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PREPAȚĂ. 

Adună aci, în mănunchii, mal multe din memoriile ce amii pre- 
sentatu Academiel române, în anulă trecuti academicii, Ele repre- 
sintă, nu activitatea me ca membru alu învățatei corporațiuni, ci 
sunt, ci trebue să fie, uni dozumentu ală dorinţei mele de u merita, 
„câtuși de puţină, locului ce ocupă în sînulă el. Iactorele să scuze 
sărăcia... 

RR V. A, Urechix, Sinaia, 1839. | : 

-



ARHIMANDRIPULU YARTOLOMEL MĂZĂR BANULUI. 
(1720—1780). 
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Vives 

  

Sa “DE E PP , Ț & CE 

Y. A. URECIIIA ” , C A R OL 5 Z 
Membru ală Academiei Române. 

  

Ședința de la 4: Novembre 1888. 

  

Mulţi sunt și în secolii trecuți muncitorii harnici ai propășirei 
naţiunei române, dar ai remast mulți necunoscuţi, căci aceia n'ati 
semnată cu numele lori: lucrarea ce ai făcută în culare ori cutare 
direcțiune a desvoltărei românesti. | N 

Așia cugelă eu, că ară fi o luerare obligatâre pentru Secţiunea 
istorică a Academiei, ba și pentru Secţiunea literară, să descopere 
și să le aducă la cunoseința publică, pe cât posibili, numele. ace- 
lori nesciuţi pioni ai Românismului, ai culturei, ai evoluţiunei, 
din întrega viață a naţiunei române, Cât ne ară fi de folos 
să scimă, bună-6ră, de cine a fostii scrisă « Letopisețul nostru. celii 
latinescii» şi «Letopiseţul nostru celă Moldovenescii»,- de care face 
menţiune Gr. Ureche! Cine a lăsatii pe urma sa cele cisudde ale 
nistre» utilizate de același cronicară.? Cui datorimă minunatul frag- 
mentă de cronică, ce am probată, altă dată, că nu este opera lui 
N. Milescu ? Cari sunt adevărații autori ai croniceloră evenimente- 
lori care precedi pacea de la Ruciuk-Kainardgi, cronici ce Acade- 
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mia arii trebui să le tipărâscă, căci coprinderea lori este de mare 

interesii pentru istoria ţărilorii nostre dinainte de 17747... 

„ 

A pune nume proprii pe lucrările anonime anteridre, este a <in- 

dividualiza» acele lucrări. 

Câștigui îndoită ese din asemenea îndicidualizare : pe de-oparte adu- 

cemii nume nouă, cari îmbogățescii lisla cea atâtă de restrinsă a 
bărbaţilor noștri iluştri din trecuti, și pe de alta căpălămiă, din 
cunoscința individiloră, cunoseință luminată a însăși societatea din 

care ai făcutii parte aeci indicii : scriitori, învăţaţi, artiști ele. Ca 

să scimu bine istoria unel anumite Societăţi, a unei cultuii 6re- 

care, nu cunosc met6dă mai proprie, decât cercetarea de aprope 

"a istorică individilorii mai deosebiți, cari ai ivăitii în acea socielale, 

cari ai fostii factorii acelei culturi. 

Este unit adevăratii clișeii istorici și literari acela care proclamă, 

ca după Demetrie Cantemiră, că odată cu venirea la ironii a lui 

Necolai Mavrocordatii, adecă a Fanarioţilori, s'a opriti locului ori- 

ce propăşire între Români și că numai cu venirea în Muntenia a 
lui G. Lazarii şi cu mișcarea politică de la 18921 s'a închisu unit 

întregi secolă de întunereci, de ignoranță a națiunci și de cădere 

a limbei române. a 
Pe tâtă diua ne vinii la mână codice și documinte proprie a proba 

falsitatea acester aserjiuni, pornită din o ură dealtmintrelea legiti- 

mată a Românului contra domniei fanariotice. Nu intră în cugelulii 

mei de a apăra infama domnie fanariotică, dar nu polii admite, 

pentru ondrea chiar a PRomânului, că o mână de greci a putulit 

czi în principate om-ce curgere de graiii și ori-ce isvorii de cuge- 

iare românescă, între 1710 și 1521! Sunt, din | conlra,. convinşi 

că, în legătură cu mișcarea culturală, care aduce, în Ardeal, la 1754, 

înfiinţarea şeolcă, a focarului românescii intelectualii din Blaji, se 

petrece și în ţările ceste-l-alte. române o lucrare. de redeșieptare ro-



mânescă, deosebită, ba chiar imponcișată curentului * culturală ha- 
narioticescu, . - 

Unulă. din: bărbaţii, aprâpe necunoscuți (0, dar care au fosti, în 
Moldova, în secolului trecuti, în fruntea curentului culturală româ- 
nescii, a fostii. Archimandritulă “Vartolomei Măzăreanulă. - 

pi 

„Nu poli până astă-qi spune când s'a năseutiă Vartolomei Miiză- 
„reanulă, dar presupunii că acesta a pututii fi între 1790—1725 (2). 
Elă aparține unei epoce forte agitate și fârte durerâsă din esistința 
Moldovei: E destulă să- ŞI amintescă cine-va prin ce potopă nemi- 
lostivi,: şi ce șiri neîntreruptă de qile: grele se strecură națiunea 
română între invasiunea, generalului Munih și pacea de la Kuciuk- 
Kainardgi ! Este secolulă în care, din ce în ce mai înteţiţi, se is- 
besci, chiar în ogârele române, cci doi factori, cari de la 1699 
mai încetalu nici astă-di da concura la faptele, e cari atingii patria 
română : Rusia și Austria. | 

Starea mizerabilă în care sunt afundate ţările nosire : Moldova 
încă de la răsboiulă, căruia pune capătii pacea de la Carlowilz; 
Muntenia cu isbirile ce primi din pacea de la Pasarowitz, isbiri 
nedeajunsii domolite prin pacea de Belgradă; îngenuchiarea am- . 
belori țări sub călcâiulii domniei fanariotice; tâte aceste împreju- 
rări constituia unii -mediă ambiantă propriii a cresce, în propor- 

- țiuni cstraordinare, influința acelui vecinii care arii fi intervenită 
in favorea uşurărei, daca nu a lotalci îndeeptări a răului. 

" (1) Despre Măzăreanulii nu a pomenită până astă-dI, la scirea mea, de cât - Candela din 
Cernăuţi, în care, la pag. 365, D. G. Popovici publică mar ânlâiă o diplomă scolară semnată 
de Arh. Vartolomel Măzăreanulii, şi care diplomă o dăm mal la vale întregă. P. S. Melchi- 
sedeciă încă a făcutii menţiune despre o scriere bisericâscă a acestuia, de care vomi vorh - 
la vale. Veqi şi «Arhiva Rom. de M. Rog. T, I pag. 262.» 

