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DOCUMINTE DINTRE 1769-—4800. 

COMUNICĂRI 

DE 

V. A. URECHIA 
Membru ali Academie! Române. 

Şedinţa din 18 Novembre 1838. 

«Arhiva Românăscă> a d-lui M. Kogălniceanu a publicatii mai în- 
teiă o serie de documinte relative la invadiunea muscălâscă din 1769 
Și înainte, în tomul I (pag. 129), sub titlu: Ropecnenacuuii s:5 PSeia. 

A doua serie de acte politice din aceeași epocă a comunicat-o D. 
D. Sturdza d-lui "Teodor Codrescu, pentru «Upicarul> său. D-sa le a - 
reprodusii în tomul al VI-lea (lași 1576). 

Mai recentă a întrodusă unele acte d. C Erbiceanu, în «Istoria Mi- 
tropoliei Moldoviei şi Sucevei și a Catedralci mitropolitane» (Bucu- 
resci 1888), la pag. 67, 302, 303, 304, 315 5, 317, 318, 391 ete. 

Credemi că nu va fi fără de iolos pentru istoricii români, să le 
punemii la disposiţiune și mica nostră culegere de documiute ne- 
editate, mai tâte cu referință la acesteași evenimente dintre anii 
1769—1800, cum și câteva din cele greşitii editate. 

Eată-le în ordine chronologică : 

No. | 

«Cu mila lui Dumnedeii Noi Ecaterina a II Impă&rătesa și sin- 
gură stăpânitore a tâtă Rossia etc. etc. 

Pre o sfinţiţilor Mitropolit şi Episcopi a nostrei Cnejiei a Moldaviei. 
Pe cât voă vă este bucurie a videa acum pre sine-vă și pre totă 
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blagocestiva cnejie a Moldaviei slobodiţi de sub giugul, nevolnicia 

şi robia neînpăcaţiloră vrăsmași ai crucci Mântuitoriului nostru, 

atâta și însum nouă ne este cu priință, că înţelepciunei stele cea 

întru tot înaltă au fost voia să întrebuințăni armele n6stre instru- 

ment spre seversirea acestui pentru totă creștinătatea atâta de fo- 

Jositoriiă lucru. Laumea scie îndestul și prea îndestul, că acest tinguitoră 

resboit nu de la noi urmeză, ci că numai din nepăzirea credinţei 

de cătră Porta Otomanicâscă şi de urăciunea ei călră ocrotirea care 

am dăruit noi în Polonia pravoslaviei bisericei nostre a răsăritului 

ce întru nevinovăție şi silnicesce se împila. 

Noi fără îndoire nădejduind ca domnul puterilor cel ce au bla- 

goslovit pană acum prin atite de mari şi însemnate izbăndqi cea cu 

dreptatea nostră și a sa numai cătră o singură apărare a sfint nu- 

mele săi rădicată întrarmare, nu va conteni și de acuma a 0 

încununa cu izvorul binelui său, încă mai pre sus, atât spre îmblan- 

direa sălbaticei r&utăţi a Agarianului, cum mai vîrtos şi spre ridi- 

carea slavei creştinătăţei cei cădute la veserit. Voi pre o sfinţiţilor 

Mitrop. şi ps. ca nesce mijlocitori ai norodului vostru cătră pri- 

stolulii dumnedeescu, înălțaţi pentru aceea cu unite buze şi cu 

unite inimi, inaintea, celorit fără de sânge jerfelnice, fierbinți 

vugi şi cereţi cu umilință, cu credinţă şi cu nădejde, ea drepta 

celui întru tot puternic se fie deapururea cu armele nostre, spre 

îngrădirea însuşi a vostră despre năvălirea necredincioşilor. dar apoi. 

pe lângă acesta âncă şi ca nesce păstori ai sufletelor blagocestivei 

turme ce vă este încredințată, să întrebuințați pretutindene și de a 

pururea osirduica vosiră îndemnare, ca tot norodul Moldaviei, de la 

mic la mare şi atât tot de obștie cum şi fiește care osebiti, cu rîvnă 

să se sirguiască a se face pre sine vrednici acestiia, cu tăria cre- 

dinţei și a ereștinescului giurământ, cu care ei prin cuventulii 

mantuitoriului şi strasnicului judeţ, cu atita sfințenie și praznuire 

s'aii legat călră noi, neiîngăduindu-se pre sine nică de cum a se vina 

din niscaiva placute făgăduinți, seu cu iubirea de argint a ludei ce- 

lui ce s'a pus înainte vrășimașului a tetă creștinătatea. Drept acea 

Noi iată că pre voi şi pre lot plagocestivul norod al Moldavici pre
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aceste-anume ve încredințăm, că dupre măsură credinţei şi a osîr- 
diei vostre' cătră slujba nostră, care este atâta de aprâpe lipită cu 
slujba bisericei lui Christos vom măsura a nosțră catră voi inilă, 
bună-voinţă, apărare şi ocrotire, cu care aceste Ş'acum socotindu-ve 
de pre o parte de adeveraţii ei fii și. despre allă parte de ai nostri 
credincioşi şi iubiţi supuși, ca o maică iubitore - de fii ne aflăm că- 
tră voi într'o bună plecare. 

S'aă'dat la St. Petersburg, de la nasterea Mint, Hr. la anii 1769 
Dec. 16. iar al împărăţii nostre al 8-lea.» | o 

(L. $.) | | 
Copiă dupe un esemplar. tipărit, aflat de mine la Mitropolia din 

Iaşi, în 1886. 

No, ? 

Proclamaţiunea grafului Petru Rumianţovii, din 1770, Noemvre 29. 
Este tipărită pe fâiă volantă, astădi aprâpe imposibil de găsită. - 

Stilul și limba acestui act sunt din cele mai rele: 

A Împarălescei măriri singură stapanităre a tâtă Rusia întru tot. miloşti- 
ecă stapânci mele, general Veldmarșal stăpînitoriul armici, a Malorusică generalul 
Gubernator, coleghică prezident, a Rusici, a ordinei sfinților Apostoli Andrei, 
Gheorghie și Alecsandru Nevuliă, Golstiusculai S-tei Anei Cavalerii, eii cel 

"maă jos iscălit, 

Tuturor Cnoejiei a Valahiei, cinului Duhovnicese, oştenesc, oraşenilor, bresla- 
șilo” şi a locuitorilor de obste, la toți deosebit aretam. 

Voi aţi auzit și aţi vădut tote lucrarile, cu: care întru tot puternicul D-deii 
aii blagoslovit cu pricina dreplăţei şi armele Rusiei într'acâslă vară în multe 
birninţe și forte slăvite s'aii aretat asupra: necredincioșilor mahometani. 

lată gonind pre biruiţii cel mare vizir și hanul Crimului, care prin perderea 
puterei sale aii cunoscut puterea celor ce sai ostit întru numele lui Hs, și 
acoperinduse cu „rușine şi cu nevoile, s'aii depărtat de la armele Rusiei pedep- 
sindu-i pre dinșii pentru a lor mândrie şi nedreptate, aședânduse .ostile în toat 
augustinei stăpînei mele până la marginea Dunării. 

lată celajile a neprietenului, Akkerman, Kilia, Ismail, Braila şi Benderiul s'aă 
întors in cenușe pentru dirjia lui, cu lucrarea sabiei i'aă plecat, aceea ce ține
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Skipetrul și ai izbavit noroadele de la cel mai pre greii jug; aceste cetăţi no- 

voadelor, faţă arată, cu câtă putere acoperementului stăpînei nostre, şi cu cât 

acelui pre înallă mână ajulorează, înleu tot locul cu prea înaltă Impărătriței 

socotința. | 

. Intru această punere eii călră voi locuitorilor a Cnejiei Vlahiei, întru anteiii 
arăt, șliind că mai mare bucurie și osirdie veţi lua voi întorcânduse cătră voi 
ostile Rusiei, care ai isgonit pre Turci şi care acum încă mai mult pământul 

voslru din jugul turcesc v'am slobodit. 

Măcar chiară a vostră vedâre fără de uimire aii știut, pricina c€ adevărată, 

pentru care ostile noaslie mai înainte de acesta nevoite aă fost din Bucuresci 
a €eși, ci pentru mai mare credință, ei Voao voiii spune despre partea ms: 
Nimică altă n'aii fost aceea cu vro pricină, fără cât a cunâsce pentru gîndurile 
neprietenului, ci el cu tâte puterile lui și cu mult număr stringânduşi din de- 
partatele locuri de supt stăpînirea lui, s'aii îndreptat peste Dunăre, în stînga 
Prutului, pentru aceea și ostenii noștri aii fost datori aice să se strîngă, ca 
odată cel mare vizir cu ostenii acolo să se sfarme și să se isgon6scă peste 
Dunarea. Ci noi lui D-qeii slavă și mulțămize am făcut, întărind pe tot ceasul 
marginea Dunărei întru stăpînirea nostră. lar prin aceste şi mai mare pază este 
pentru pământul Valahiei. 

Cu câtă nepriinţă aii fost acesta pricină o ostilor, ci și pre lîngă aceea nu 
de tot aii fost lasaţi, măcar că ostile aii fost depărtate de la graniţa Valahiei 
și all stătut ostinduse totă vara nepărăsinduse părțile cele gătite a ostilor la 
amendoue margenile Siretului cu socotința la lucrurile neprietenului în pămân- 
tul Valahiei, şi dear fi el acolo să se întărâscă a strica oră ce liranie asupra, 
locuitorilor, noi am fi lăsat și mai nainte a merge spre stricarea lucrurilor 
celor râle. Ci acum când loate puterile a neprietenului s'aii stricat şi sati is- 
gonit peste Dunare, când ostile câle biruitore a Rusiei acopevind marginea 
Dunărei, s'aii dat odihnă tuturor locuitorilor de această pârte, laudând pre D-deii, 
ajutorul nostru ; ca să se întorcă tol omul cătră lucrul s&ii, lucrătorul de pă- 
ment să 'și pună căteă lucrul campului, mesterul cătră lucrul săi, iară vândătoriul 
cătră a sa agonisită, încredințânduve că cu adevărat” vă nădajduese, că ostile 
de la prea milosliva stapîna mi Saă încredințat, aii facut tare apărare împo- 
triva tuluior năvălirilor cari ar fi putul a sfarma cu buna voire cei ce sunt 
uniţi împă&rătescei măriri. Ei înca indoese mai cu credință întru acea vă nă- 
dăjduesc, că milosirdia și iubire de oameni întru tot Augustinei singură stăpt- 
nitârei n6stre, se întinde, nu numai cătră pravoslavnicii crestini ai pământului 
vostru, pentru cara făr de măsură milă și bunătate, ci tote orașele stăpînirei 
turcesci, iar mai osebit în pământul Craiovei locuitorii și tote legile, macar și 
singuri 'Pureii, numai ci mai cu vrâme, din bună voie să alerge subt apărarea 
și stăpinirea Impăratriţii a totă Husia şi împotriva oștilor împărătești să nu se
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scole, apoi vor l&cui in casele lor făr de nevoie și ostile a Husiei nu se vor 
atinge cătră dânşii, nică cătră averea lor nici la o întîmplare a nu-i lășa cătră 
partea bunătăţilor lor. 

Cătră sfîrşitul acesta, cu me pun cătră bună nădejde la oserdia vâstră şi 
bună voire a tuturor locuitorilor pământului Vlahiei, ci vădând ostensla oștilor 
Rusiei, întvu sfărimarea neprietenelui celui de obstie, și lunginduse încă și acum 
cu osteneală spre paza lor nu se vor părăsi a arăta cătră osteni bună priinţă 
şi vor face parte, după putinţă dintru a lor hrană pentru hrana ostenilor şi cu 
cât a lor va fi silință, cu atăta va fi cunoștință şi mulţămire, cu tote cele ar&- 
late mai sus de mine, pentru folosinţa locuitorilor acelui pământ a vă păzi negreșit, 

Și s'aii dat în Tirgul Iașului, anul 1770 Noembrie 29. 

și la adevărata scrisore a strălucirei sale așa este iscălit : 
Ia Graf Petru Rumiantov. 

| 
| L. S. i 

i 
N.B. Acest document de stil oribil, :seris de sigur de un necunoscător al lim- 

bei române, este publicat în o foie volantă duplă, devenită de o varitate estremă. 

No 3. 

Altă proclamaţiuae tot din lași datată, la 1771 Februasie 4, a- 

dresală «Către Norodulă Cuejiei Moldovei.» 

«Grafuli Petru Rumianţovă, a împărăteştei sele mării singură 

stăpânitâre a totă Rusia întru totă milostivei stăpânei mele, gene- 

rală Peldmarşal, stăpânitorulii armiei a Malorosiei gheneral governa- 

torii, coleghiei prezident al Rusiei, ordenei sfinţilorii apostoli : Andrei, 

Gheorghie şi Alexandru Nevului și al golstipscului sfintei Ane Cava. 

lerii. Fac tuturor şi fiștecărui deosebită înştiinţare cui se cade a ști : 

«Norodul Cneziei Moldaviei, cu mâna cea puternică a împărăteștei 

măriri, a mele întru tot milostivei stăpână, pentru slobodirea de 

sub jugul Mohametaniloră, și fiindă îngrădiți cu paza împărăteștei 

măriri, tocma la mijlocul oştirei se foloseşte fiște care cu cea de- 

sevârşită odihnă. Şi s'au ridicati de asupra norodului tâte strinsurile 

birului, care: cu simţire ai auditu, spre milostivirea şi a iubirei de 

Gmeni ce saii înteineat asupra norodului, cu stăpânirea împărătescă. 

