteaptă la Con·
stantinopole, trimite la Braşov, tntre alte argintării, şi sfeşaice

s'a

spre plstrare.
Dloolsle Ollneaca.

A

\J

O POEZIE A LUI CARLOYA FOLOSITA li MOLDOVA
„Marşul

lui CArlova0 tiplrit lntAiu tn O&&rifnd rom4Nesc: din 11
Oct. 1839 dupil ce aplruse to foi volante eeonse de losuş poetul•
militar, era lnchinat oştirii lotregi pe care lncepm1e să o organ zeze
bunul gospodar al Principatelor RomAne, care era Kisel~v. Cu toatl
banalitatea 1 unor accente pe cari de obicei le desroperi1 fie alte
vremuri-cum sunt aceste ale noastre, târzii, - fie alte gusturi, eari
1)

Sf. N. Iorga, istoria

l~raturil rom4neştl

tn veacul al ·XIX-iea, I, p.21?5 -l.
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duignr ci uu se afla la 1881 pof'zia aceasta s'a cetit cu patimă şi
şi a luat loc tn multe biblioteci manustriµte. O aflAm şi ln Moldova
tot.re poeziile urzite lu patimile Uoirii, cu titlul „L-, înfiinţrirea Mililie{
romdneşti•, lntlicmai cum ne-o păstrează cea din urmă ediţiune a sa•·
Tot lnlr'un manuscript moldovenesc acn găsit şi c Ruinile Tdl'·
g1J"'ftei• apărulll. întâi ln Ourierul romc'hleso din 20 Mart.ie 1830.
Purtand sub titlu au ul .J820 „ poezia nu are decât DP.lusemuate deose·
biri, .ochiu agiutător• ln loc de „ochiu aţintălor" al ediţiei dio 1906,
„de milă tl uimiţi" pentru „de ga.uduri tl uimiţi", „\)iere sau cade 111
sfârşit': p1~ntru ,1cade sau piere ln sfâr~it" şi „c.e vai! v'au mai ramu•
pentru „ce vai! a mai n!!.mas" şi „să nimţea spAimăatat" pentru 11 88
aimte spăimântat" In acest mi&celaneu moldovenesc tntâ1uim, de bucata
la tnfrwmarea miUfid Moloove•" 8 1 fără Insemuarea clire·o
11 0tlcJ
găsim la celelalte poi-7.ii: „CârlovA V".
Adoptarea este de altcineva, ori este de losuşi Cârlova. Şi IDtr'un
caz şi lntr'altul chipul cum se privea proprietatea literarii pe la 18!0,
caro reesă din această adoptare, prezenta un interes.
Strofile I- V merg paralel ; strofile VI-IX nu-şi au corespun•
'lltoare; apoi avem strofa VI parâlel cu X, şi VII cu XIII, cu care
poezia se locheie. Iat'o cu ortografia timpului şi cu lotregirile de
nevoie pentru cei ce vor voi şi se opreascl asupra ei.
Fii adevlraţi Moldavi[] s[i] ai mei p1·e iubiţi fra.ţi
Iată vremea cea dorita: armele Bl'mbrlţişaţi.
[Şi] tot tntr' o glăsuire
Spre obştea11ea fericire.
Impreuni s'alergaţil
Ceriul vout. vi deschide un drum foarte liudat,
Indoiţi dar pasul Toetru cil.tre elavl ne1 ncetat
Aduceţi-vi aminte
Cum ci şi-Europa simte
la ce cale a•ţi intrat!
Glas•Jl patriei rAeuni la auzul tuturer;
Iatl zice: Lenevirea ruşinalA sub picior!

Cu

toţii

dar, mic

şi

mare,

Spre a voaetrl lollţare,
SA daţi mlnl d'ajutorl
2)

.v.. N"1toltanu, P. Cârlova

Bogdan-Du ici).

şi

C. Stamat4

Bucureşti, 1906, p.

151-3 (Ed.

3) O nriantl tn Manuscriptul No. 21 al Academiei romlne p. 149.
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Ruginita ceea armA ce st'ascunsA ta mormAot,
Braţ 1 simţind acum deschisA, iat'au eşit din plmlnt
Oştenii 2 s'o lncunuoe
Prin lucruri de fapte bune,
Facă

pe ea giurAmAntl

In destul la ori şi cine v'aţi plecat, v'aţi cucerit;
şi lenevie v'au stăpâo t tmpetrit.
Ace soartă fărA milă,
Ori de voe, ori de silă,
V'am slobozit insfârşit.

lode..itul

Rlbdare şi bărbăţie, aici tot [mniJ moştenesc,
Tot Inel curge prin vine sâng le cel trămoşese.
La vreme Inc.A v'arată.
Că n'au murit niciodatA
Ca un dar dumnezeesc.
Aici şcoala birninţei Intre vreme·au sUpAnit
vreme au venit

Şi iară.ş să stăpâm~ască acum

Ca

s'aveţi fără zăbavA

Ace strămoşească slavi.
Purure, necontenit.