(2) In istoria sa a mănăstire! Pulnel, Măzăreanulă pov estesce faptele ce ati aflată de la 
călugări, că s'aii petrecută înainte de el, apo! adaugă: eiar ce sat întiniplată în qilele n6- 
ate, de tote pe vândă, însă pe seurtii voii artta mai josă»; şi vorhesce mal josă ca.de lu- 
crurl văqute de el, de faptele de la 1739; dec! între 14—19 ani pute să aibă clă pe la 1739 
Unde şa făcută şcola, Măzăreanulă, nu sciu până astă-di să spună, dar resullă din cercetarea 
lucrăriloră lu', că sciea minunată limbele slavonă, grecă şi cea maternă. Că era înzestrati 
cu forte frumse cunoscinț!,; apare toti din operele sale numerose, 

E
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Primulă din cei doi factori politică, Rusia, va intra în luptele sale 

contra 'Purciei cu mai: multă: energie decât la 17î1, pe tim- 

puli vieţei și activităței Arehimandritului Măzăreanu. Ajutată de 

comunitatea de religiune, grăindi limbagiulii desinteresatii ali pro- 

teetoriloră puternici alu celorii slabi contra asupritoriloră loră, hu- 

sia câștigă din ce în ce mai multă înriurire în Principatele române 

și în Orientii. 

Decă - din capuli locului acestă influință, nu fu decisivă, e căci 

Rusia în invadiunea oștiriloră sale sub Munich, la 1739, se purtă 

dușmănesce în țâră, aşia că Măzăreanulă nu pote la unt "momentii a 

nu desaproba pre Ruși. Ori-cât îi iubesce, ca creştini, elă spune, 

că eAlusealii la eșirea lori din Iași și din Aloldovu că Ţăcută vea stri- 

căciune, aă tăiată, «ii vobită, aă prădatit>. 

Cum-că Rusia și nu Austria era vecinulă Românilorii, indicatii 

de împrejurări, ca să dobândescă influința în Principate, mai alesi 

în secunda jumătate a Secolului. alii XVIII-lea, se esplică mai ân- 

(ciă prin fapta, că Austria primi o mare scădere a prestigiului sti 

prin pacea de Ja Belyrad, silită fiindă a restitui Turcilori. Oltenia, și 

- apoi și prin alte împrejurări, dintre cară credii utilă a însemna aci 

două şi anume: 
a) Siluaţiunea detestabilă ce Austria. făcu bisericei ortodoxe a 

Românilori, până ce, mai luminată asupra proprielorii sale inie- 

rese, se otăresec a asculta, măcarii în parte, cât privesce biserica 

ortodoxă, cererile Românilorii Ardeleni, în Dieta. de la Cluj din 

1690—1691 (1). Cum puteaii Românii din Principate să caute cu 

înimă bună spre Austria, când că sciaii ce sortă tristă aveau, în 

Ardealii, connaţionalii lori, chiar și din respeetii şi mai alesă din 

respecti ali religiunei strămoşesci ? - | | | 

b) A doua împrejurare care împuțina sorții de influinţă a Austrici 

(1) Peliţiunea Româniloră contra oribilelorii «upprobatae> ale lui Ion Kemeni din 1558, re- 

dactată may alesii de Iosif Mehessi Consiliarulă de Curte, bunulă Română, a provocată, Ja 

Dieta din Cluj, recunâscerea prin articolulii 60 a bisericei ortodoxe a Româniloră.
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în Principate, era seriosa ei proprie situaţiune, în mijlocul res- 

boiului de succesiune cu perderea Silesici, cu luarea oraşului Praga 

de Frederic II (1744). și a celor-l-alte evenimente din acestit grei 

răsboiă și din celui de mai apoi: răsboiulă de 7 ani. (1756—1763). 

Rolulă dubiosi ce jâcă Austria în timpul când Rusia trage spada 

contra 'Tureiei și prin victoriile ei o silesce la pacea de la Kuciuk- 

ainardgi, nu este de natură a-i asigura în Principate o înriurire, 

ce nu o putusă dobândi până la 1763. 

Din contra, chiar din amesteculi Rusiei în “afacerile Europei « cen- 

tale, sporesce' înriurirea ci intre- Români.: Victoria repurtată. de 

Ruși asupra Prusienilorii la 1759; luarea Berlinului la 1760; pe când 

Francia perde Canada şi Pondicheri și alte colonii ale - sale, sunt 

de natură a da Rusiei ună loci iînsemnatit în areopagele Euro- 

peani. Acestă situaţiune adauge toti mal multă influinţa Rusiei în 

Orientii și pregătesce declaraţiunea de răsboiă contra Turciei, de 

la: 176 și prin acesta, noi sorți pentru Rusia, de ași umulţi 

amicii între Românii din Principale... 

e Archimandritulă Măzăreanu este în parte martorii și în: parte 
actori în evenimentele ce se desfiișură între anii 1750 şi 1780. 

In Moldova domnia de la 1749 Constantini Racovitză ; în Mun- 
lenia cra Grigorie Ghica. Sub amendoi aceşti domni (&rile nâstre 
numai în fericire nu buiceaii. Atâtii de mare era pustiirea loră, din 
îmmulţite cause, — interne şi esterme, —'iar mai ales din causa 
cumplitei sârte ce făcea ţăranului așa disa erecinătate» în Moldova 
Și “erumânie> în Muntenia, încât cesliunea acesta preocupă și pre 
unii din Domnii greci, de altmintrelea prea puţinii interesaţi la pro- 
speritatea ţărilorii. nostre. Vecinătatea fusese, desființată îu Muntenia. 

In lunii: 1749 Constantinii Mavrocordatii emancipă și pre ţăranii 
din Moldova hotărindii qilele de boierescu și beilicurile mai limitate 
și regulândi în câti:va și birurile.. - 

Reforma lui Mavrocordatii, cu 'totit aspectulă € ei umanitar, avea 
pentru domnia greacă unii. resultatii” și: mai. practicii decât simpla
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înmulțire în ţâră a țăanului, materie imposabilă; ca slăbia pre 
boierime, propietarii de moșie. Apoi decă se mai găsia cine-va în 

țările române care să cuteze a pune stavilă domnici fanariote şi a 
provoca adese căderea ei, erai boierii moșieri. Isbită de greci, prin 

nepregătita reformă a lui Mavrocordatii, p! oprietatea românăscă primi 

lovitura de graţie prin sobornicesculă hrisovă de la 1795, care de- 

sființândă în parte legea «protimisului» deschise străiniloră porta 

prin care să se substitue ci la vechii moșieri români. 
Reforma lui Mavrocordată slăbi proprietatea, ultima cetate a Ro- 

mânităței, şi nu isbuti de a ridica în picidre nică pe ţăranul 

români ! 