Ev neprietenul nostru cel de obștie mult saă surpat purtându-se
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eu multe feluri spre stricăciunea norodului. Dar wait putul nici 

întrun chip ca să le strice, ce acum chiar pentru dinşiă fiind nevoiţi 

a se apăra. 

Că către cele săvârşite şi prea înalte socotinţe, întru tot augus- 

tinei nostre stăpână, lăcuitorii acestei cnezii se cade ca să-și pue 

nădejde şi cu întărire pentru odihna lor cea din lăuntru sporind 

spre folosinţa nebiruitei și de D-deii blagoslovitei arme împărăteștei 

mărină. Și norodul cel din lăuntrul Cneziei, cu acea odihnă să se 

îndulcâscă și să fie păzit de tote strâmbătăţile şi năvălirile, ci şi 

de ciitră făcătorii de rele, cari s'aii fost înrădăcinat supt muncitorii 

varvari să fie păziţi.. Şi pentru aceia dupe bună plăcere a «ăi, 

mi-ai poruncit întru tot milostiva stăpână, ca toţi și fiește-carele 

ce se află sub slăpânirea cea blagoslovită a că, să se folosască după 

putinţa şi averea lui, căcă, nu voește întru tot milostiva stăpână 

din venituri a spori la hasnalele ei, cu care s'au fost însărcinat no- 

rodele despre neprietenii creştinescului nume, dar s'aii silit încă și 

cei ce au urmat lor de aii îngreueat pre ticălosul norod. 

Măcar că multe înştiințări îmi vin cătră mine, și-mi este multă 

jale pentru l&cuitorii acestei Cnezii, osebit satele nu rar zugrumaţi 

se află de către cei puși pentru paza rânduelelor și folosul noro- 

dului şi strîngînd veniturile sub numele haznalei impărăteștei mării, 

fac asuprelă, prădăciuni ticălosului norod, care pentru multele supă- 

văr nu-şi pot câștiga îndestularea lor, nețiindu-și dreptatea cea cu 

îndestulare : Insă din cei putincioși şi bogaţi, şi mult asămănărei 

acelei se asamănă stricarea și prădăciune la ticăloșii cei ce o pă- 

timesc. 

După datorie sai legat a păzi pre norod de tote greutăţile ca 

aceste. Ei mă silesc a lătura mâna spre perderea a tote la cele ce 

se ieii cu sila și fără de orănduială peste măsură cu darea birului 

şi altele, și a se tăia din tote cele ce pre lângă aceste aă eșit răi 

trebuitâre. Deci: către întemeiere cu bună orânduială și dreptatea ju- 

decătoriloiăi, înainte li puiă cumpene de folosința divanului, cât și 

isprăvnicilor : Că toţi locuitorii acestei Cnezii către tote trebuințele 

să-şi afle judecată şi milă, odihnă şi îndestulare, fără frică, atâta
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cât să cunâscă a Ei iubire cea de Gmeni penlru a lor socotință şi 

miloserdie, acei nemărginite a nâstră stăpână şi mult bine să aș- 

tepte și mai Ja bună orânduială. Și după aceea, fiind toți înstrim- 

toraţi şi păgubiţi, de va fi la o cercare a lor asupra cuiva, ori de 

la divan îndestulare nu vor av6, care este slobodă și uşile deschise, 

aducându-și cătră mine cu dreptate a lor jalbe, căci se cuvine a 

păzi pe cei sugrumaţi și va face așegare celor asupriți, judecata, 

cea drâptă. Er împotrivă acei care a face lor stricăciune și pagube 

şi ca niște stricători odihnei ţărei oprind norodului a se folosi de- 

sevârşit cu milele Stăpânitârei, care revarsă norodului milă de ajuns, 

pedspsă puiă; este un punct din cele dintâiii după datoria mea, şi 

toți pentru acâsta să aibă înştiinţare. Acestă filă în public pe la 

biserici stringându-se norodul şi la locurile cele numite să se cetescă. 

Datu-sa în gasda cea mare. 

Şi s'au dat în târgul Iașului, anuli 1771 Fevruar în 9 dile. 

Si Ja adivărata scrisore a strălucirei sele aşa s'aii iscălit : 

Graf. Petru Rumianţovii 

Locul | 
peceţei 

Dupe fiiu 4 mave, tipărită ce se păstreză lu ditropolia din lași. 

No. 4. 

La 1773 Aug. 16, s'aă tipărit o carte în fomnă de adresă .călre 

o comisiune însărcinată a face un codice de lege pentru Moldova; 

adresa are acestă titulatură: 

« Invățătura a însăși stăpinitârei măriri Ecaterina IL cătră oriuduita 

Lpitropie pentru alcătuirea arătărei a unei noue legiuitore condică, 

tălmăcită pe limba moldovenâscă și tipărită prin îndemnarea lumi- 

nărei sale general feldmareșal şi -a felii de felii de ordine cavalier 

şi poruncitoriul Armiei cei dintâi, graf P. Alexandrovici Rumianţov,
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cu tâtă. ostidia şi cu cheltuiala prea osfințitului Mitropolit Gavriil, 

care s'au tălmăcitu de 

Toma t lozofet.» 

Acest precios document de o raritate estraordinară, îl aducem aci 

în totă întregimea, afară de instrucțiuni, care ocupă 239 foi. 

Slăvitului Generală feldmarşali, Poroncitoriulă armiei că dintăiă, a Moloro- 

sic Generali Guvernatorii, Prezidentă Malorosieneştii Colegii Ordiiloră Ru- 

sâştiă împărăteși a sfințilorii apostolului Andrei, oştenesculiă Mare Macenicii 

şi purtătorii de biruintă (Gheorghie de Crucea cea mare, a lui Alexandru 

Ncuschi, şi holșteiesculă a sfintei Anii Cavale, îi, 
Grafiă Petru Alexandru Rumianciovii. 

Intru toti făcătoriuluă mică de bine Smerilă închinăciune, 

Ei nu mă înfăţișeză cătră Inalta Impărătâsca Mărire a prea "Puternicii și 

prea Milostivei Doamnei și Imperătriţii noastre (Luminatule, prea Inţeleptule şi 

'vitezule Arhistratigi), ca să încununezii cu laude sufletulii Fă cel plinii de 

împărăteşti daruri, sai să înală cu sunetii biruinţele sale cele pr slăvite ce 

aii săditii pretutindenea ca alți finică înpotriva: obștescului vrășmașii, lăcendii 

ca numai arălarea armelorii Ei celorii purtătoare de Cruce să culrâmure ini- 

mile vrăjmașilorii, întorcândiă taberile lori spre fugă. Sanii să laudii cu mirare 

apărarea neamului creștinescii de cătră vrășmășasea călcare și cumplire. Saii 

să rmărescii liniştea, odihna, şi pacănica petrecere a tulurorii de obște în vreme 

de război. și edle-lalle ne numărate faceri de bine cu care s'uii îndestulatii de 

prisositii, mai vârtosii Patria noastră, după înalta a Eă Măriri buna voinţă. In- 

săşi aceaste faceri de bine cu netăcute glasuri şi cu ritoricească limbuţie pre- 

făcendu-se întralte limbi, vestescii darurile ce încunjură scaunulii Măririi sale, 

incununează cu cununi de laude aftocratoricesculă a Ei Măriri creaștetii. Fii 

la cea de pe urmă nu îndrăznescii a pune suişuri în inima mea spre lauda 

legiuitoarelorii învățături ce 'se cuprindiă la acâstă împărătească carte, ne avândii 

putinţa înpreună alergătoăre cu voința pentru alorii înaltă covârșire. In vremea 

când minţile cele mai iuți a filosofilor celori din academiile evropii, ce cearcă 

în adâncă tainile firii, și să porlă cu pohfală preste aflarea fiinţii celorii de 

suptii soare, călătorindă cu privirea până la, ceale înalte și covârșitoare zidiri, 

şi mai vârtosii covârşirea minţii, unui 'împ&ratii între filosofii saii a unui filo- 

sofii între împărați, și după dânsulă a unui elinii și după neamii și după glasii, 

ati rămasă la uimire pentru privirea aceștii prea slăvite vederi. la care nici 

odinioară lumea nu s'aii învrednicită a privi, nică însuși Dumnedeesculii Platonii 

ce ai legiuitii cum că atuncea vorii fi cetăţile norocite, când sati filosofii vorii
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împărăţi, saă împărații voră avea ințelepciunea ne despărțită de Schipteu și în- 
preună ștdetoare la scaunii. Indrănescii numai a arăta înplinirea datoriei meale 
cei neapărate, şi a îndemnării cei cu multă răvnă a slăvirii tale pentru tipă- 
ritnlă cărţii în limba moldovenească, care prin multa silință de iznoavă tălmă- 
cindu-se de pre limba grecească pre câtă aii fostii cu putință mai cu curată 
înțălegere, iată că sai săvârşilii. Patrioții miei vorii număra aceasta între 
alte bune lucrări a slăvirii tale cea mai întâi și mai covârșitoare. Fiindii bine 
încredințați că de vorii vieţui supt aceaste folositoare pravile întru starea cea 
ne clătită a pronomiilorii vechi, se vorii face foarte noraciți la politiceasca în- 
părtășire, ca oamenii vacului celui în auritii. Slăvirea ta ai înplinită și cu a- 
ceasta buna voinţă a întru totii avgustii Domnii și stăpânii noastre, după cum 
cu cealea-lalte săvârşiri. a slăvitelorii biruințe, şi a apărării patriei noastre, 
unindii înţelepciunea, cu vitejia, smerenia cu răbdarea, iuțimea isprăvilorii cu 
întregimea minţii, silința cu priveghearea, arătându-te viteazii arhistratigă, înţe- 
leptii poroncitorii, ne biruilă oșteanii, și la toate covârșitori celor vechi prea 
vestiți arhistratigi pre câlii să poate chipulit şi asămănarea Impă- 
răteștii Măriri. Eă încă cu smerenie amii săvârşită lucrul ce mi-s'aii încredin- 
țată de cătră slăvirea ta cu tălmăcituli și tipăritulă cărţii. După care îndrăz- 
nescii a dice: Fericite noroadele aceale preste care vorii să împă&răţească aceaste 
pravile ce suflă cu totulă dreptatea politiceștii împărtăşiri, buna cuviință, cin- 
stea cătră Pumnedeii, și dragostea cătră celt de aproape. 

Ali slăviri tale, cătră Dumnedeii fierbinte Rugătorii. 

Guvriilii Mitropolituli Moldaviei. 

No. 5 

Scrisoarea Grafului Rumiunţot cătră Alitropolitul pentru puce. (1) 

Cinstită a Preasfinţiei tale serisore, de la 1 (oră 10) a lunii acestia m'am învred- 
nicit a lua, din care am vădut pre osebită mulţămire toată dreptatea lăsănd'o 
asupra mea, cu adevărală osărdie spre patriea voastră, toate îinștiințările din 
mine Preosfinţiei "tale, şi Preasfinţia ta norodului toate încredințările, i învă- 
țăturile pentru nelipsitul acoperemânt, și voirea de -bine voao ai împărăteșiei 
măriri, a melii milostive stăpănitoare, așeqate aii fost întru însuși adevărul, şi 
acum mă cuceresc ca să fiii de săvărșit la aceasta îndreptate fiind că cu' aju- 
toriul lui Dumnedeii, norocitele și slăvitele curgeri ale armiei împărăteştii mă- 
riră, aii apropiat sfărșirea, oștirei, şi cu dânsa aii închiat fericita și folositoa- 
rea pace, între înalta împărăție Rusască, și strălucitoarea poartă Otomanicească, 

(1) In Archiva Românescă T. 1, p. 239 este publicată acestă act dar fiind fârte greşilii 
îlă aduci aci după îusaşi traducerea originală, ce o cedez Academiel,
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cu mijlocirea aceea aședând deobștie pace, și întărind norodului celui de o 

credință, toată negrija, și cele mai bune după putinţa odihnii, anume: 

1. Socotindu-se a tuturor lScuitorilor acestor enejii -ori de ce fel de stare 

ar fi, neseăpănd nimic, să-i păzască de plin, și în veci uitată acelora care 

ati tost împrotivitoră interesurilor, oră la o parte ori la alta, saii la o întăm- 

plare ca aceasta de sunt și cu prepus să nu le se facă nici o răsplătire, nici 

pe alții să nu-i lase ca să le facă mustrare, stricăciuni și pagube, ori cu ce 

fel de chip ar fi, să-i lase după cinslea lor, și cinurile cele vechi, și să stă- 

pânească acele cu care sai mulțămit ei pănă la începerea oștirii, ca să poată 

trăi supt paza şi acoperemăntul legii și a obiceiurilor pămîntului, aseminea 

şi cu moșiile lor. 

2. Să nu le ste împrotivitoră la mărturisirea legii creştineşti ori cu ce feliii de 

chip ar fi, ci să fie slobodi la făcutul Bisericilor noue și la toemitul celor vechi, 

după cum ai fost mai înainte. 

3. Să se cunoască și să se cinsteacăse partea duhovnicească după cum se- 

cade cu osebită cinste cinurile acelora. 

4. Să se dee înapoi mănăstirilor, și celoralalți oameni moșiile şi alte acare- 

turi care era a lor mai înainte, și saii luat împrotiva dreptăţii, pre lăngă Brăila 

pre lângă Hotin, pre lângă Bender, şi alte cetăţi care se numia  raele. 

5. Să nu cee, nici să ie nică una felii de sumă de bani, după socoteala 

veche, ori de pe ce felii de cuviință sar cuveni. 

6. Să nu cee de la dânșii nici un fel de dajdie pentru toată vremea oștirii, 

pentru stricăciunile ce le sar fi pricinuit lor într'această vreme, şi încă pe doi 

ani socotindu-ze de la legătura păcii. 