Sunetul armelor voastre pe strămoşi i-au deşteptnt
Şi credeţi c[ă] a Iar ţărnă in morm:\nturi e'au mişcat.
Iar umbrile lur tăcute.
Stând p'impregiur nevăzute.
Privesc steagul în A.I ţnt.
T. Pamfile

lNSĂMNĂRI PE UN CEASLOV

DE EŞ DIN 7305-1797
a d-lui N. Lăbuşcă, student

Să se şlii di când s'au săvârşit mama no[a]stră jacnccere[a ]s[ a]
Catrina Vârnfl voai1) rut:impl ându-să. săvârşărc ln zale[ le] Mării Sale
J, Jn text: Brafe.
2. ln text: Oştenii.
3. La fel şl în manuscriptul şi dela Academia roma.na, foL 91-2, tot firl
aratare de autor.
1, Era nepoafa MUropolitulul lacov Sumat!.
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Alexandl'ul Calimah V[oe]vod lntll.i Domnile} la let. 1798. Marte 17
mercuri la 3 cAsuri din no[a]pt[el şi s'au lngropat ln sfdnt[A] besliricA.
a Dumi[s}ale di aice din Fl01·eştii lnnAuntrul tn argioa ce mică, Domnul
să o odihne[a)scă Io lăcaşurile drepţălor şi am !Jerie eu ca sA fiu po·
minit.. Tefo]dfoJr Vârnav 1798 Mart. 17.
La leto 1796 Mart. 16 ztUe la 4 ceasuri din d tn domn[i}e
Pri lunăl\alnlui Domnii l\lariia Sa loanli AleC9andru Calemah V[oe]vod s 'au intâmplat Io scara curţAi un omu unumi Toadir
CheiribAu au lagiuoghetu pe preaosfinţAi[a} Sa PArintile Chirio Chir
racob Arhiapisc[o]p şi Mitropolitu Moldavi şi pi acil ticălos l-au pe~
depsit cu tăisri ln patru părţi i-au lmparţat trupul şi l-au pusu ln
patru locuri ~i am scri~u eu ca st\ mâ pomine[a}scii T[ejod[or] Vârnav

Măi-ii sale

La lit (slo) 1800 Maiu 31 me[a]u fostu cununi(aJ preno durupronii la sV[iLU]tn mAui:isteri Slatină cetindu cuouui[a) pArinteli arhimandritu Chiril Io zrihle prelnnălţat1Jlui Dumuu Ioan Costnnldio J Alicsandrul Ipsilaotu V(oe]vod intâia Domni[e] şi am scris eu
c să mă pomenela]scă T[e)od[o)r Vârnav.
năzăiasca

La anul 1834 Fevr. 25 duminicii. tn zioa lăsat di carne m'am
elisAtorit prin dumaezăiasca pronii săvârşăodu legiuita cununii cu
Ploheriţa fiica dum-lui ban Ioan GhiţAsc[u} din târgul Dorohoiu cununându-ni dum-llu ]i Hatman Teodor BaJşu făcându-şi cu[nunia] (?) to
easili dum[sal]i socrului meu.
La. anul 1838 luli 12 mercuri noapt[ea] spre 13 pila 14 ciasuri
turceşti s'au sAvâl'şit din viaţi pre iubitul meu pArinţi pah[a)rnic To•
derasc Vârnav nefiindu noi acasi s'au bolnil.vit di vătămătura ci avia
veche patimă zăcându numai 8 ciasuri s'au trecut ln târgul Dot·ohoiu
lD ca săli lui(?) Iancu Stl'oici Domnul sA-J odihneascii intru lmpA.răţia
ciariului vârsta viiaţii i·au fost 72 ani spre ştiinţii şi aduciria aminti
şi-a urmarşilor noştri nm lnsămnat tntr'acest ceaslov. Iordachi Vâraav.

La anul 1824 luli 80 la un cias di noapt[i] s'au arătat un
semnu pi cer Io t .. sa văzut ste cu coada\ apoi s'au flcut to chipu
unui şupi ş'au etltut ca giumltati di cias ş'au ascuns. Iordachi Var.
nav.

l. T. Vârnav Ist. Vk/ii mele p. IT.
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Răfeta

pentru g!lbănare 1804.

3 : s!lneali
3 : sacaz de cel bunu
3 : flo[a]re ce galbAnil de
3 : oucuşoarA

lacl'ărnu (?)

ce din mijloc

3 : rAvintu
trei turte a lupului dcnu c:are sll sll lepede dinu toate tur·
[telej (?) trii părţi şi o a patl'a parte ce rAm~ni sll o pui.
3 : şofran
·
trii pare.li pe[a]tra rlsteeului
şi aceste toati s~ pesăzu şi sA le pui tntr' o cl\ralfA] de drojde şi sll
le tot tulbure ~i lAeAndu-le o oo[apte] (?) la elildurA sll he eAte .•• trii
păhară pe zi; unul sara unul dimine(a]t~ unul amezl eu păhărel di
rasbiu (?)
p„, (.'. Boltuleuu
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