Asti-felii, pe la începutulă secundei jumătăţi a secolului XVIII-lea 

boiarii români sunt sărăciţi și nemulțămiţi; nemulțămiţi și sără- 
ciți sunt și țăranii. o a 
„Autorii unei asemenea stări de lucruri erai fanarioţii. Cine din 

vecinii Principatelorii sari fi arătată compătimitoră la păsuli ge- 
nerali alu lori, era siguri să fie bine vădută, iubită chiar! 

Iată noă îndemnii pentru Români de a asculta cu recunoscință 

promisiunile ce le vint de peste Nistru. Rusia devine puterea în 
Jurulii căreia graviteză Românimea. 

“Putea 6re, ca în fruntea acestui curentă rusofilă să nu pășescă 
și Biserica Română? Nu ignora prelaţii bisericei române că Maria 
Tereza, nu cu multi înainte de 1744, respinsese umilita pre cât și 
drepia cerere a Românilorii din Ardealii, de a fi recunoscuţi baremii 
ca a 4-a naţiune ardeleană, cu dreptuli de a se inchina lui Dum- 
nedei în legea strămoșâscă. Și se respunsese, că nu se pote ași 
ceva, căci s'ari strica sistematizarea .celoră trei alte naţiuni, stabi- 
lită prin Approbatae et Compitatae 'Constitutionis Transilvaniae ! | 

Și pe când biserica română ortodoxă sufere în Ardealii atât, în 
cât cei maY. puţini curagioși nu întârgie a primi uniatismuli, Mol- 
dovenii citescă în scrierile prelaţilori loră, de încă din secolul 
XVIII-lea, minunatele descripţiuni a splendorilorii și bogăţiiloră bi-
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sebicei vusesci. N emuritorulii Dosofteiii, bună dră, atrăsese alențiune 

bine- credincioșilorii “Moldoveni asupra bisericel din Kiev și a  pescerei 

sfintelor mâşte. 

Ce e da» de inirare, să aflămii în Vartolomei Măzăre anulii uni 

apostoli înfocată alu polilicei muscălesci în Moldova, între anii 

1760— 1780? 

(9) parle din lucrarea sa, fie ca omi ali. țăci, fie ca scriitorii, se 

resimte, negreșitii, de acestă direcţiune jiolitică. 

Nu îmai puţini, ţiindi coniptii de împrejurări, Archimandritulă 

Măzăreanu merită t6tă atenţiunsa istoriei n6stre politice și literare. 

In Octombre 1768 se întemplase o schimbare de domnie. în ţt- 

rile române. La Munteni venise Domni Grigorie Ghica. IN “din o 

linie colaterală a lui Alexandru Ghica, escelintele Domni, fiulii lui 

Scarlat Ghica, celii care ostoisă întru cât-va nevoile supuşilorii sti 

Deja cu o lună înainte, la 25 Seplembre 1765, sultanulă împinstt 

de Francia, arunease în Edicula pre ambasadorele muscălesci. Causa 

aparentă a declarării r&sboiului era o încălearea de nesce Cazaci a 

pămintului Basarabiei şi ali Crimeei, în urmărirea a nesce rebeli 

Poloni. : : 

Deelaruţiunea de r&ăsboiu nu fu străină înlocuirei în Domnia Moldo- 
vei a lui Gregorie Calimach, de și era favoriluli Hanului "Tătărescu 

Gherei. Ca să dejoce intrigile la Constantinopole, Gregorie Calimach 

tvămisese acolo pe 'frate-săii Alexandru. Porta: schimbase pe Ter- 

zimanuli Caragia și dăduse acesti post intrigantului Nicolake 
Dracu Sutzu. Acesta, câștigat de ambasadorul francesii, îndemna 

şi elă pre Turci la r&ăsboiii. contra Muscalilorii. Nicolae Dracu făcu 

Rapukehaia în locul săi pre frate-săi Michalache 'și se gândia 

acum, cum să ajungă elii Domni la Moldova. Mrejuită: de presinţa 

Ja Constantinopole a lui: Alexandru Calimach, N. Dracu isbuti să-l 

trămiţă din Constantinopole, cu ordinulii vizirului, sub pretextit ca 

să. mergă la laşi,. să fie de ajutorii lui Greporie Calimach fratelui 

Și. De aci mare intrigă se stirnisă. între. Alexandru Calimach și
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noulă Dragoman ali Porţei. Aceste. intrigi ajungă la. mazilirea lui 
Gregorie Calimach, în favârea multi protegiatului ambasadorelui 
Franciei din Constantinopole, anume Constantini Mâvrocordatii.! 

Acum urmâ invadiunea Moldovei de către Ruși sub Găliizin.. 
In 21 Iuliă 1769 Mitropolitulă Moldovei scrise Principelui Ga- 

litzin, în numele ţărei, că ea se închină Rusiei și că .hoiarii se de- 
clară partizani ai Ecaterinei II. | | 

Posedemii asupra evenimenteloră de la acestă dată, până la pacea 
de Kuciuk-Kainardgi, docuinente originali, corespondinja dintre .Mi- 
tropolitulii Moldovei cu capii oștiriloră imuseălesci. Aceste docu- 
minte sunt inedite și completă minunati pe cele publicate în Ar- 
chiva Romândscă T. I, p. 129—90$ şi pre cele comunicate de 
d-lă D. Sturdza d-lui 'T. Codrescu, care le-a publicati în Uricarulii 
său, tom.-VI, pag. 355—459. Nu le aducemă aiceâ căci ne-arii 
îndepărta pr6& multi de obiectul ce ni-am propusă, dar voriă face 
obiectuli unui altă memoriu. 

j 

Ca omiă amestecatii în cele ale polilicei, pentru prima dată aflu 
pre Archimandrituli Măzăreanu în cursulă evenimentelor cari suc- 
cedă invadiunei muscălesci de la 1769. A 

Generalul Elem, în Septembre 1769, prin art. 14 a unei ordo- 
nanțe, cere să se irămiţă din partea ţărei, la Petersburg o delega- 
țiune de doui boieri și unii <obrază din clirosuli sfintei liserică, ca 
să mergă lu luminatele picidre a pre puternicei împărătese, să caă și 
să mulțămescă pentru mila ce ai arătată dlăvia Sa, cu trimiterea oști- 
loră, cu care i-ai scosă din jugulă vobici. Și apoi să fucă cerere, ru- 
jământe, pentru tote câte vorit socoli că sunt de starea şi de odihuu 
tutuloră de obște, mile a .prea puternicei Ipărătese, rugândă pre sfiu- 
tul Dumnedeii ca să întărescă deapururea puterea armică Inpărăţiă 
sale asupra tutuloră văduți și nevăluţi vrăjmași și împrotivitori legii 
pratoslavici». (Arh,. Românesci T. 1, p. 135).. 