7. După sfărșitul vadelii ar&late, să. se păzască iubire de oameni și mărimea 

de suflet, secotind dajdiele de bani să se ia cu mijlocirea prin teiimesii depotaţi 

peste doi ani ; la darea acestor bani, nimene din Pașii saii alți dregători ori ce felii 

de obraz ar fi, să nu strămtorească, oră să cee dela dânşii, ca să plătescă ori 

cu alt fel de numire să-i însărcineze, ci să aibă voe să se folosească, cu 

toate acele odihne cu care s'aii folosit în vremile împăratului Sultan Mehmet. 

8. Cnejii acestor doă Cnejii să aibă capichihăi la Poartă, din creştini din 

legea grecească, care vor purta grijă penteu trebile numitelor Cnejii, şi vor 

avea eorespondenţii cu Poarta și să se cinstească de norod, drept să se fo- 

losească, și să nu se dea supuși nici la un fel de sălnicii. 

9. Insă voește asemine Poarta, ca după pricinile amânduror acestor Cnejii, 

miniştrii ai curței Impărăţiei Rusești ce se află lăngă Poartă, să poarte vorbe 

penteu folosul acetor doă Cnejii şi se apucă Poarta să i asculte după asemă- 

narea prieteșugului și cinstea, altor stăpâniri. Nu mai puţin pentru acia care 

vor socoti că nu le vine să trăească aice, și vor socoti să se strămuts, s'aii ho- 

tăvit ponturi anume.
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„10. Toţi unii ca aceia cu familiile lor de vor vra să-și lase Patria sa şi la 

alte locură- să se strămute, să le dea voe să se strămute, cu toate averile lor 

și cu toate familiile lor, un an de qile, socotind vremea din. dioa ce se vor 
schimba robii. 

"11. Asemine ca acestie din lăcuitori ori din ce neam ar fi, ce aii înlrat în 

slujba Impărăteştii sale Măriri, cari vor vre peste vadeaoa pusă, cu toată fa- 

mnilia lor și cu toată averea lor, să meargă cu oștile Ruseşti; dar de vor mai 

rămâne peste lot anul nică eu un felii de chip să nu se poprească. 

Nici o îndgeală nu este, că fiește carele iubitorii de Patria sa, nu va cu- 

noaşte iubirea de oameni și mila a ei Impărătești Măriră ca cei de o credință, 
care sai folosit cu deplină pace, liniște și odihnă, și cunoaşte de la înalta ei 

Mărire, milă şi voire de bine asupra acestor Cnejii, cu care folosindu-se vor 

proslăvi numele mărirei ei și facerei de bine. După acestea poftim pre Preo- 

sfinție ta, să dai de ştire la toate locurile aceaslă aducătoare de bucurie așe- 

dare, ca loţi și fiește carele în știință să se afle în pace și fără de griji ; dar 

cei care vor vre să se mute din Patria lor aiurea alegându-și loc pre larg, la 

Împărăția Rusască, pot să: fie încredințaţi că fiește care după starea cinstii lui, 

şi după măsura slujbei va găsi odihnă și sprijineală. 1774 luli 28. 

Graf Rumianţov.— Din Irăilu sai scris. 

No. 6. 

După incheerea păcei pare să fie scris Mitropolitul Moldovei 

scrisorea sa călre Impărăteasa Ecaterina, cerândă să conlinue a pro- 

lege era. Se vorbesce în scrisore de generalului consuli muscăle- 

scil, ceea ce nu pute fi decât după eşirea din ţeră a oștirei rusescă 

în urma pâcei de la lași șia celei de la Şiștov. 

Actul acesta îl dăm sub No. 6. 

« Prea înaltă și de D-dei încoronată Impărătesă Ecaterina Alexievna 

singură stăpânitore a tâtă imp. Russiei, Cor6na și slava a neamu- 

lui creștinesc, 

«A n6stră a smeriților întru tot milostivă D-nă și făcătore de bine. 
«Eu smeritul mitrop. al Moldoviei, împreună cu toți cei din pă- 

storia mea obraze bisericesci și politicesci, cari suntem miluiţi cu 
mari faceri de bine și apărări, din mila și puterea cea de D-dei dă- 
vuilă a împărătescei vostre măriri, prin acestă smerită și plecată
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scpisore întâi mulţămim înălțimei vostre pentru acea mare milosti- 

vire și protecţie care dintru început aţi arătat cătră acestă smerită 

a nostră patrie şi cu toți, cunoscători mareloi faceri de bine fiind 

şi propoveduitori din neam în neam bunătăţii și apărării ce de că- 

tră a Vostră împărătescă mărire am cunoscut, atât în vremele tre- 

cute prin alte slăvite mijlociri, cât şi în anii acestia prin privigheria 

şi purtarea de grijă a împărătescului vostru (lăsat loc liber). Mărtu- 

risim pre sinene cu totul îndatoriți şi supuși, pân la cei mai de- 

părtaţi ai nostri, sub al înălțimei vostre puternic acoperemint şi 

sprijinelă. Aseminea bine nădăjduiţi fiind la a înălțimei vâstre că- 

tră noi cei de o credință împărătescă pronie, cu unite glasuri şi 

cu umilite inimi, vărsând lacrimi, cădem înaintea împăr. vostre mă- 

rivi şi din adâncul sufletelor ne rugăm, ca şi de acum înainte mai 

ales la stările împrejur a îngrozitorilor întâmplări ce acum ne în- 

cunjură, care sunt sciute şi pot să se arete de către al vostru nu- 

mit împărătesc general consul, să nu fim uitaţi și trecuţi cu vederea 

ci la tâte cele nesciute de noi viitore lucrări şi urmări să fim mi- 

luiţi şi folosiţi cu aceleaşi împărătescă ale vostre faceri de bine 

protecții şi apărări. Căci dupre D-deu a vostră împărătescă purtă- 

târe de grije milostivire peniru noi iaste cea singură nădejdea și 

măngăerea nostră smeriţilor, cară de apururea suntem martori că- 

tre țiitorul a tote D-deu, ca să ție şi să păzescă pe înalţ. Voâstră 

înteu multe încunjurări a anilor cu vecinice fericiri și cu slăvite bi- 

ruinţe apărători și izbăvitori neamului creştinese. Fie! Fie! 

«Acei de D qeu păzite impărătescei vâstre măriri, cătie D-deu 

smerit şi nevrednic rugătoriu Mitropolitulă. » 

No. î. 

Graful Runianţov za Dunaevski în 1787 Noemv. 12, din Parofieuca, 

serie Mitropolitului Moldovei spre a intra in corespondență cu el: 

«spre mintuirea a multor creștină despre cele grele gone, numă cu Ssus- 

pinură şi cu slujbă yrele. Promite ajutorul Impărătesei. 

Originalul în |. leşescă de sigur este la Mitropolia din lași. D. Ex- 

piceanu e departe de a fi publicat in «Istoria Metropoliei» tote do-
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cumintele preciose de acolo. Cu deosebire d-sa a lăsat neulilisate 
documintele slavone. 

Traducerea n6stră pare a li coutimpurană cu originalulă și după 

scrisore se vede, că traducettorul cra un rus sciindă ceva românesce. 

Ca5 maaavaunrtn ASUA UtAn pscecnă. 

naare urii upk Aisaru depune Orranzne Murrpouisanrr SA maavat rasi 

dMoaaoanrii. 

flan a ÎrpS ABS cbanr nzpunre um mSar Înpintnarn zkz'ropIo 
AE Brie. 

Î3BAdph EC'TE anu ka aaa Îkpeanunaprk îi Specie vaci Kpepinuz'raril; 

"MAHRAOSELȚIE WIN ECTE KS WE AAEEZPATZ UI AAN MApE AEZTBpPA A Aparocreii 

VHHTE. UIH ASDZ dAKATSHPHAE ANECTE, UIH MIE AAN AAECh AEKATh dATHAE „FA 

CANTA AA IPHpk TOATE BBNATANHAE AUIe3aMANTSpHAOp A Ipewed; uit 'Taae, 
ACEAMEN'R UIH AAc AEAc KATpA npeuve d mark "PA KS Ata BSHE Lumi KGHOCKSTE ran 

ASpu. nen'rpS ape e$ Su „juenSr RS awkera CKpHICOApE ÎTBE AAvanACAW ap- 

Was, „ÎToRAA cripe Îrpkra um aSna abaapk aAStzHASne ad ÎAaTopHTz 

McerSaapk um .Înzanapk, ca kane K5 vpaapk um KS wk neere dupk 
ESKSpie un ES AAEAPATA AANrAEpe Kă CA die newrpS ate: npzaSunpk 

Aueipiiii "Tpegii kape cA ckpue ecre cupe AanTSupk a AMSATOBR FpEeLjitiiii AcciIpe 

MeAe rpeae Toate. MSnuni KS căcuuiSpui tu kS CASE rpeae, HeTp$ Kâpe ASiiz 

ASaweată 'ToaTe HAAERAHAE ACph CAUIb 186. CIIBE WR "Page UIM CHARIEA atiz- 

pape um KS a:RSTOpICAn „ÎTpS "TOTI ABrSCTHHEN HOACTpE. EA .Î'TpE Wen Map, 

Man atape ecTe KS BripSuiteae tun KS .fASpzphac. aceaerek sk npenpocaztureii 

MOHAPYHHEH LU IE dAE EH ApENTE Apate Aa RS HAAEAAE ECE RA CA Ac SE: 

enpe Kape £S H5 moare nSr'kpuac uni KS coko'rnincac uni ASia dak uk HEXO- 

TApETA VE Maat ApSHkATh KATpe Aparecer'k noacrpa un a Moara, HSW 

BOU Azcaw K5 oare nSrepnae avkac. 4 W axSropă. ului KE avec'Te cHAMInpi ui 

AUE3aMAHTSpĂ. RE WR ÎNAATZ COROTPIHIȚA 1 OHHC'TE .Ă RAE CANT LUN PAZ, 

lan npewed min rane ÎrpS "POTI KSUEpHHAHTh Win ACKSATATOARE CASTA. 

pan PSavanuean 3a ASHaenetitt. 

Hoecmapie 12: 3mae 
1187 ana 

Anna Vlagodienia. 

No. $. 

O scrisâre din 1787 Noembre, din Ruea:oe, semnată de un Pro- 

toiercit ală căruia nume nu: ni-l dă serisorea, căcă este, din neno-
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roc're: în parte ruptă, dar pre câre lami aflată din altă “scrisore 

de la 1788 Fevruarie 21, că se numia : Protoiereul Mihail Strilbiski. 

Din cât se citesce în serisorea acestă, destulă apare, că acestii 

preot era unul din spionii muscălesci, care era intermediarul co- 

vespondenţei secrete dintre Rumianţov și Mitropolitul Moldovei. El 

se declară chiar tâlmăcitoriul scrisorei de sus alui Rumianţov, căci 

acesta se temea «să-nu se porte (scrisorea lui) pe la tălmăcitoriă 

cei ce nu sunt lao unire în lucrările cele de taină.» Strilbiski gice, 

că a tâmăcito «pe cât aă fostă puterea sciinței lui de limbă mol- 

doventscă». De aci şi din observaţiunea serierei lui - (o dăm întoc- 

mai), se vede că el nu era Român din nascere. 

Mai departe agentulu acesta seeretu alu Rusiei, învăța pre Miiro- 

politulă, ca să ar&te «numai celoră ce suntă la o unire și la o credinţă 

cu biserica Răsăritul, ca să se bucure și să să împle de nădejde, căci 

tâte putevile. armiei sai pornit într'acestă lună Noembre,» cu tâtă 

earna grea, ca, să scotă mai în grabă Moldova din grijile ei. Inveţa 

apoi pre Mitropolitul să ţie pe generalul en chef în curent de tot ce 

Sai mai întâmplat noii de la 14 Octombre, că acesta aii orânduit 

pe malul Nistrului om împărătescii, care va aştepta răspunsul, numai 

fără zăbară, că oștile sunt pe cale, și ca să se scie câte câtă oste 

se vorii orendui şi. la ce locui, unde suntu Turci mai mulţi și unde 

sunt mai puţini, ca să se pâlă socoti suma cu puterea oștirei, că 

vor odată pe tâte părţile să cuprindă şi să slăbescă toate... (lacuna: 

începe aci). Din ceea ce a rămas nevupt de pe acestă filă a scriso- 

rei, se vede că Strilbiski era recunoscuti tălmaciii al lui Rumian- 

țov pentru 1. românescă. El dice Mitropolitului, să nu scrie în gre- 

cesce, că pe la Muscali nu este cine să traducă din acestă limbă. 

Copie după serisorea protoiereului Mihail Strilbiskii (din «wkmoe), de la 

14787 Noembre 20, către Mitropolitul Moldovei. 

Ipevweă; tare au avape crame Aurgonsaur ah AoaAOREN.  AMACETH- 

Sah AES CTANAHR. 

[aekzutonk avk uk capata uni SAMANTA 9 4ASKK „MannTk Ilpesscă nuin 

TAAE UI AVA pOTh HA CA dA EPTAUIOHE BA apă A£ RECTE Math ASC AE Ad 

Kacă ME. MARA HA În MSATE pAHASpH dai "rpeaiSpare KS ep$un$a ii KS
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HHIANA AECIIpE HHEJIE caSaurrop ati XaTManSaSii, ape ca$ azSAara KA AA Bă 

AKA, NS MONEIE Wii "TĂPUEIȚIE. OCERH'Th AE Auce're, 1i£ O caSra a Avk o „Înkicece 

A We Sania Ka c4 Ava cuiSe SHE car. uit nerpS avkea apinpe 85 aa 
AT. BA Î "pes aHASTE ca US At titi Snae car. tii Hai A Hpense ca NS 
ouă „Îrpa Acenpe unea. Sluac'ra BApTE AE AA dea aapuiaaSa AMI Ile pScie 

„AA “PAAAASIVTO HE MOAACREHIE ui ca$ ueueraSurr A£ rpabsan Ps. na ca nS 
CA NSpre (Sic) me Aa "rzaatzurropiii ue ue u$ cara aa W Sunp'k Î ASkps- 
PHAc SEAE AC "TANA. SANI UETHHASW CA ph COKOTHII BA ROPEEAE E ext 
dopre HAATE. KA ASIA CESPTApBEA ANAMRII MOAACRENELțIĂ NS moare ca AMISHI'Z 
aa Înzaunavk e. Aap ue BzTn amă (Sic) door uSrepk urinii am 'raa- 
MAWH'TO. Ilpeccăiniuţie TA Ka SHh ApXHINACTOpIO uni paBHHTEpIE KGHn eHTp$ 
MpABOcAaBHHUTĂ Anti na'rpie Ipeocă;'nuriu Vaac, BOAHHAR 8 HHHAsa NEN'TpS 
„ur pnerap'k "THE ASCŞAȘĂ NOPOAR. UI AAA wpă BASTAHA, ad cSciinHSpHAc A0p, 

EHHE AH BOM KA CB AE AECKOIIEDI Aa AMSALĂ 'TAHHA auac'TA ackSHica : AAA apara 
HSAVAH UEACp E CANT AA W Sunprk UIH AA VĂ BpEAHUILZ KS GHcepia paczpuTrS- 
Asti, HA CA CE ESRSpE, UI Ka CA CE GAMIAE AF IIAAEXAE.E AU "POATE nS'repnae apatic 

ca5 nopuur „Îrpauacra ASua a ASH Hoeakpie ; nekaSrana, Han „ÎrprnnASez 
AE VEPSpIIAE UiH OAVATSPIAE WEAE HEKOW'TEHI'TE. CA CHAcCRS Aati -Î pat Ka ca 

CROTh (SC) AH TpH:KHAE (Sic) Ne "PHBAACACA  AVOAACRA. Aakapa KA e5 uit 

ap ae cnscsa a upewcă uit rame. ca$ a Borpnacp papii aan (pis avar 

Bune ue ca rpatek$, KGain nerpS upetwed; nule “ra ui nenrpS nocpin Moaac- 
tei. amu:iAcpk ut nen'pS HerSunTegiii. auta un nen'rpă c&cuiunSAn HOpOAS- 

ASH ueaŞii „ÎCEPUNHAT UB AC POT IPBAATh Uh CApAU ru. IEH'TpS Renp'k 

UEAOph CTpEHHEĂ, Rage AnH en Man Mapti llauiii. anSae KS nopekacae Ap um 

RS BATA COAMA CAS AUIFBATh NE AACRSpii, ui BETA BAYapa um Pann. cas um 

opân. Toare aGate ui Ad de ACkn "Toate Akai aparara. flumarpek ui 

npewved Hiuţic "Ta KS ue ue cA4HTENh Ad SH TAHAŞ, CA apararii oare Î ckpuch 

ue ca Ataii Î BOH'Th AE Ad wk'rebgie ij 14 un mata AkaiS. Iliu auecre apa- 

"TAHAS. UI AATEAE KABEAE AE BEI IjH CA. ÎLNÎHRILAR HE reBpaasan atuue'ra (sic) 

EAAMITA : KB PEnepaaSa AS opanrSura Aa maaSan Hucrp3asu oa „ÎnzpaTreer$ 

SAPE Bă alerta pacuSuictan. HSANAN Ap6 BARBARA. RA WIJIHAE CANT IE Kaat. 
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NB. Acâstă serisâre pe care o dămiă în ortografia originalului, ce-lă depu- 

nemii la academie, ne arâtă că acestii protoereii (alii căruia nume Pam aflatii 

în altă scrisâre, ce urmâză la vale) era unii spion ali Muscalilorii, înainte de 

intrarea lorii în Moldova la 1788. Din scrisâre se vede părlășia secretă a Mi- 

tropolitului ţărei, cum și onesta purtare a Hetmanului ţărei din 1787, hetma- 

nulă care simţise pre spionii şi li vestia “ca de nu se astâmpără îlii va juca, 

nu popesce că turcesce. 

No. 9. 

Nică e Archiva Românescă» nică « Uricavulit» nu ai reprodusă pro- 

clamaţiunea Împărătesei Ecaterina IM, dată la 17 Februarie anulu 

1788, din Petersburg, în limba românescă. Acestă act este tipărită 

«la Tipografia Prea sfinţitului Sinod» în un f0. dublu. Il reprodu- 

cemă aci (sub No. 9), căci actuli este de o rarităte estraordinară și 

aprope necunoscutii,
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Cu a lu Dumnodeii milă noi katerina a dooă imperatriţa şi. avtokratoriţă a 
toate Rusiilor. 1 procii procii pro. 

Prâsfinţiţilorii mitropoliți alii Molăovlahiei, și ală Ungrovlahiei, de Dumnedei. 

iubitorilorii episcopi, cinstiţilop cei din partea bisâricâscă, cei de bunii n6mii: 

și către noi cu iubire credincioși boieri, ostașilorii, oroșanilorii, şi tuturorit 18-. 
euitoriloră, din (Anna) domnia ţării Moldovei, şi a țărei rumănești, a noastră, 
împ&ratorâscă buna voire și milostivire. i 

la toate descoperirile rezmiriţilorii ce tot dauna fără dreptate aii deschisti. 

sultanii turcești către Rosia; stremoșii noștri și. noi Însuși stăpinitori tronului 

Rosii luînd arme pentru apărarea, n'a fostă cugetu numai de a birui pe vrăj- 
mașii, ci aii fostii înpreunată cu ace mare rivnă a noastră, spre a seoate, norodu 
celii credinciosii. ală lui lisusti. Hristosti, a izbăvi biserica ortodocsiei grecești, 
din celii pătimitoriă necinstitii jugă alti agarineniloriă. - 

Celii dintru pr6 înnălțime Dumnegdeii ce aii plagoslovitii armele noastre, totă, 
dauna cu biruințe asupra vrăjmașului creștinescii, pentru - cele ne cuprinse ale; 
lui judecăți, n'aii învretnicitii la acele vremi pe toți creștinii acestori îndestu-, 

late pământuri, ce suntă căduţi suptă chinuitorea stăpănire a muametenilor, a, 

prăznui €i cu bucurie pe acea desevirșită a loră scăpare. 

Și așa cu nădejde de viitoare fericire, sfărșindii c6 de pe urmă, a noastră, 

rezmiriță cu turcii ce ei ai remasii biruiți, amă întăritii prină legăturile ce 

noi am făcutii la pace soarla a tuturor lăcuitoriloriă creștini de la țara Moldovei. 

şi de la ţara rumenâscă, cu aceste păzindu-le toate folosinţile şi bunele mijlo-. 

ciri a stăpinirii părți duhovnicești, și mireneşti, şi deosebită a tuturoră lăcui-, 

toriloră. Dăspre o parte aveţi înştiinţare de bunătatea inimi noastre, și de acea, 
părintescă a noastră purtare de grijă pentru voi, ca pentru unii norodă ce 
este de o lege cu noi, care tot-d'auna, aii trasii și trage și acum la dinșii al 

nostru acoperemiîntă ; despre altă parte însuși simţiți cu grele închipuiri, 

a cea ne sferșită reutate ce izvoraște dinii stăpînirea Sultanului turcesciă, suptii 

care, oare puteţi voi socoti măcarii o di a nu ve teme de repunerea vieţi și a, 

averii voastre; uciderea acea chinuită a ghicăi domnului Moldovii, și a altorii aj. 

dumnevoastre boieri, vă dovedește acea groaznecă pildă, cândiă, de la curtea. 

noastră pentru aceste neomenite urmări și pentru alte multe ce s'a făcutii în 

pământu vostru, s'aii fostii disii otăcărmuirei turcești, cum că acele cu noi puse 

sfinte legături, ce deopște sântii ştiute, zăticnescii de a face silă împotriva pri- 

velegiuriloră și obiceiurilorii voastre, și în locii de a se căi ei, neamă întâmpi- 

natii numai cu răotatea cu înșelăciunea, și cu vicleșugu, unite aceste cu călcare 

dă pravilă, prină care de iznoavă aii deșchisi rezmiriţă. 

Pentru acea a noastră ostășască putere este pornită asupra vrăjmașului, deci 

turcii năpădindă la hotarele noastre s'aii întâmpinată cu a lorii prăpădenie. 

2 

    

      
   

Soo TE oa 

San Ie Daia 

Auounef,
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Dară după cum noi și la această de acumii întâmplare, iarăși şi iară este 

în inima noastră a diafendevsi legea și ortodocsâsca. biserică grecească, și ca să 

aducemii la norocitii stepânu cele creștinești noroade ce pătimescii dină var- 

variceasca tiranie, întâiii dămă în ştire deopşte pentru aceasta tuturoră lăcui- 

toriloră din ţara Moldovi și diniă ţara rumănescă, carii fiindii că sufere vrăjmășască 

gonire și prăpădenia ce li se face de către oștile turceşti, dorescii de acea 

ortodoesâscă şi creștin6scă legea, şi hrănescii în inima loră bună încredințare 

la diafendersâla noastră, acestoră ielii de oameni le făgăduimii noi deplinii 

acoperemântii de la armele noastre. 

Doao ale noastre puternice armnii esă ca să biruescă pe acelii vecineci vraji- 

mașăi creștinescă ; curândă o sumă de ostași dantr'aceste armii se pornescii la 

pământurile voastre, voră goni pe turcă din vieţuirea lori de acolo, şi vorii întări 

a voastră ne primejduire, voră [i pentru a voastră apărare înpotriva feţii ne- 

prietinilorii, și lăcuindi cu voi vor fi fraţi ai voştri. Urmarile trecutii razmirițe 

încă suntă proaspete în ținerea minţi voastre, odihna voastră dantracea vreme 

ati fostii mai bună și mai adeverată de câtă acea dinii qilelele păci ; cu ase- 

men6 orânduială şi dragoste vinii și acumi la voi ostași noștri; otearmuitorii 

acestorii oşti santi ai noștri feldamarșali Grafu Rumianţovă Zadunaieski, și 

Cnezu Potemkinii 'Tavriceskoi, iubirea de oameni şi dreptatea lorii este îndestuliă 

cunoscută de voi ; aceasta, vadii voao o noao mijlocire de a voastră tolosinţă ; 

dumnevoastră boieri şi toți povăţuitorii țerilorii adunaţivă într'o inimă și veniţi 

spre întampinarea polcurilorii noasire, strangeţi vitejii ostași ai pamântului vostru, 

și uniţi toată puterea voastră cu ale noastre arme, pentru a birui pe turci pân 

toate lucurile. Acea răvnitoare nu herbinţelă silință a voastră va fi cu resplatire 

folositoare după cumii sait rasplatiti dă la noi mulți pentra acele deosebite ale 

loră slujbe la trecuta rezmiriţă, cu multe feliori de daruri ; aşijder€ și voi. 

sfințita bisericească putere pastori turmi creștinești luaţi paloșu celiă duhovni- 

cescii, după cumii dice cuvântu lui Dumnedeiă, deșteptaţi pe acei ce sunti 

chemaţi la arme ca să împileze pe vrăjimași ce viforascii biserica lui Hristosiă ; 

aceasta de acumii vreme este acea mai bună, aceste zile, suntii cele folosi- 

toare; înnălțați a voastră rugăciune către Dumnedeii, ca să trimită din ceriiă 

a sa milă la acei ce diafendevsescii credința ortodoesâscă, să fie o stăpânire 

după cumii este o lege acea, rusâscă cu a voastră. S'aii datii la tronu nosiru 

în orașu sfintului Petru, la luna lui Februarie, la 17 dile, de la nașterea lui Hs : 

la anu 1788 : din împerăţia noastră la anu 26. 

La acel adevăratii s'ati iscăliti cu însuși a ei 
Locu . 

împărătâsca mărire mână așa : Fcaterina. 
Peceţi 

Sai tipărită în Sanctăpeterburgii la tipografia pr6 sfințitului sinodă.
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No. 10. 

In Februarie 21, anul următor 1788, Protoereul Mihail Strilbiski 

scrie Mitropolitului Moldovei, din Breslaă. Ei spune că «graba din- 
tâiă a oştiloră au fostă, că era să calce Cazacii, ce suntă ameste- 
cați cu Tătarii, pe urma lor şi Turcii în ţara Leşâscă, ca să o ro: 
bâscă și să o prade.» Arstă care era planul de campanie al Tur- 
ciloră, dar că le a fosti planulu în zadariă, că Rușii s'au aşedată 
de la Kameniţa până în dreptul Ehurlucuhă «și când va veni vre- 
mea, de odată pe tâte părțile să între în Moldova.» Dă informaţiuni 
de locuiile unde este aședată 6stea rusescă, și cere Mitropolitului, 

ca cu boierii înțeleși «să descâsă peste tâte locurile sciinţele ce se mai 

nasc noii acumii în Moldova, despre "Țarigrad, de la Dunăre; Hanul 
unde este ? şi în cotro vra să mârgă? La Bălți cine mai este? Şi 
cu câtă sumă ? Tătarii de la Ronnas cu Sultanului lor în cotro s'aă 
trasu ? etc. Cine este păzitoră în Iași, din Români ai din Turci? 
Vodă unde a eşitii cu urdia sa? Ce scie din Valahia? La Movila 
Rabăei cine este? La Hotin ce se face?... Cu Nemţii cum se au? 
„__<Tote aceste Prea Milostiva monarhina voesce să le scie de la 
Prea osfinţia 'Ta, cum și de la boierii ce voiesc Posiei binele.» 