Deputaţii rânduiţi să. mergă la Petersburg din partea Moldovei 
sunt -mai..mulţi de cât. trei ceruţi de.generalulă Elem, Aceştia -sunt:



9 

Inocentie Episcopi de Huși, Benedict Egumen Moldoviței și Vara 

tolomei Măzăreanul Egumenii de Solca; iar dintre boieră : Iou'Pa- 
ladi fostă mare Logofătă, Enakaki Milu: fostii mare Spătarii: și Lo- 
gofttuli Lupu Balș. Acesta nu putu lotuși însoţi delegaţiunea fiind 
pre bătrână. 

  

Archimandritulă Aăzăreanu a trebuilă să fie alesii membru: ali 
depulaţiunei, din causă, negreșiti, că 's6 bucura de 0 îrumosă. r6- 
putaţiune, și ca călugări și ca omu învățată. 

„Nu era Vartolomei Măzăreanulă la data. acesta unt omi moi: 
Reputaţiunea lui este mai vechiă. Ceea ce a putută contribui, “pe 
lângă . meritele lui, la alegerea lui . Vartolomei în “deputaţiunea 
trămisă, la. Petersburg, a fostă, de siguri, împrejurarea, că dânsul 
căletorisă deja în Rusia. Ne spune însuși, că «la 1757, cau trămisti 
sf.. sa (Mitropolitul Iacob) la Kiev pre Archimandrituli: acestei. 
monăstiri (Putna) Vartolomei Mazăreanulii și pe Ieremonachulii 
Calistru 'ot Putna și pe leromonachuli Michail ot Sihăstria Putnei, 
de aă cerșută milostenie și ai adusă 86 icone a tote praznicile 
mari şi mici preste ană și 2 stâguzi mari bisericesci. Toti atunci 
ati adusi tuturor părinților ai acestei mănăstiri rase și mantii 
de. Muhair» (storia mănăstiveă Putna de DMăzărcanulă în memoriulă 
mei « Inscripțiuni după manuscrise»). Graţie acestei misiuni și repu- 
tațiunei lui, V. Măzăreanuliă: aflându- -se, pe la 1757, Arehimandritu 
m6năstirei Putna, dobândi de la mitropolitulii Iacob. dreptulă de a 
purta mitră și cârja la slujba bisericescă a mânăstirei, ca- ună pri-. 
vilegiii alti: marei mânăstiri Putua. Acestă dreptu a fostă recunoscutiă. 
m6năstirei Putna, apoi, după încorporarea Bucovinei la Austria, în.: 
12 Marte 1785, și de către Dosoftei episcopulii Bucovinei. 

lată actulă probândă acâsta, actii. ce am dobânditii în escur- 
siunea mea din 1886 în Bucovina. 

y 

Laner 15 atiaa ASI A'auieată Alpen” on uri dlirpensair Moapanie, 
Îi: ex die SrSpsp St ca năpe dn. Ale pate sue cdiira unu 

Mape Azuacripe TISrua, siAlipli panocârSaSi „prpS depiuipe .lcatuS Grt-
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dan HoenSA uta ES, AinuenSr caS uineritr acu uSatir cea tai ri, san 
rSSpSp alzauzc eripiaop ate SASĂ Moase, CaAnrSpA AE CHiue cranui- 
'Todpe, Hinimiipe ESnScA. Aj îrpS IES rSA ei a5 dioer uni cere flpyimanapie, 
ALĂIIA, IrSatenii 6 rar as:Sua uporemictipe di „Înrataui aa erenena flp- 

Viepiei, aa cdtreae Gnienenii a anti Ilârpii, riSat caS Spdr ari mă 
aa emepinia tsSacrpu. Ii axura aare miASiipi ca5 Ar 6 nporie, ta Îrs- 

Atnii GI ca caSnderia 15 Maneatprita, 15 ripSee Ac miere, ani 155 BPI 

Apvimanaprkeria, mape ei cnpe ancp -efeuurirsA noAemipe A: dzbiopietir” aueaii 

cre ALanacripi. Apenr âtăera, mi cmepânia noderpa aaa 15 dac 
Îrapii auter rriropteii AMezAMătTr, ui taarecacuiii ne npetiSen$eSa £lp- 

Viana pir nyp Bapesacates AlazepruiSa, aiSa ti ne nSiiiocSa ÎrSateni 

Hyp Iaauer păr, Ha Aa A AEBAEMIIAE CASELE CA CASRĂCIIA BS NOAEINITEAE 

Mat cS€. NoASănE. «ra rSeiboeSa Slpvisanapiir ca dia ESE a caSatit ui 15 

“Ipyimanaprliena Alirpa, ue ca ada aa nSauira Alanacriipe. II negri 

ami ne ani Spawrspt crâwnSasi uSerps npewveâinuinură Slpyiepei, BA ate 
ETITOpECI; AMEBEMĂUIT „CA IIABăcti, CHIpE Cada ASI Î/ AMIE3A5, HeiTpS utu- 
cerea âerenpii Aluzeriipi, uni aawp ntcantitiz, nomteniipe, Zau. hal : acăe 

Mapr i. - Tăntve Nwrponsatir Ava dnei: 

Iată acum și actulă de la Episcopul -Bucovinei : 

e IPEE, IA cura Alruneriipe IiSrna, npeniSa „ÎnainTe peace, antă 

uri anSat ASIA SA perSaamttur a tanpocSaSt DSrseriniii i PAMANE ME Baa 

rii paurSA CAS, ANEI, Ia danacriipea “că Îrui3 aveati Ilzpi, wi 

dia na brireptcniSa ameBemăur ii nporia i, ue CA âpar ata ese, 
uiti Înporiina noamenutrSaSi perSaamtur 15 Gere, — Ilerrps ÂNTEA CA NT 

- pepe i - AEcnpe napTea HSAcTpA, uri AApSNta 4 Mpa, flpvimanapricriu; 

tape CA pie uenrpS Ir3avenit IiSuii aiura «eac aaa NOASĂE UE car 

memenire Mai cSc, Ad uepemtsnintac nicepiutijii uri aarep napagil MSN uitaţi, 
UepuaSui 12 Alapr 1788. 
Accuaii Gino DSnoniniii, 

Despre importanța şi ânteilatea miinitstire) Putna mii cunos- 

scemii trei acte inedite:



1 
  

1. Miehal Racoviţă: în Marte 17 anulu 1723, dă ună urică de 
sculire a unoră poslușnici ai Monăstirei Pulna și constată că acestă 
moOnăstire, «din pricina acestei biserici (de la Voloveţ) căci aă fostu 
vechie, s'a: suitii rendulă mănăstire Putnei de este mai nainlea 
altorii mănăstiri și până astăqi». 