Dă apoi corespondintele sciri despre situaţiunea în care se află 

Rumianţov şi cum el trămite informaţiunile Mitropolitului la Imp&- 

rătesa. Strilbiski a venit însuşi la malul Nistrului cu o escortă de 

Cazaci să astepte acolo răspunsul Mitropolitului. 

« Prea osfințite părinte archipăstoriule al meă de Vine-voitoriii, 

«N'am lipsit eii smeritul și așternutul piciorelor preaosfinţiei tale a nu te 
înștiința cu cele trebuincidse înștiințări, asemenea şi celor ce voesce binele 
patrii sale: graba dintâiii a oștilor aii fost, că era să calce Cazacii ce sunt 
mestecaţi cu Tătarii pe urma lor și Turcii în țara leșască ca să o rohască 
și să o prade, dar viind mai înainte oștile Rosiei s'aii lăsat și era o robi, 
cu tot șartul lor, care dice că aii pace cu Leșii, că eru gândul și gătirea lor 

de o dată să lovască prin Ucrania și peste Nistru, că aşa se așeqase, cum 

va îngheţa Nistrul îndată să triacă, cărora gândul le-aii fost în zădar. Că 
oștile Rosiei s'aii aședat de la Cameniţă până drept Ehurlucul și când 'va
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veni vreme, de o dată pe tote părţile să intre în Moldova, la Tighina astă 

armii este, și până la Vozia, care şi aceştie tot, o dată vor să intre, aşijdere 

şi cei dipe mare, cum și cei ce suât îni potriva, astor locuri şi a 'Țarigradului. 

Pentru actea' este întârdiere. Preaosfinţia ta vorbește şi te sfătuește cu boerii 

cari sunt întru una, și și voesce binele săi și a țărei, indâmnă-i ca să descosă 

peste tote locurile ştiinţele ce se mai nascu nou acmu în Moldova despre 

Țarigrad, de la Dunăre. Hanul unde este şi încotro vra să margă ? la Bălți cine 

mai este şi cu câtă somă? Tătarii de la Cobile cu Sultanul lor în cotro sa 

tras ? și mai în scurtă unde se string cei mai mulţi ? în leși cine este păzitor 

din boeri, ati din Turci şi cu câtă somă ? Vodă unde ati eşit cu urdie sa? Vodă 

de țara, muntenâscă se aude c'aii eșit cu urdie sa spre hotarul Moldovei, la 

movila Rabâei cine este la Hotin, ce se face, se string ai cum ? cu Nemţii cum 

se aii şi ce vorbă se portă printre Turci? tote acestea pr6 milostiva monarchina 

voesce ca să le știe, de la preosfinţia ta, cum și de la boerii ce voesc Rusiei 

p:nele, și făcând înştiinţare adevărată să o trimeteți cu acest om ală mei ce 

Pamă trimesă cu aceste cereri. Voescă ca, să știți și aceasta, că cărţile ce vină 

la Gheneralul Baronă îndată le trimite la Rumianţovulă, și Rumianţovulă şi mai 

în grabă cu curierii le trimite către împărăteasa, de o înștiințează și de acolo 

vine ori ce poruncă ar fi. Gheneralulă acesta este mai mare peste t6tă armie 

Ucrainei și toţi Gheneralii îlă ascultă pre elă, iară peste dînsulă este mai mare 

Graful Rumianţovul, iară. peste Rumianţovulă este Impărăteasa, și întra ceastă 

armie a Ucrăinei ea este Polcovniţă. iară de vei ave ceva a scrie, care s'ară 

păr6 că nu-i cu cale a serie către obrazile aceste mari, scrieți pe largii la mine, 

căci și acele prină mijlocirea mea le tocmăscu și să trimătă și acele la Pe- 

terburh. veți ști şi acesta că pe mine m'aiă or&nduit de amă venit la malul 

Nestrului cu câți-va Cazaci pentru slujba mea, și acumii așteptă răspunsulă di 

pe aceste cărți, şi cu aceste pămâiti ală tuturor de obşte slugă credinciosă și 

mijlocitori binelui Moldovei. Protoierei Mihuilă Strilbiţki, 

1788 Levral 21 

Din Braslavă tirgușor. 

Nurorii mele îi voescă tot binele și sănătate ; eă suntă sănătos întrun locă 

cu feciorul mei Policar podporucică.» 

No. U. 

“Baronul Elmpta, din târgul polon Braslav, în 90 Februarie 1788 

încă serie Mitropolitului Moldav şi-l întrebă direct : Ce se face în 

Moldova și de este oreșşi-care adăogire a ostirei ? (Turcii, de sigur) 

Baronul comanda armata din Ucraina, dar stătea sub. comanda en
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chef a lui Rumianţov. El recomandă Mitropolitului pe Mihail Stril- 

bițki și spune Mitropolitului, ca să-i răspundă prin Gmenii acestuia. 

Ilp'k naara npewedunre Granzne, MnaocruBe ap HNACTOpIOAc, 
Cn Ata Epihy MHASCTHBE ApXHNZCTOPIOAE, Kati, Bak cSnzpape, WIN GC'TenIsAz 

KS pSramunr'k avk, aiS uz an MSaTz rpH:kA NeWTp5 THKZACCBAL HOpOAh AA 

AeaAcen, aunAep'E un a HocTpa wk „ÎPS TOTI MHAOCTHEA MOHApăHHA 
KB Bauepri A€ BHHE „ÎCPABZ Ac BOEUIE AH, LH AH CAOEO3H NpE ch Ac HZBZANpE 
RPAXAALIHASp UE 45 -REHUTPh NECTE KpELIHHA ; MEH'TpS KApE HEBOE HE ECTE KA CZ 
apa de ca date Î MOAAGEA, tut Ac Ecre Gâpeuit Kape aaawigep'k Gipnpiu? 65 
HHAVADSA aAT$A n Ma „ÎKpEAnniie3h ATATA KATh npewă nuin Tăn€ MHASCTHBSAn 

MeS crziiate, wi neTpS awka az por ca Aa .AATOpen KS auacTa A- 
WpinHuap, Un ÎNȚIHHULPHAE MEA Bei "TPHMHTE, CA „ÎTpEEH Iun NIpE Wen ve 

catre rpS W Snup'k nS5 np'ke: Kant ct czMIĂ TpaMATA ÎTPANacTA NApTe, 

nputt oMenin ae top di opanabnie Ac nzpnureae AMuyanan IlporononSan 
Grrphaekukiu, un E2 HZAZXASHUL EA W dpauegrk AE EHHE Kă AUACTA AECNIpE 
APTE BOACTpE, HS BE PBMZHE Î2PAE -ȘAATOPHTA MSAUGMHpE, LUN ÎNKpE- 
AHMItape ca apetit, Wa £5 KS aavk wk rasa uit KS uk naara cokoT'Eaz, 

KS WUHHCTE dAA A nperprus, 
flan npewcd Huin rac azpupk AaccTrHBSASH apkinzeropte, 

Ilpe nacara caSra. 
Baponn Gamnra. 

20 Penpaan 1788. 
„ÎMeuacka 'TAprSuIop Epacadta, 

AHWE CA OPTA BOPEA, Ka Î cun ap În 
UDMA, AA PAT LH NEHTpS d4acTA 
cama uiti ue3b. 

No. 12. 

Intârdierea armatei rusesci de a intra în Moldova, după ce 

mulţi boieri şi chiar prelaţii bisericei se compromiseseră în faţa 

Turciei, prin relaţiunile lor cu Muscalii, îndemnă pre aceştia să a- 
dreseze către Impărăţia Rusiei un apel rugănd-o să grăbâscă a intra 

oștirile, să-i apere de Turci. 

Dăm, sub No. 12, acest act, al căruia original va fi de sigur în 

arhiva din Petersburg şi care, prin o norocită întemplare a rămas 

în copie în ţsră,
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Prea înălțate general Feldmarșal, al nostru prea iubitoriă şi 

de bine făcător Domn. 

«Tocma în vremea când eram înviforați de fortunile celor mai 

cumplite spaime şi frică pentru apropierea 'Turcilor şi a Tătarilor 

ce întracele qile ni sai vestită, ai r&săritu ca o dulce raqă de 

lumină în mijloculă nostru luminată cartea Inălţimei Tale, dintru 

care bine vestindu-ni-se pentru apropierea izbăvirei noastre, dicem 

a prea slăvitelor întru biruințe arme a Prea puternicei Impără- 

tești măriri, cu toții ni-am cuprinsii de o mare şi nespusă bu- 

curie și înălțând cătră Ceriu mânele noastre, cu ochii vărsând la- 

crimi am dat mulţămitoare laude milostivului D-qeii, pe carele din 

adiîncul inimilor îl rugăm ca să înalță slava vestră în necontenite 

hiruinți asupra vrăjmașilor. 

"«S'aui înţeles de cătră noi pre deplin și cu tâtă supusa plecăciune 

şi esle ce Înălţimea ta prin a sa luminată carte bine voiesci a ne 

porunci, și cu toți din totii sufletul încredințăm pre Inălțimea ta 

că suntem și vom fi cu toată osirdia credincioși supuşi la toate 

cele după putinţă slujbe cătră armia Impărătescii măriri, cum şi 

ispravnicilor şi căpitanilor de pre la ţinuturile din partea Nistrului, 

după luminata porunca Inălţimei iale li se vor da de la noi tre- 

buinciosele porunci, ca să aibă gata oameni cu sciința drumurilor 

să fie călăuzi împărătescilor armii, spre părţile unde vor fi rânduite 

a merge. Așișderea și pentru vite și alte ce vor fi de trebuinţă pen- 

tru hrana oștilorii se va face toată cea după putință purtare de 

grijă, însă prea suntem îngrijați gătind aceste mai nainte de tre- 

cerea armiei, nu cumva hanul tătăresc, după ce se va înscința, să 

trimită Tătari să le ia. 

«Deci iarăşi îndrasnim la acea părintescă bunătate și iubire de 

oameni a In. Tale cu toată plecăciunea şi durerea ne rugăm: fii 

milostiv asupra acestei ticăloase patrii, ca să se isbăvească pre cât 

s'a pute mai cu grabă de cumplirea primejdiilor ce o încunjură 

“despre năvălirea Agarineanilor ce acum s'au apropiat, .căci sciut 

să fie Inălţ. tale, că întwaceste qile Hanul Tătăresc cu Tătarii sti Şi
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cu un Paşă cu câtă-va sumă de Turci făcând: poduri peste apa 

Prutului la ţin. Fălciului, din jos de târgul Huși, îmblă prin ola- 

turile acele trecând şi întorcându-se şi suntem coprinși de mare 

frică ca nu cum-va adăogendu-se sumă mai multă, să îndrăz- 

nească a se sui și mai în sus și să facă stricăciune şi perdare 

în norod. Drept aceea, iarăși cădând inaintea Inălţimei tale și vâr- 

sând lacrimi, cu toată supusa plecaciune ne rugăm, ca să se 

facă toată grăbirea ce va fi prin putinţă cu trecerea și venirea îm- 

părăteștilor armii în pămîntul nostru, ca să ne isbăvească cu un 

ceas mai nainte de valurile primejdiilor, după înaltele făgăduinţi a 

Impărăteștei măriri, care prin luminat manifest ni se adeverează, 

căci de nu va grăbi acest dorit ajutor ca să liniştească starea ace- 

stei învăluite ţări, apoi între alte ticăloșii ce pot să urmeze, nepu- 

tând locuitorii să-și caute de prășila popușoilor și de semănat ma- 

Jaiul, — care acum este vremea acestora, — trebue să se. întâmple 

şi o mare lipsă de păne, din care să se primejduiască locuitorii a 

peri de foame în vremea viitoare.» 

No. 13. 

Ruşii întârgieză de a intra în campanie. Austriacii însă intră în 

Moldova, bat cete de Turci într'o întâlnire la Larga 3 ore mai sustii 

de laşi, apoi în 8 Aprilie, Sâmbătă, intră în Iași un corp.de 6— 7000 

&meni 6ste austriacă, fugăresc de aci ce Turcă mai eraă și prindu 

pre Domnitorul Alexandru Ipsilante, pe care-l ţin sub pază. 

Austriacii însă vestesc boerilor, că nu poti să rămână în laşi, deci - 

«de va fi una ca acesta, cunoscutii și sciută este, că îndată Turcii 

şi Tătarii ce sunt în părţile de jos ale ţărei negreșit trebue să ne 

ia în piciore și să pue sabie și foc ori pe unde vor ajunge.» Așia 

dic boierii în actul ce dăm sub No. 3, un apel noă către genera- 

lul en chef al oştirilor Rusesci, cu rugăminte ca să grăbescă a intra 

in ţeră să-i scape de Turci. : |
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Prea luminate gheneral anşef (aumt4) al Nostru întru tot. nădăjduit 

mare făcător de bine. 

«Ne mai remânându-ne altă nădejde ca să scăpăm de primejdia cei de is- 

tov perderi, iată și acum, prin acest înadins trimis al nostru, năzuim iarâși la 

Inăltă  Milostivirea a ei Imperateşti măriri și prin aceasta cătră înalțimea ta 

smerită scrisore, cu multă plecaţiune și cu ferbinţi lacrimă, cădend cu toți de 

obște, parte bisericâscă şi politicâscă, punem de faţă starea nostră ce vrednică 

de plângere, și cele umilite- rugăciunile Noastre, ca să se milostivească spre noi 

Impărăteasca mărire, și prin ale sale împărăteşti arme de subt comanda înăl- 

țimei tale, cum și prin a înălțimei tale mijlocie şi iubire de oameni, să ne 

izbăvim de groznica primejdie a pierqărei, de care suntem îngroziță. Căci știut 

să fie Inălţimei Tale, că după biruința ce s'a mai făcut în trecutele zile asu- 

pra Turcilor de către Kesariceștile oști, la locul ce se numesce Larga, trei 

ceasuri (n) mai sus de Eși, eră sambătă, April 8, aii venit aică în lași un cor- 

pos de vro șasă șapte mil oaste Kesaricească, și fugând "Turcii în gios câţ mai 

era, ii prins Kesariceştii pe Domnul de aice Alezandru Ipsilant şi-l ţin în 

pază. lar astă-qi ni s'aii dat respuns de la Polcomnicul Comandir, cum. că nu 

are poruncă să st6 aicea, ci iarăși fără zabavă iaste să se întoarcă înapoi cu 

corposul săii și cu Domnul robit. Deci de va fi una ca aceasta, cunoscut şi 

ştiut iaste, că îndată Turcii și Tătariă ce sunt în părțile de jos a țărei, negre- 

șit trebue să ne ice în picioare și să pue sabie şi foc ori pe unde vor ajunge. 

Ne rugăm dar iarăși din adâncul inimei, vărsând lacrimă cu jalnică plângere 

milostiviți-vă asupra a atâta norod creștinese și izvăviţi-ne cum mai îngrabă 

de obșteasca perdare ce ne stă asupră. Trimisul nostru carele va închina Inăl- 

țimeiă tale această smerită din partea nostră scrisore, are ştiinţa din destul, ca 

să arate Inălțimei tale,. prin cuvent, grija și teamerea nosiră, cum. și starea lu- 

crurilor” din părțile acestea. 

Noi așteptăm cu însetată dorire, sosirea aicea cum mai îngrabă a imptră- 

teştilor arme ca. să ne isbăvâscă de frica robiei varvarești a Agarineanilor. 

Nădăjduim să nu fie trecută cu vedsreă csrerea și rugămintea nostră celor de 

o credință supuși, şi remânem, a Inălţimei tale către Dumnedeii smeriţii ru- 

gători.» | | 

Leon, Mitropolit Moldovei. 

Din laşi Moldovei 

1788. April 9. Pre plecaţi slugă 
” (NB. Nu este altă semnătură).
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No. 14. 

Îndurătorule Monarh, apărătorule al Pravoslavieă ! 

«Totă sullarea norodului pravoslavnie și maj cu prisosință eparhiile acește, 
cară ati dobândit umbrirea apărărei întru buna, sa viețuire, se. sprijinesce întru 

întâmplătorele nevoi, şi primejduitârele momentură din. pragul pristolului vostru, 

neavând unde aiure atirna întru a sa miîntuire. Câsul acesta al întemplărilor 

acestor de acum ne face ca cu cele mai umilite glasuri să strigăm și să ce- 

rem cu suspinătore lăcrimare toţi, noi Moldovenii, prin unite plecări, îndurarea 

“Ta, apărătoriule al nostru, prin o sprijinire fără de mijlocire și trecere de 

vreme a armelor Tale cele pravoslavnice, ca prin pajora oerotirei semnului Im- 

părăteştei vâstre măriri, să ferim o viață a nostră, care se învăluește în cu- 

gelările primejduireă. şi să r&mâe iar a ruga pre atot Puternicul împărat pentru 

proslăvirea putevilor vostre. lar credincioșii pravoslavnicii Moldoveni cei cu 

bună cugetare şi îndatorire vecinică, după starea €6 de acum a Patriei nâstre, 
după putere și ființa micșurărei, însuşind către gătirile celor trebuinci6se ceea 

ce se. va puts, și întru nevoi iarăși nădăjduind la Indurarea V6stră, vom Jărtvi 

cugetărele nostre cele fără mărgenire către aceste apărători puteri, ce le a- 

șteptam către o ocrotire grabnică și lingă înălțarea glasurilor celor rugători. 

Pentru acâsta cu. sfială cutezăm a adăogi: să fii milostiv a primi o mângâere 

a sufletelor n6stre : trimeterea, la pici6rele pragului Vostru a unei AunS'Tauuwne 

(sie), pre bune, și credinci6să, cu nemărginirea mulțămirilor nostre celor lăcră- 

mătore și cu năzuire la limanul Pravoslaviei, de la care se va încredința și 

pentru rîvna n6stră și pentru întemplătorele nevoi. . 

«<A împărăteștei, monarhiceștii vostre măriri pre plecaţii şi credincioșii supuşi». 

NB. Acestă copie de pe o petiţiune trămisă de Mitropolit și Divan, nu are 

dată. Oribilul săii stil ne permite totuși să înțelegem că Divanul cerea voea 

Imp&rătesei Rusiei să-i trămită' o deputaţiune și că o ruga să grăbâscă a intra 

în activitate cu' oștirile. Așa - dar actul este din ajunul invadiunei muscălești. 

No. lă. 

Episcopulii Iacob de Huși, fugiti prih păduri cu alți 6meni, de 

frica Turcilorii, serie în 1788 Iunie 30, Mitropolitului Sava, şi. în 

descrie greoa situaţiune din lași și lipsa de sciri în care se află. 

Se râgă să fie întreţinută de cele ce se petreci. Episcopului Iacob 

dice că se vorbesce pe la Vasluiii de venirea la tronă a lui Manole 

Vodă (Roset) (No. 5).
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Prea sfințite Stăpâmne, 

«Cu prea plecate matanii închinându-mă sărut cinstit blagoslovitorea drepta 

preosfinției tale. | 

Pre cinstita, carte a preosfinţiei tale, scrisă din lunie 28, astăqi lunie 30 cu 

bucurie o am priimit și forte m'am bucurat că te afli preosfinția ta sănătos 

şi în linişte, mergând bine până la mănăstirea Slatina. Noi cu blagoslovenia 

preosfinţiei tale până acum ne aflăm ședetori tot aic6 în fundul Bretilei, însă 

alţii din boiari nimeni nu sunt aice, că s-ati împrăștiat cu toţii care pe unde 

ai putut. Înștiinţări de aic6: pân acumii numai un pașa şi cu Calga-Sultan 

dimpreună cu pah. Mihalache Manu s& află intraţi în leşi. Iar Hanu până acum 

se află tot peste Prut. Turcii din leşi die unii că se slobod în sus pân aprope 

de Şipote şi într'acoace spre noi încă s'aii sloboqit pân pe la Kelișdia, luând 

şi vre-o câte va cârduri de vacă de pe unde aîi putut găsi și le-ai dus la Ieși. 

lată trimisei preosfinției tale suret de pe cartea ce mi scrie pah. Mihalache 

Manu, pe care i-am făcut și răspuns mulțămindu-ă de acestă carte cu mân- 

gâiere și cum că cu adevărat eii mă aflu bejănărit în partea Cârligăturei cu 

câți-va ticăloși de 6meni ce am putut scăpa, aflându-mă acum fugit prin pă- 

duri, fiind împreună cu tot norodul îngroziţi și la mare lipsă în cât aii înce- 

put unii să moră de f6me și nu pot eși de prin păduri, că pe de o parte se 

slobod Turcii din lași și apucă vitele norodului câte pot găsi și le duc la Ieși; 

pe de altă parte ne desbracă şi ne jăcuese mulţimea tâlharilor și al Gmenilor 

celor răi ce se află în tote părţile, aflându-ne în cea mai amară și ticălosă 

stare. Şi că scoposul mei este ca să mă trag spre Huși și că am triimes $i 

ei sureturi de bucurie şi de mângâiere de pe acea carte a dumisale, pre la 

păduri pe unde se vor putea găsi norodul bejănărit și acum de două qile de 

când am trimis pe un ficior al meă cu răspuns la pah. Mihalache Manu şi încă 

până acum n'aii mai venit, ce a fi pricina nu pot să știii. Mi-ai mai venit o 

înştiinţare de la D-lui stolniculii Arghirache Cuza, de peste codru, «că ieri Joi 

Junie 29, i-aii venit un răspuns de la un logofăt vechilul dumisale ce-l are la 

Vasluiii, cum că ar fi trecut vătaful de călărași pe acolo în cai de olac îna- 

intea Măriei Sale lui Manole Vodă, care aii fost și dicând că pote să-l și în- 

tâlnâscă or pe la Bârlad sai pe la Tecuciii și de a fi adevărat nu știii. Din 

sus nici de la o parte nici un fel de. îuştiinţără nu avem nimica, pentru care 

mă& rog. preosfinției tale pentru ceva înștiințări de bucurie, ca dor ne vom mai 

mângaia şi noi pe aic6 în câtă vreme vom mai pute sta locului pe aicâ. Osebit 

să fie poronca preosfinției tale către feciorii de la Sinești, ca când oii avea 

înștința pe preosfinția ta să nu pricinuiască a veni la preosfinția ta, căci şi
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alaltă ieri i-am chemat pre toţi aic6 şi nici unul nu s'aii priimit: să margă la 

preosfinția ta cu acestă înştiinţare ce trimiseili acum. Și cu acesta rămâii fiind 
A preosfinţiel tale pre plecată slugă : 88 Iunie 30 

Iacob, Episcopul Huşului» 

Intrun colț al paginei a 3 ca PS. se mai adaugă: 

«Dumnealui pah. Mihalache Manu dic că se află ședător îi în casele Dumisale 

Vist. Matei Canta, puindu-și caii la ceair în grădina cea cu flori. Dic unii că 
de când aii mers răspunsul de la noi la pah. Mihalache s'aii pus străji tur- 

cești tari prin prejurul leșului să nu să mai slobodă Turci. pe afară ca să 

facă răi și nu ştim de va fi adevărat aşa.» 

Acâstă scris6re era închisă după cum se închideaii scrisorile fără 
plic şi sigilată cu ceră roșă cu pecetea episcopului, având dea 

drepta și stânga mitrei literile: a ne. 
Formatul sigilului ceva mai mare ca o monedă de 50 de bani. 

Ca suporţi scutului : crucea și cârja. Mobilierul scutului au se pâte 

vede bine. | 

No. 16. 

Manole Vodă scrie Mitropolitului şi boiarilor să se întorcă în 
țeră, în Iași. Mitropolitul răspunde, cu scrisorea sa (fără dată), ar&- 

iând t&ma boerilor de a vefi în eră, ca să nu cadă în vr'o cursă 

a 'Turciloră să-'şi pârdă viaţa, dar gă vor reveni, însă «să avemă 

de la Măria Ta milostivă sfătuire.» 

Prea Inălţate şi silostive Dâmne, 

«Atât din cele mai dinainte luminat cărţile înălțimii tale cât și din acesta ce 

ni s'a trimes acum într'acâste dile, prea deplin am înțeles folositorele îndem- 

nări ce ne facă Inălţimea ta prin părintești și stăpânești sfaturi, penteu să ne 

întârcem la locurile nostre ca să stăm împreună a căuta nizamul ţării, spre a 

se aduce la cea d'ântâiă bine norocită stare, după cum iaste cel singur scopos 

și buna-voinţă a prea puternicului nostru Impărat și a celor de mulţi ani stă-- 

pânt ; noi prea Inălțate, precum am mai înștiințat Jnălţimii tale, îndestul cu- 

nâştem că la acestă hotărire a dreptei socoteli, nu numai folosul și buna, 

stare atât a n6stră cât şi a ţărei ne îndemnă a urma, ce și acea mare datorie 

a supunerei nostre pentru acele mari milostiviri care moșii și părinții noștri 

cum și noi am avut și avem de la prea înălțatul Devlet, nu mai puţin ne-
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leagă. Dar fiind că noi suntem opriți aicea prin chipurile ce am arătat, n'ani 

lipsit cu tote acestea pe sub cumpăt a face datoria nostră pre cât ne aii fost 

în putință, sfâtuind și. îndemnând atât pe boerii de a doua stare cât și pre 

mazili i locuitorii ce-ai fost bejănăriți în părțile aceaste, din carii mulţi prin 

indemnul nostru şi prin arătarea celor din partea Inălţimei tale milostive fă- 

găduinţe s'a întors pe la locurile lor până acum, şi socotim că și ceia-lalți 

ce aii mai rămas se vor întorce fără zăbavă, iar acum ei împreună cu epi- 

scopul ce se ailă lângă mine, după ce am luat acâstă de pe urmă carte lumi- 

nată a Inălțimei tale, îndată am seris către D-lor boierii ce se află împrăștieţi 

pe la. deosebite locuri, ca să vie să ne adunăm la locul ce sa socoti și sfă- 

tuindu-ne să ne luăm: cuviinci6sele măsuri,. să -punem în lucrare totă. silinţa 

pentru să găsim chip şi cale să putem scăpa, ca să năzuim la mila. și acope- 

rământul Inălţimei tale. Măcar că câtă jale şi durere de inimă simțim oprirea 

nâstră aicea, cu atât de multă grâză și frică suntem coprinși, ca nu cum-va 

întorcându-ne, să ne primejduim a cădea în urgia prea înălțaților stăpâni, de 

vo: socoti că "depărtarea nostră s'aii. făcut 'cu chip de. hainlâc şi nu de nevoe. 