2. Din 1736 Mai:14 de la Gregorie Ghica W. Acesta amintesce că 
la monăstirea Putna a strămuiată Stefani Vodă biserica de lemnii 
făcută de Dragoș Vodă la Oloveţu. -Iaţă-lii : 

<I& Gregorie Ghica W. ete., facemu scire cu acestă carte a Dom- 
niei mele tuturoră cui se cade a sci, pentru o sfintă “biserică de 
lemnu, ce ai fost făcut-o Dragoș Vodă la Oloveţă și răposatulu 
Stefană Vodă aă mutat-o la Pulna, la care biserică sprijinindu se 
Qtorricr proin 'Egumenă de Putna şi alți călugăraşi, Domnia mea 
am făcut milă cu acea: sfintă biserică şi iam datii doi Gmeni de: 
scutelă, omeni străini, fără bani în visterie. Şi 'acei 6meni să fie in 
pace: și în sculslă de iâte birurile, plătindă ei numai câte unu gal- 
“beniă de omii la vremea Daraciului, m mai multă nimici allă să nu 
dâc nici la ună felă de biră, nici să-i supere nime, pentru 'ca să 
fie de poslușania călugărașilorii ce voră fi petrecători la acea bi- 
serică. Așijderea și la vremea desstinei iarăși să. aibă scutelă 30 
de stupi; pe aceste bucate nici unii banu desctină să nu de, pen-i: 
tru ca să fie de lumini și tămâe la s-ta biserică. Dreptit aceea 
poruncimi tuturoră boiarilorii și vouă slujitorilorii, carii veți îmbla 
ori cu ce felii de slujbă a Domnici mele la ţinutul Sucevei, v&- 
qendă cartea Domnici mele,. toți să vă feriţi de acei Gmeni, să “le 
dați bună pace și stupii încă să fie scutiţi: precum arată mai sustii; 
că cine nu 'se va supune 'cărţii Domniei mele și sară“ ispiti. a face 
mai multă supărare, unii ca aceia-îi vomi aduce aice Şi “cu urgie 
se. voriă „pedepsi. Acesta poruncit. 

«lași leat 7944 Marte 14. (1736). 
-3. Ală treilea document este actulă sobornicescii din 7264 (1756) 

Januarie ?, prin care, sub blastemiui, se opresce subalternizarea când-va
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a imonăstirei Putna. Acesti actit este forte interesanti peniru isto- 
ia acestei glori6se moniistiri Și deci €li dămii integralmente : 

Lătwu 15 AMLAA ASI A Saneai5 Alpvienicrieu atit Alrrponsat rd TSarA 
(Moaaoea. 

| priit ce die r SrSp$p SI CA dA â april. Ae plane “e “edburra 
daumeripe IISirua, zianprl paniocărSAsii ÎpS depieuripe „ASatni5 Gregan 
Ioenoa, uta Su, AinuenSrr că “incrir ACA Stii “TA Atari Przii, Bân frepe 
ANTE ASautaui A Lanezeriipii AE Mpa, tm câş in epuicir Î crâpl: că, ne 
AA, AAA eSnSuipe, nperiSat anii Tăriiropiii caii î5 âue: Băre âţii | noa- 
iuia că câurSpu erzrranirSape "rSrSpsp ASpSpiasp îi, ine brau aSu 
METĂ Miriaripiit, Di dpe AAA sinip ataiti aauncripii 45 pers npilinte 

| AE. în, aurii m&r ânnă câ ua: 3 PAMAStaaa luna PAĂsIrT SASI et. Lili 
însa freninaSea ziaipili Gri anii ÎraunAmuiA Sea Ae câ3 urit eSpnâr, ărâra 
'TSpuSpiae, see urit Dictpina â9 EPANĂT, ÂNIRIPÂNA, ANpeâne ta ca CA pu 
CANĂCIiA, ti Si irita, AE: Hoerpiir AE aa âtăcra Alauneripe, nS up pr 
rii ARIOTSproa -ASii Vauie: 365 arat ear ame dhdee VS Ieriirepii, anii 
Sare al „or. IA AE DETINA ap 65 rodre avec irina, AA Mitinua 
Woderpa, 14 Ain wâpe tape npiiuinati mana ârtSat -Î Acaw pănASpii cas nSp- 
TĂT BSITE AC A ANĂCTA  AVAIIACTIipE Mer auerponoaleii up piit, urii 
ândera dia d primita A pc uuipe uni nseriiipl AAIrACTIIpeti, nperiS SA 
HEAEA unii ME ÂA're Avmezc'riipii «e î5 ser „Șiindre Aa “e crâpe î5 reni, 
Aznsap IAU Apr: Alurponoaieii noderpe, npin ÎAcmmâpl Suspă aia 
Anrspa, dm ser mii Isi “RAE danii â W npirtauii Mersi iMurponoateii, 
rieurrpS Grape Hdpe ninepuicedaa suni qoase, ue Ileii „EBSTINA adi Su AStipS 
diSapre HE BSeitic, urât Mail iAprSc Me Apiur; nS uSataii 14 Mâs “eSibeprir. 
iii ună npinautr, bepiinaSne Ac âsl; ue Apenrăre, ue A ES BoanuteuitA 
Aurrponsaieit, ASIA Ad'repia macrepieii oderpe, ta Su II AiTSpR anu Anu 
pATSpiS AStipSpiasp nicepieatjuit ue CA aan -PrpS ânăeru penpirrlcria dpi; 
uni 15 nSripl: iriropieii MSĂCTpE, Ac pliate A ÎȘI se aa ripirâr 5 
Wererlaa urii crprdnia usderpa Ain teniadpie uni teza Aliat, â noderpa 
apiinrra areniciera "rSara dm mSco aa -„fireiipil; întăi cure AVAIVACTIĂpă. 
Am AASNĂT consp AE Ipxiepiii wi [rStnii, urii RS nicepiuteri cdar Ac 
VOBIȚriE am ase Ad Hsdae crăpături “cdare Azuneriipit, ASA Aperrărrl; 
ME CÂS rea ME plic ua ne âtâcra cdura danacritpe Biriropiii cui
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sie “ntrzt NÂS. „indo nins zaipii, AeÂnASe CA ie” CASSA | Sania "că 
CHurSpA  CTAIANETOApE. ASEpSpiasp ei, “âcliavene «iuni TIS teapa MĂIt Alle 
sEpata Hriirepii,. 155 Sepii tir noaniuia Iiriropieii, m Wpir ui ăn 
ânzpăr an di „frina nirsaipil, întză ANA CA die "ror “CASnioA ii cut: 
CSpA” CPANÂNA; NE PuIASĂAd “tfaop ării sriropii, 15 liape cÂŞ mpăitre uită 
îsi, ai newrpS ra 4 die ânmpăra âuăcra cd. AVAILCTIpE, AE “âetăcirp 
eSriSutepe ii HE ApENTĂTE, Mut aniSAt uit „ÎTpăarA plane niitreape, No: 
TApPĂAL 135 ANECT "Tecramtnr “E 155 con :Sp nicepiuteti: A tonapie câ5 “anis, 
Ba uitati: ca 5 ie Sanii 4 eSuSue Air, ne dări cd: Aa 
wacriipe, uiuit Aa Alirponoala uppiit, uieii aa âarre aStiSpit erperue, E dart 
a “rpm na di câira AMlauzcriipe, ca die casta -f BOaniuia că Câu- 
"SpA cratamirSape AStipSpiaop Ei, urit enSarTSape Ae Alirponsaia wii 
ASE Sa 5 doer AinuenSr, ne âuiaadpi: riiropinop. Tapu sine Cap. lic- 
mirii ua Cap oana dr ddere ue Aperrâre Ba ca cripaSre Aa eSuSuiep 
ca w pâna Alirsţ, wwpii AMirponsariuiii “E top din Sina rpeauti AE 4 rep 
nsârii Hiaco pâna CA WA Alurrsy, wpit' danii etazauirSpii AE L9p Adw 
wii ep -Înintă vvpit aa ve ao, dfzriatiă, deh meapenrâre necre PANA S- 
aa riropiaop Ei, topi Airpăarre diripăze, napi nop bi. MAcatuzerSpii 
unii câburSirspii CHpE CTpAAMSTĂpE dea cdurre dA izuuac eriipii, Matiap Wpii 
sute âp ii, avar Ain năpri nicepieri; CEEA IP UI NOAFTIMĂCIEA, “pe Suit aa 
dutia Sri ÎnpeSura sa Ainrrpo rSpa „Ri EPA aurit BAACTAAVĂ, At, ant 
Vepautera rin Berea : CA ie DBAECTEAMĂNII- AC A AMISA A ne3iS -ârr$r: nS- 
'mepuiniSa muti Ac a că TpthriSpărra Aldis nani nSpSpil: deusapu Alapia, 
AE cazeituiit 12 fInoeroaii, mat AE âufal; âroăra ASavl: cbire imânmre co- 
Sapt AE TSuii câinii: diepSa, nidrpiac, abatiac, unii rod dup: 