Cu tote acestea închidând ochii și incredințându-ne la marea milostivirea și 

bunătatea cea creştinâscă a Inălțimei tale, tot chipul de silință vom pune, 

precum qicem, ca să scăpăm și să ne întorcem, având după D-qeii întărite nă- 

dejdele nâstre la acel ighemonesc curat sinidisis a Inălţimii tale, la care spân- 

„arăm şi” viaţa şi averea nostră. Și puind pe acelaș înalt 'Dumneqeii -martur 

făgăduinţelor ce am luat de la Inălțimea ta şi judecător apărării și acoperă- 

mântului. ce nădăjduim de la mila Inălțimii tale. Deci dar acum mai nainte 

prin acâstă smerită scrisore năzuind către înălțimea ta, cu multe lacremi ne 

rugăm : Fii milostiv asupra n6stră şi asupra acesti ticălâsă -patrii şi cu chipul 

ce D-deii va ajuta Inălțimei tale, apără-ne de primejdiele ce ne îngrozese, ca 

de se va fi cunoscând asupra nostră vre-o socotelă primejduitore, să avem de 

la Inălţimea ta milostivă sfătuire (or cu ce chip se va socoti), ca să nu intrăm 

de voia nostră în primejdiile de care ne temem. Pentru care rugându-ne iarăși, 

rămânem așteptând cel de pe urmă r&spuns stăpânese al Inălţimei tale». 

August 5, fără nică o semnătură, dar este copie scrisă tocmai din acestă 

epocă și de bună s6emă din partea Mitropolitului solicitat de Manole Ruset, să 

se întorcă la Iași. 

No. [?. 

Manole Vodă a scrisă (vădurămii mai susi) boiarilorii pribegiţi 

să revină în ţâră. Cum Muscalii nu se decideau a intra în ţeră și 

iarna era pe aprâpe, când nică atât nu puteai veni, boierii cu Mi- 

tropolitulă vorui să aibă aeri de a se întârce în: laşi, la domnia
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lui -Manole Vodă, ca să credă Turcii, că nu .suntă haini și să cruțe 
țâra până când muscalii se voră decide de a intra în primăveră. 

«Printr'acâstă serisore a n6stră, nu lipsim a cerceta de bună sănătatea D-v., 

pe care Dumnedeii să o dăruâscă d tre de a. pururea, însciințând pre d-tre şi 

pentru noi că ne aflăm sănătoși, dar cu 6re care parapon, mirându-ne de o 

mare tăcere ce vedem 'din partea d-tre, care tot felul de îpopsie ne pricinuește. 

Căci nu numai cea din dragoste și din legătura patriotismului îndemnare a ne 

da și noua 6reș-care idee (îiAta) de curgerea lucrurilor vedem că cu tot aii 

contenit, dar şi la cele ce noi scriem câte odată d-tre, nu luăm (ASwa) res- 

puns. Și paraponul nostru nu pote fi. de alt, de cât că vedem că vremea trece 

fără nică un rod din cele ce așteptam să câştigăm. Ne vedem și pe noi și totă 

țera, că nu suntem nici într'o stare şi nici putem chibzui de ne-ai mai rămas 

nădejde de vreo adăpostire. Și fiindcă d-tre ori din augiră prietenești, ori din 

judecata celor vădute mișcări socotim că puteți a ave trebuinci6sa ştiinţă asu- 

pra. acestor aporii,. noi necontenit am așteptat ca să fim împărtășiți cn vreo 

înştiinţare din partea d-tră. Cu tote aceste iată că după cele din trecutele cărți. 

a măriei sale lui Vodă, care sunt vădute și ştiute de d-tră, trimetem la. d-tre 

și pe acâsta ce ai venit acu. ca s'o vedeţi. Inţelepeiunea. d-tre. îndestul va 

înțelege și cu adincime va judeca ceale scrisă, întingend cugetul și cătră câle 

viitore nestiute întâmplări, saii mai.ales, cătră cele ce și lucrurile ceste de faţă 

fac săsprepue. Arhondes, noi cu toţii ca unii ce suntem socotiți de pricinui- 

tori și a fericitei stări și a tristelor întemplări a norodului, a căruia sorta ni-aii 
pus a fi cei întâi, și pentru carele ne aii îndatorit a ave tâtă privighârea cum 

că suntem legați cu o neapărată datorie și. multă purtare de grije, nici înt”un 

chip nu putem a ne lepăda. Deci dar, într'acâstă dată nu lipsim a înștiința pe 

d-iră, că după întârzierea ce se veade că s'aii făcut până acum, iaste de prepus, 

că de se va face și vr'o poprire de-acu înainte, negătirea câlor trebuinciosă 

de ernat, va fi pricina de.a nu erna ostile rusești în pămentul Moldovei şi 
nestând acel6, iaste cunoscut că nici aceste Kesariceștă nu vor pute sta, şi va. 

remân€ țara deșchisă și lăsată iarăși pe mânele 'Turcilor. 

Ci dar, ca să nu pătimască ticăloşia cea mai deapoi, am socotit noi, acești 

care ne aflăm îu partea aceasta, că de vom put6 găsi, să trimetem trei palru 

din boerii ce se vor priimi ca să mergă la Eşi, ca să s'auqă că aii mers din 

boieri. Dar la acesta .cerem și sfatul d-tre de găsiți cu cale ca să se facă a- 

câstă profilarsis, sai și din boerii ce se află în partea aceea pe vre unii cei 

veţi socoti d-tre, putend a-i îndupleca să-i trimiteţi ca să sîntovărășască cu-cei 

ce noi nădăjduim să putem găsi spre împlinirea acestei socoteli. Pentru . care 

poltim. ca far'de zăbavă să avem respuns împreună și cu niscai înștiințări ce
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vor fi. De veţi socoti d-tre veți arăta şi Înaltului graf cartea această domnescă 

cerând și a înalțimei sale parintească sfătuire». 

No. Î$. 

Uni alti documentă, din Septembrie 15, de la Roman, (fără ani) 

e o scrisore a generalului Feldmareşalului Spleni «către Cinst. d-loră 

Boierii Divanul» din Iaşi. Serie Divanului să nu se mai amestece 

în judeţele de dincolo de Siret ocupate de 6stea austriacă. 

« Gheneral Feldmar, al Baron Spleni cătră cinst. D-lor Boerii 

Divanuluă. 

Cu mirarea m6 am vădut astăqi o carte a d-lor boerilor Divanului depreună- 

cu un zapciii ce este rânduit să vie aice la Roman și la Bacăi să zapeiiască- 

pe ispravnici, pentru. împlihirea zeherealei şi a fânului ce Saii orînduit aceste 

ținuturi, spre trebuința oștilor împărătesci rusesci, poruneind Divanul, cu un 

chip de uitare că ar fi în părţile aceste oștile împer. Kes. măriri, la care osti 

nu puţin ajutor trebue să dâe acâstă ţ6ră și mai ales la fân, care de aiurea 

nu se pote aduce, cum şi la cară spre caratul zaherealeă și altor trebuinciose 

oștilor ; Pentru aceasta dar, pe zapciul ce s'aii trimis de la Divan asupra acestui 

ținut lam trimis înapoi, căci însuși Divanul trebue să socotâscă că ţinut. a- 

cestea pe unde se află acum oștile Impăr. Kes. Măriri, cum și ţinuturile din 

sus, de unde necontenit se cară zaherea pentru treboința oztilor și mai ales 

acmu nădăjduind că far zabavă se va pogori și luminatul Prinţip în părţile 

aceste, trebue ţinuturile : Herţa, Dorohoi, Botoșani, Harlai, Suceava, Niamţ, 

Roman și Bacaii, cu alte rindueli de cătră Divan să nu se supere, și de sai 

și trimis nescui zapeii de către Divan întwacele ţinuturi, nădăjduesc că îndată 

îi va chema înapoi. lar Divanul când nu va conteni și tot va cere rinduele 

de la ţinuturile aceste arătațe (din cari noi nu vom conteni a lua cele trebu- 

inciose pentru oștile nostre), nu numai că ţinuturile nu vor pute să respundă 

la două părți, ce pentru cea desevârșit stricăciunea lor, care trebue să li se 

întâmple, Divanul însuși va fi pricină.—Ei nădăjduesc, că înșii D-lor boiarii 

Divanului, asupra acestei gingâșe madea să facă obstesc și patrioticesc sfat și 

să pue la cale, ca să nu se de zăticnire ostilor la trebuințele ce sunt și mie 

să-mi d6 în grab respuns la ce cale s'aii pus acestă pricină, ca să pot lua pă- 

surile mâle. Căci la ţinuturile unde sunt oștile împăr. rusești şi care de acum 

cu ajutorul lui D.qeii se vor lua subt stăpinire, întru nimica de cătră noi nu 

se supără, după cum asupra dușmanului prietenesce unindu-ne batem r&sboiiă, 

asemenea și pentru cele trebuinci6se amânduror oștilor trebue ţera 'să ne dee
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cădut ajutor. Asemenea s'aii trimes înapoi pe zapciul ce era rânduit la ţinut. 

Sucevei şi Niamţul, căci la aceste ţinuturi acum s'aii trimes esecuţii de cătră 

mine, să aducă 700 cară pentru irebuința ridicărei corposului mei de aice. 

—hRoman—Sept. 15.» 

No. 19. 

De la D-lă Senatorii Blancfort am dobândită ună altii actii, de la 

«k. k. administrația a Romanuhă», prin care Răducanul Roset este 

rînduitii ispravnică la ţinutulă Niamţului, împreună cu cinstită și cre- 

dinciosă D-lui Toderaşco Balș biv vel Vornic. Actului e din 1789 

lunie 15 (4). Semnată de B. Metzburg. 

Porunca administrațiunei din Roman, cătră mazili, ruptași, slujitori, vornici 

şi locuitorii din regiunea, Moldovei ocupată de oștirele Austriace, din 1789, 

lunie 15. 

«De la Kesuro-Krăiasca administrație a Domanului. 

«Socotinduse de cătră administraţie, s'aii rinduit pre cinstit d-lui Răducanu 

Roset ispravnic la ţinutul Niamţului împreună cu cinst şi credincios d-lui To- 

derașco Balş biv vel Vorn. căruia i s'aă dat deplină învățătură ca să cumpă- 

nâscă starea tuturor şi să arătuiască (apzmSrackz) pe toți locuitorii cu buna 

orânduială și dreptate, neasuprind pe nimeni întru nimica preste dreptate. Să 

scrie dar și +6ao (sic) mazililor, ruptașilor, slujitorilor, vornicilor, l&cuitorilor 

de prin sate și tuturor altor șegători din ţinutul Niamţului, să daţi totă ascul- 

tarea și supunere ce se cade ca unui dregătoriu și ispravnic ce este orânduit, 

ca să pâtă împlini cu lesnire poruncile împărătești și slujbele trebuinciose a 

oștilor și a tărei întoemai precum îi (Și) se trimete poruncă. Căci pe cel ces 

(ucc) va ar&ta nesupus și împotrivitor are deseverșită puteri ca să-i pedepseasă. 

lar de va fi mazil sati de altă stare, s-ăl trimată aice cu vina lui în scris, 

ca să li să facă căquta cesrtare spre pilda și altora. 

Orașul Romanului. 1789, Iunie 15. 

| Semnat : B. Metzbourg     

L. Sigil. 
Ceră roşă, 

Vulturul 
hicept.       

No. 20. 

Cu tâte frumâsele promisiuni ale manifestului, oștile rusesci in- 

trate, curând, prin purtarea lor, provâcă nemulțămiri. Mitropoli-
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tulă intervine la şefii oştirei din judeţului Niamţului, să împedece. 

oștirea de a maltrâta până şi pe preoți. 

" Eată acestui actă, ce am descoperită eu.la 1886 în Archiva Mitropo- 

Jiei împreună cu tote cele-Valte acte, unele publicate apoi în 1888 

de d-lui Erbiceanu în Istoria Mitropoliei Moldovei.» 

«Din partea Prea osvințitului' Mitropolit al Moldoviei să se facă 

două cărți asemenea precumă, s'aă scrisă mai giosă, însă rusește, una 

către Grafulă Simion Romanoviă . Voronţovă și alta către Ion Igna- 

tovici Polivanov Polcovnic de la Chiovski Kerasirskiă Pole. Buna ve- 

stire ce am luat pentru ipolipsis a numelui D-iale și pentru vred- 

nicia ce aj însoţită cu liniștea blândeţeloră, care către toţi de obşte 

arată dragoste şi bună priință, ne-ai îndemnat a cerceta pe dia: 

printr acestă părintescă a nostră scrisore, rugându-ți de la milosti- 

vul D-qeii, sporire întru câștigările cinsti, ivimulțirea anilor și a 

bune norodiri, cu înplinirea celor dorite și. folositâre cereri : Iar de, 

la smerenia. nâstră molitfă şi archierescă blagoslovenie îţi trimitem. 

Către acesta, luând îndrăsneală dăm supărare d-t. înștiințându-te, 

pentru preoții şi diaconii ce se află lăcuitori la ţinutul Niamţului 

unde şi comanda d-tale este aşedată la ernatec în anul acesta, care 

Preoții și Diaconi, precum ne-ar: înștiințat, sufăr Gre-care superări 

şi sîlniciă de cătra unii din. oşteni, ședend prin casele lor la cuar- 

tiruri şi purtându-i şi la podv6qi cu carele, neavându-i nici la o deo- 

sebire din cei de obşte proști lăcuitori. Celor mai mulţi li-au luat 

fenul ce. avea pentru hrana dobitocelor lor. Pe unii: necinstesc 

cu ocări și sudălmi, Aceastea nu socotim că vor fi cu știrea sau cu 

voinţa d-tale, căci nici preoţii cu. prostia lor naă îndrăsnit ca să 

vie să arate Dum. nevoile ce pătimesc, la care nădăjduim că ne- 

greșit şi-ar fi aflat mângăerea și apărarea lor. Fiind noi încredin- 

țaţi, că la întelepciunea d-tale îndestul va fi cunoscut și ştiut, că 

partea bisericescă la fieşte care loc și neam, iaste osebită cu cin- 

stea sa din norodul cel de obşte. Cum și aicea în țara acesta, de 

când prin Dumnezeeasca Miloserdie, a sosit armia împărăteștei mă- 

viri, Măria Sa Prea luminatul Feldmarșal prin ordenile ce ai dat 

au ar&tat milostivire și apărare către partea bisericâscă, și atâta
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aicea la lași, cât și pe la alte ținuturi afară, Preoţii şi Diaconii pe: 

trec făr de nici o supărare și casele lor sunt slobode de cuartirură 

oșteneşti. Pentru acesta, poftim pe Dum. fiiule, că și în partea aceu 

să dai căduta poruncă oștenilor să contenească acest fel de supă- 

rări de asupra Preoţilor, ca să-și potă căuta cu cuviineiosa iiniște 

de slujba rinduelei lor. Cari pentru facerea de bine şi odihna ce vor 

cunoşte, vor rămânea pururea îndatoraţi a ruga pre milostivul D-deii 

pentru buna norocire și îndelungirea vieţii, D-t.2 

No. 21. 

Posedămi trei arzmagzare trămise la Pârtă pe timpulu acesta, 

între 1769—1800. Originalele fiindă la Constantinopole espedile, 

nouă ni-a căduti la mână numai copii după ele, unele chiar 

bruli6nele cu corecturi, pe care nu aii apucatiă a se pune nici data. 

Le dămi dară, care cum le avemi, fără a le precisă anul trămite- 

vei, ani care se pote pune de altmintuelea, de cercetători, cu 6re- 

care aproximaţiune. 

Avză. căthă Portă 

«Noi pr6 plecaţii robii pr6 puternicii impărăţii : Mitropolit, Episcopii, arhiman- 

driţii, egumenii, Preoţii, boierii, boerănașii, capitanii, Bulubașii şi tot norodul 

memleketului Moldovei, supuși raele a pre puternicii împărății, cu tâtă sme- 

renia, credinţa şi plecăţiunea închinând acest plecat adevărat magzar, înseințâm 

la înaltul Prag a împărăleștei măriri (a caruia putere să fie necurmată cu mă- 

rive și slavă în vâci), că noi carii din început din stremoșii noștri suntem 

credincioși și supuși robi ai Prea puternicii împărăţii și necontenit am câștigat 

împă&răteștile milostiviră, care tot deauna se revarsă asupra n6siră a lutulor, 

fiind umbriţi subt aripele împărăteştei puteri, după ce€ neapărată datoria nostră 

pentru aceste mari daruri, tâte silințele şi ostenelile nâstre în totă vremea le 

am jarivit spre împlinirea după putință a celor înalte împărătești poruncă, ce 

aii fost asupra acestui pământ, atât mai înainte, cât şi acu după ce sait des- 

chis resboiul acesta (a căruia sfirşitul să fie spre slava Biruitorei măriri a prea 

puternicului nostru împărat), nevoiadu-ne cu totă osirdia, precât ni-aiă fost putinţa 

subt poveţuirea credinciosului supus al Prea puternicei împărăţii, Domnul nostru, 

de la începutul resboiului până acum a respunde atât la darea rânduitelor zaha- 

vele, cherestele, care şi salahori, pe Ja serhaturi, la gătirea celor trebuinci6se 

3
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conace și tainaturi, a înalțatilor Pași și a altor agale și căpelenii ostenești, 

cum şi a însuși oştenilor ce le ai fost și le sunt venirile și teecirile prin țera 

aceasta, şi celor ce se află stătători, cărora tote cele . trebuinciose de hrană 

li Sati dal și li se dati până acu. Insă fiind că Memlechetul acesta și mai dina- 

inte se afla struncinat şi în slabă stare, pentru îmtâmplările trecute, și mai 

ales pentru c6 de câţi-va ani nerodire cu îndestulare a zaharealei (după cum 

prin deosebită plecate arzuri am mai înștiințat la Prea Inaltul Prag), acum am 

ajuns cu toţii la c6 mai de pe urmă îngrijire și uimire, vădend că Zahareoa 

ce iaste trebuitre împărătescilor oști, foarte s'aii împuţinat, iar mai ales orz 

n'ati rămas nimic şi nevoia silește a se da la cai în loc de orz, mălaiul și pă- 

puşoiul ce sînt de hrana saracilor locuitori, carii pentru acâstă pricină a lipsei 

orzului și a împuţioărei zaharealii, ne: mai putând suferi silniciile ce le fac 

oștenii, s'aii şi împraștiat de pela cele mai multe ţinuturi, fugind care în cotro 

ai putut şi ascundindu-se prin munţi și prin codrii. De vr&me că de la începu- 

tul oştire și până acu, osebit de alte zaharâle şi tainuri ce sai dat din ţară 

cu orînduiala, care sunt trecute la condică și osebit de cât ai luat fără de 

orînduială, de pre unde aii găsit, trecătorii în sus și în gios oșteni, numai suma 

orzului ce s'ati dat prin rânduele în scris la tote conacele și tainaturile, coprinde 

soma de (loc liber). 

Deci aflându-ne cu toţii la mare îngrozire și temere atât pentru lipsa cs de 

istov a orzului de care nu mai avem să dăm, cât și pentru că fiind locuitorii 

împrăștiați, şi trecând vremea de acu a primaverei fără a nu se face de cătră 

dînşii. trebuinciosele arături: și semănături, dintr'aceasta trebue să urmeze în 

anul viitorii o strașnică lipsă de tot felivl de pâne, în cât că nu numai la po- 

runcile împărătești nu ne va rămâne chip a, face trebuinciosa împlinire, ce și 

însuşi tot norodul acestei ţări se va primejdui a peri de foame. Ci dar fiind 

vederată și cunoscută ca lumina soarelui mila și milostivirea prea puternicii 

împărăţii, care dintru început aii arătat și arată asupra noastră a tuturor, în- 

drăznim şi acum prin acest plecat și smerit arz a arăta starea ticăloșiilor ce 

ne aii cuprins și a viitorelor primejdii, de care suntem îngroziţi. Pentru care 

cu toată smerenia, și plecăciunea, ca nisce pre supuși și plecaţi robi al prea 

puternicei Impă&răţii, vărsând lacrimi, cădem înaintea. Inalt împărătescului prag şi 

din adincul sufletului ne rugăm, ca să arăte și acum asupra nostră obicinuită 

îndurare şi milostivire, cu ajutor dela Prea puternicul Nostru împărat, a căruia 

stăpinire şi putere să [ie vecinicind întru necontenită slavă în veaci.» 

No. 92. 

«Noi prea plecaţii și smeriţii robi ai Prea puternicii împărăţii, Mi- 

tropolit, Episcop, Arhimandriți, Egumeni, boiari, boerenaşii, căpi-
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tanii, bulucbaşii şi alți zapcii, (sai Mitropolit cu totă partea hise- 

ricescă și toți boerii) către înaltul și dreptul Prag şi câtre lu- 

minatulă şi milostivulii Scaun, prin acest al nostru plecati adevt- 

vatu Magzar întâiu facemu ale n6stre robescă smerite închinăciuni și 

din adincul inimeloră mari mulțămiri pentru mila cu care cei de 

îndelungaţi ani stăpînii noștri ati voiti a ne milui, din  D-deescă 

însuflare fiind îndemnați a orândui Domn otcârmuitoni pămân- 

tului acestuia pe credinciosul supusi al Prea puternicei Impărăţii 

Alexandru Ipsilant Vodă, carele „dintru începută s'a arătată cu 

credinci6sa rivnă la cele îndatorite slujbe către prea înaltul De- 

vletii și forte cu mare dreptate și milostivire au chivernisit pe su- 

pusa Impărăteasă raia, în cea-Laltă domnie a sa ce at domniti 

în megieșa n6stră țeră muntenescă, fiindi domni plin de mari da- 

ruri şi îmbogăţită întru a minţei iscusință, și înțelepciune, prin ca- 

vele nădăjduimii să se reverse și către acestă eră a pământului 

Moldovei cele mari milostiviri și apărări ale Prea puternicului no- 

stru Imp&rat. Pentru care de apururea cu mulţămitorii cuget ru- 

găm pe dătătoriul a tote bunătățile Dumnedeii ca să ţie și să pă- 

zescă pe Prea putermica împărăție întru cea de îndelungaţi ani mă- 

virea şi slava sa. Către acâsta luând noi smeriții robi ce robâscă 

în drăziilă, facem plecată însciinţare prin acest smerit al nostru Magzar 

celoră de mulţi ani milostivi stăpiîni ai noștri, că țera acesta, a Mol- 

dovei pentru multe nestatornicii ce pătimesce de la o semă de vreme 

și mai alesu pentru ce mare lipsă de rodirea și stricăciunea a toti 

felul de pâne ce sai întemplat în anul trecută la cea mai multă 

parte, ai rămas tâtă raiaoa acesta la o stare forte slabă, pătimind 

cei mai mulți lăcuitori întru multă sărăcie şi lipsă, în cât de abia 

potă suferi petrecerea dileloră lor. Drept aceea, din partea a t6tă 

obştea: acestor smeriţi supuși a prea puternicii Imperăţii, cu toții 

cădend la pământ și v&rsândă lacrimi, facem rugăminte cătră înal- 

tulă şi dreptului scaun, să se milostivescă milostivii stăpînii noștri 

asupra acestei nevoiaşă şi săracă ţeră şi să i se facă uşurare de 

cele peste putinţa grele dări şi mai alesii a multelor havalele de 

zahirele, cherestele, salahori și alte mari angării care necontenit
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în totă vremea se cer şi se renduesci pe la Sarhaturile de prin 

pregiur, la care mau mai rămas putință locuitoriloră acestei ţări 

ca să pote răspunde, aflându se cu toţi (precum ar&tam) la ferte 

slabă și ticălosă stare. Deci dar iarăși adăogăm srnerita şi cucer- 

nica rugăminte a nâstră, ca să nu fim trecuţi cu vederea şi neîn- 

părlăşiți cu aceste cerute mari mile de la marele nostru și mi- 

lostivulă împărat, a căruia santul D-deii săi vecinicescă Inaltul Devlet 

intru mari slave și norociri de apururea. Şi așa aceste împărătesci 

milostiviri ce se vor revărsa asupra n6stră robilori săi unite fiind 

cu vrednica şi drepta chivernisire a Domnului, care s'aă oriînduitu, 

suntem bine încredinţaţi şi nădăjduiţi că cu vremea (sai în puţină 

vreme) să vie ţera acâstă la cea mai bună și norocită stare subt 

umbra ce putârnică a milostivirei Împăratului nostru și subt pov&- 

țuirea cea vrednică a credincios slugei sale Domnului ce ni s'au 

orânduit. Și în totă vremea vomă păzi nestremutată către prea inalt - 

Prag a milostivi stăpânii nostri, cea prea deplin credinţă și su- 

punere, carele avem moștenire de la strămoşii noștri împlinind cu 

lotă osîrdia ca niște drepți credincioşi raiale tote cele după putinţa 

nostră poruncă a Prea puternicei Impărăţii până la cei mai depău- 

taţi urmaşi ai noștri». o 

NO. 93, 

«Prin acest al nostru plecat și adevărat Magzar, arătăm la pra- 

gul înaltei împărătesc măriri, care să fie nebiruită în veci, că în- 

sciințându-ne acum de la Domnul nostru pentru cea dupe tâtă drep- 

tatea vestire a resboiului către vrăjmașul și neprielnicul prea pu- 

ternicei împărăţii, cu toţii am ridicat mânele către cer rugându-ne 

pentru îndelungata statornicie prea puternicului nostru împărat, şi 

pentru ca să arate biruitore urmele puterei sale, impilândă și su- 

puind sub picidrele Jui pre tot vrăjmașul şi impotrivnicul, bucurâu- 

du-ne atât de împ&rătescul firman cât şi din viu glasul Domnului 

nostru, pentru că voința şi vrerea curgând din nemărginita milosti- 

vire a impărătescei sale măriri, ieste să se păzescă Keleriul acesta 

de tâtă stricăciunea și supărarea ; și ascultând cu totă luarea aminte
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câte altele s'a dis pentru îndatorita credinţa nostră şi săvârșirea 

împărătescilor poruncă îndată am încredinţat şi pre Domnul nostru 

pentru g gata plecarea n6stră şi pentru cea desăvârşit: smerită sir- 

guința nostră, care ne-am rugat ca să o artte şi către înaltul 

prag. Dar n'am lipsit Şi noi înşine prin acest al nostru smerit 

Magzar, îngenunchiând, să aducem pentru acestă nemărginită milă, 

cele dintru adâncul inimei ferbinţi smerite mulțămiri și căqend să 

ne rugăm, ca după cum dintru început strămoşii noştri sau um- 

brit sub umbra şi ocrotirea împărătescei măriri, așa şi noi să ne 

învrednicim bogatelor îndurări a milostivirei şi purtărei de grije a 

puterei sale. Pentuu care ca niște credinciose și mulțămitore slugi, 

rugăm pre Dumnedei să nu ridice de-asupra nâstră iubirea împ&- 

pătescei măriri, ca fiind asupra nostră acestă împărătescă ocrotire, 

miluire și umbrire, să rămânem nesupăraţi și întru odihnă, ca să 

“putem, săvârşind impărătescele porunci, să aducem către. St. Dum- 

nedeui necontenite rugi pentru îndelungarea Mărirei sale.» 

No. 24, 

16. latre documintele breslei Șangăilor din 'L. Ocnei (Moldova) este 

un act internaţional din 1792 Noemv. 14, datat din Fălticeni, semnat 

de Nicolai Hangeitan şi Hatmanul Lupu Bals, ficsând hotarele (prin 

o comisiune 'Tureo- Austriacă) despre Transilvania «de la locul unde 

Moldova se atinge cu Valahia până la Bucovina,» (vei condica de 

copie de acte ale Şangăilor, act. No. 42). 
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