HE uSTpesiTodpe,, cn uSrpeaderia mul CA c4 pucanăcriu, îap "rpSnSpiae. âut- 
aopa ca cer Îrpenii, c4 Titi Hapre 15 ISaa AIIIRTSPIOA AE Xe: muti 

. 5 nponazrSa pia mai 15 danii eperisuii, c CA ÎCETA TAMISA „AE Rit Ia 

npe Aajăn mut siuipsu : caii aonăcra SrptatSpSA AS Bin, usii ESniiat 
ASI Tica : Honiiit „ASP CA paie „expăeuit, arii patit Acp ASE, wii 

TOĂTA, în Ep ASp cu die „furrpS msebiSipe, mii tdcrae A9p -ArpS pacatulipe ; 

Îroara. nidia aop nporenceda ca. uS dit mit Epridpe ca uS” âdpac. Flu 
Ap unii -AE cavepăntiutae Ieâerpe,  napiii aa îSe câarreat ficrnatuii, 5 
Sepii se ânta AdTA Acaa AauiSa A/ametS npe Suit a âsia, topit “ue
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tupăa” âp dir, Și apopuciiiv miti BaceraavâMt, iii” Aer cSnr "TOT GAECTE: 
ASA “E cpie Atat Sc : ma npe wiljie crpamSTzrSpii Ace ASi:pSpil cure, mit 
erpirarSpit A ronaviac mi aurapii uă8 da dbepneuiniii uriiropii, napiii 
5 aaa nearSĂaz wii Gererlaa ÎI sii dute cur Azul. apr 

„ Băpiti âp Spaă ura zâprl: tii tpunASăaa âuâcra, CTAUA, Înpsrita “EA9p 
Fuporiieieui, c4 die eprăuii urii Baarscaeniuii uit ans$ urii „fliuii ne câbup- 
„tarii Savu. 

Aotir 3 TanSapie 2. 
(A. IL.) Jason Alurponoarir Aloapdrieă. 
(A. II.) Iunie Gunerwn Pwmânerit, 
(A. IL) Aocugii Guienon Pâscecriii. 
(Ă. 11.) Iuonturie Gnitenen XsmSasti. i 
(A... 11.) Iutzousp Grsaen IMiaauSaSii. . 
(A. II.) Mapoânie Grsamen GânSasii. 
(Ă. ÎL.) STurvSnie Gr$men ZIrânieti, 
(A. 11). Viwria Apvimanapite îi GrSaeu Hicepiâuit. 
(Ă. Il.) Gâcea GrSau-t Ianrpanii. — Tepomonay Ivana princ 

ti Aloaaostitaa: 

(A. UL) Rumprân GrSmeu XomspSasii. | 
(A. 11.) Teaesun Grsmeu hepoueu. — Gpmona -Soanâcie Grapen, 

Gadruiii. | 
(41..11.) GOpter IS en AE Îuicrpiuia. 
(A. TI.) Alicana Grsmar Tuiaurieii. Lepomonây Gianterps, 

Misiunea sa polilică, Măzăreanulă o indeplinesc cu succesii 
şi-i dă ocasiune să povestescă apoi însuși călătoria lui la Petersburg: 
Plecatu din mOnăstirea Solca la 26 Noembre anul 1769, Măzărea- 
nulă ajunse la Petersburg numai la Martie 9, 1770, adeeă după o 
călătorie -de două luni. Paladi muri pe drumă, la Nijna. 'Toemai 
după 19 qile de așteptare Măzăreanulă și colegii sei fură primiţi 
de împărătesa. Colegulă săi Venedictii spune, că <în Duminica Flo-
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riilorii am fostii duşi la audienţie la împărăție cu țeremonie și cu 

carete împărătescie (1). 

In lunea Pașcelorii Măzăreanulă și Venedicti sunt din not admiși 

în. audienţă de Impărătes sa. Egumenulă de. Solca, Măzăreanulă, pro- 

filă. de presința.sa la Curiea Rusescă, ca să dobândescă de la Impă- 
rătâsa prețise odăjdii pentru mânăstirea .sa. Elă descrie aceste 
odăjdii și modul cum le-a dobândită în ună, felii de preiaţă ce 
pune în fruntea codicei de documinte a monăstirei Solca, scrisă 

de elă. . . 

Măzăreanulii plecă din Peter Sburg la Iulie 27 anul 1770, despir- 

țindu-se' cu lacrimi de amicul săi părintele Ioan 'Tatiștiev ântâiulii 

preotă ală Impărătesei. «Și fiindii, — dice însuși Măzăreanuli: — că 
P. Sa Kwp Inokeatie Episcopulit de Huși purcesese mai dinainte şi 

pujină” cheltuială ne lăsasă, cu mare cheltuială și cu mare frică de 

omeni rei și ciumă am călătorită; căci că pentru păcatele nâstre se 

înmulţisă ciuma și tocmai din târgulit Pavlovici ce este în ţera 

Leșescă și până aprâpe de mănăstirea Solca, mai multi prin ciumași 

decât prin Gimeni sănătoși am trecuti». (Arh. Român. T. 1, p..9266). 

(1 E probabilă că Măzăreanu a scrisă cuvîntulii ce Delegaţiunea a rostitii către Impă- 
rătesă şi care este analisată astfel ae Becatini in «Storia ragionata dei 'Turchi». Venezia 
Tom. 6. pag. 97: 

<Aveano questi di giă inviata în Pietroburgo una Diputazione separala, composta. di Ves 

covi, e dei primari Gentiluomini' delle due provincia, chiamati Bojari, per inchinarsi davanti 

ii Trono di. quell' anigusta Sovrana ; e in tale occasione nella pubblica udienza, che fu 10r0 

accordata, questi si espressero în una maniera, che merita di aver luogo in questa nostra 
storia, essendocche vi si travede «ual contentezza provavano quei popoli, nel restar sotto- 
posti ad 'una Principessa, che professava, la stessa loro Religione. | Moldavi cosi parlarono: 
„«D'Altissimo si € deynato finalmente di rirolgere gli occhj suoi benigni alla nostra salrezza, e 

«Tinsegnar la rerită alle nazioni, La Prorridenza Divina € appunto quella, che cole armi in- 
rincibili della M. V. ha fatti în 'pezzi gli archi del coniune nemico, ed ha liberati noi, che siâmo 

i ceri credenti del Gregge di Gesi Cristo, dal crudelissimo gioyo degi Infedeli. 1 nostri cuori 

„esultano în Dio, e tutti noi lo preghiamo a roler perfettamente statilire la felicită di V.M. Inip. 

ed a dar forza con segnalate nuore rittorie alie tostre co! 'aygiose truppe, che combultona sotia 

şli stendardi della Fede. L'Altissinw si & sercito del poteute braccio di V. MM. per toglierei ulP' 

vppressione dei Alusulmani. Pertanto Avi scongiuriumo Vonnipoteate Iddio, che tiene îl destine 

degli eserciti nelle sue mani, che si degni di secondare lu sua infinita Vontă, di conser pare per 

lunga tei po V, M. în perfettu salute, di benedire le coste împrese a Qi farri trionfure dei ro” 

stri nenici, con preserrare eternamente sotto le ali della sua „onnipotenza tulti coloro, che pro- 

fessuno con noi ua stessa veligione, e soho î sudditi pi sommessi e fedeli di 1. Mo
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Archimandritulă Măzăreanulii reintorsii în patrie se ocupă, cum | făcuse deja la mai mulig monăstiri, în 1771 și 1779, cu invento- riarea în o condică, tuturorit documintelori și odăjdiiloră mâni- Slivei sale. Porte precisă e lucrarea acesta de care -mai ântei a vorbită d-lă M. Kogălniceanu în Arh. Românâscă T. I, p. 969. . Condica acesta nu coprinde numai o listă seacă de documinie ce și unele notițe istorice. Așia este biografia titoreluj mOnăstirei Solcai, Stefan Tomşa Vodă, sub titlu : <Arătare pentru Slefan "Tomșa Vocvoda Domnulu jărei Moldovei Ctitorul sfintei mănăstiri Solcăi, din ce părinți este, și cum ai începuti a Domni Și aă domnitii și în câle renduri ai fostă domnu și cum ait făculii sf. mănăstire Solca întru a sa. vecinică pomenire», | | | T6te aceste le seste Măzăreanulă, cum însuși mărturisesce, «din Letopiseţuli „Țăret». 
| 

Proprie a lui este o cuvintare cu, care încheie condica, în care se adreseză către călugării mânăstirei Şi-i îndâmnă să înalțe la ceri „Tugi pentru titori. Acestă bucată este de natură a arăta alese ca- lități stilistice ale lui Măzăreanuliă, Și de accea o aducemiă întregă, Iat-o. 

<AȚI audit, o prea iubiţilor fraţi, pentru fericitul Ctitor a sfin- ici mănăstiri Solcăi, Stefan Tomșe Voevoda. Domnul Moldovii; aţi audit din ce părinţi este, și-cum ai incăput Domn, şi cum ai Dom- nit, și în. câte rânduri ai fost Domn, și cum ŞI ai sferșit vicaţa ; ați. audit și ați cunoscut că tâtă vița n6stră o petrecem în turbu- ări, în griji, în scărbe, și în nevoi, și vi€ja n6siră altă nu este fără decât umbră și vis, dupa cum dice Sf. Prooroc și Impărat Da- vid că: o mie de ani inaintea ochilor tăi Dâmne, ca dioa de ieri. care aii trecut.ş. c. După cum dice Și Proorocul Solomon că : <Tote sunt deșertăciuni deșertărilor, şi numai un lucru este de folos» ; adecă : Faptele cele bune care sunt spre mintuirea sufletului, Pâr- lași faplelor celor bune este Și acest ferieil Ctitor Stefan Tomșe Vocvoda, de vreme că ait cunoscut că lâte sunt în lumea acesta
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deșărtăciuni deșărtărilor, şi pentru aceea spre pomenirea. lui cea 
vecinică, spre mântuirea sufletului sei, și a tot: nemului sei, nu'și 
ali cruțat cheltuiala, -ce macar că ati. fost supt stăpănirea cea cum- 
plită a 'Tureilor, și macar că: s'au aflat în mari tulburări, și macar 
că aă vărsat atâta sânge, însă lucru încredinţat este că Șiaă adus 
aminte de vecinicile munci, şi de desfătarea cea plină. de bucurie 
a. Împărăției ceriului; şi pentru unele ca aceste nu'și ai cruțat. bo- 
găjia sa cea vremelnică, ce. cu mulți bani și cu. multa ostenelă ai 
făcut acâstă sfântă mănăstire Solca, cumpărând rolă figană și moșii 
cu câre. au înzestrat numita mănăstire. 

«Să socotim fraţilor şi acâsta : 6re unde sunt acum Domnele și 
fetele lui, și tâtă familia cea. înaltă a lui? Unde este cea-l-altă bo- 
găție a lui? Unde este cinstea și tâtă slava lui ? Dâmnele și fetele 
şi i6te rudeniile lui ai murit. Bogăția lui cea multă aii luat-o Tur- 
cii.. Cinstea şi slava lui cea lumâscă, ca și a altor Domni, Imp&- 
taţi şi bogaţi, ţâte s'au trecut .şi ca când nici ar fi fost. Şi iată 
că s'aă împlinit cuvântul Proorocului Solomon “că: tâte sunt de- 
şertăciuni deșărtărilor, tâte sunt trecâtâre, tâte sunt umbră și vis, 
și numai faptele cele bune a le sufletului petrec în vec. 

„ «Ticăloșii de noi, cum de ne amăgim, cum de ne tulburăm cu 
lucrurile lumii acestie, şi nu încetăm a mânia pre Dumnegeii zidi- 
toriul nostru cu păcatele nâstre !Gum de nu ne aducem. aminte 
de muncele iadului cele cumplite și vecinice ! Căţi părinți, maici, 
frați, surori, rudenii şi cunoscuţi ai noștri ai murit înaintea . ochi- 
lor noștri, și: într'alte locuri, și când îi 'vedem "morţi, stă 'că”i au- dim că-aă murit, plângem puţin; după aceea îndată uităm, îndată iarăși ne- apucăm: de tulburările lumii acestie, îndată iarăși măniem pre, ziditoriul nostru Dumnegeii cu păcatele. nâstre. cele. urite și 
spureate. Dumnedei, ca un milostiv ce este, ne trage să facem fapte 
bune, și să. mergem întru Imp&răţia Sa cea. cerâscă; 'iară - diavolul : 
ne trage spre: păcate, să mergem în muncile cele cumplite; noy " ascultăm pre diavolul, și facem faptele lui ; iară poruncile lui Dum- nedeu le călcăm. Var de noi! Amar și cumplit nouă! Ce, o prea 
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milostive Dâmme, nu te îndura, ce cruță zidivea ta; trimete radile 

prea Sfântului tăi duh -întru inimile nostre, ca să arqă tste păca- 

tele nostre, și să îndrepteze vița nostră cea ticălosă spre calea 

pocăinţii. Rugândute, prea milostive Domne, din t6tă osărdia nostră, 

ca după mila ta cea negrăită, să ierți păcatele robului it, ctilo- 

rului acestii. sfinte mănăstiri, Stefan 'Pomșe Voevoda, a Demnelor, 

a fiilor, și a totă rudenia lor. Așcdă sufletele, lor, și a n6stre, Şi 

a tuturor pravoslavnicilor creştini -în sinurile lui Avraam, Isaac şi 

lui Iacov, ca toţi aice și acolo să proslăvim prea lăudat numele tăi, 

a "Tatălui, și a Fiului, şi a prea Sfântului t&i Duh, acum şi pu- 

rurea și în vecii vecilor. Amin. 

«Smeritul și mult păcătosul Vartolomti, Arhimandrit. 1779. Sep- 

temvrie 9.» 
| 

  

De abea a terminată, în Septembre 2 în anulii 1772, scrierea con- 

dicei de documinte şi iată, că în lanuare 1773, harniculă Archiman- 

drită scriitori s'apucă să scrie o mare condică coprinqândiă leto- 

piseţele lui Urechiă, ale Costinilorii și alu lui Neculcea. 

Ei mam aflati până astă-di însuși codicele originali scrisi de 

mâna lui Măzăreanulu, dar lam găsită, menționată în codicele de 

Jetopiseţe ali lui Stefană "Țăcăi, scrisii la 1745 lanuarii. Acesia - 

une pe prima pagină, ca titlu lucrărei sale, cele următore : 
> , ? ; 

? 

“AkrouneiuSan âpaii Moaadriii napiiie -NTÂN a5 ddcrt cnpiies MANA Ad 

su a&RS Ac lleerop Spre IiopruiSa. laph A€ Ad Si AES A€ AlLupwn Awro:: 

ASA. IPA A Al0Ae A Iluoân lesSaut. rapa npecre mons ac Ilwâu Banra- 

ASSMNĂ REA CHA'TĂIS. 148 An “iminaea pănA, tapaui piere 'TOTS caS ckpiie | 

CANTA avamzeriipe GOaa, Şiltia, MUT PONSANT Meaadanii Ilpevedinunae ca 

hpus niip Paputia Awrgonearr, ASnA "rpSnS dpărre Alagin cane Iwâu Oew- 

ASP BOEROA, Iu antene PrazSnsasn Ilpevcăinuie ca itp Ascoatii NeptcuSa, 

puii AWVETENAAA UI scâpane a aSii hapssacateii AazupănSa APKI MANA pri 

căiireit avanuzeriipit GOanszit. Ba CAM die ura data peRSTIMIA Ut d 

ufasp ui AVP pi CA “urbea. 14p ASILA d A MCÂPTE CA die a căitureii AvA- 

waeriigit Goataii. Iu adm crsprieS „pi dtuit A€ aa Npuerâc AVANT SUT OpISA 

[A 
. a . - . % . 7 2 . 4 > a p 

„or ÎenznASA -Î Asia a$ ranSăpii. tapz ai trAczit pENă, CAS epic „| "Ap"
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rSa Î unii da „peur SA Aauiu Alaprin case. Slarneduags. Iwân Alazgonog- 
AÂTS tiv aa. A ASawaasii Ioverania ini TpraduSA HU REA €NATăpI, puii 
crpueodpe | uri dererliaa d mi a aSu Ijligan Ilâsâ$; aa aer ra 1I£ leiSapiu 
În N aia, caS Înteusrr RS AIS'TEpICA ASu A Sawneaâ3». 

- Așa dar Țicău ne dă:o „copie după lucrarea lui Măzăreanulii. 
"“Copia lui 'Țicăă coprinde la finea Jeatopiseţului lui. Neculce, o 
serie de - lucrări cari sunt proprii a ni documenta nu numai ac- 
tivitatea Arehimandritului Măzăranulă, dar Și priceperea lui de căr- 
turară, 

„. Iată aceste lucrări : : | 
1) Un cândez ver um», întitulată «Extractă și scara acestei cărți. 
adecă a “letopiseţului Moldovei». Acestă indice coprinde nu mai pu- 
nu de 125 pagine în folio. 

9. Altă lucrare este ună tabelii impărţiti în 4 rubrici şi anume: 
d) Numărulă curentă. 3) Câţi Domni at fostă în Moldova ? c) Ce 
felă de dăjdii at luată din țeră ? și d) Leatulă. | 

Tabelul este necomplectii la unele rubrici. Se vede „că Măză- 
reanulii ave de gândă să'lă completeze în viitoră. Ili dămă la vale 
în totă coprinderea lui, de la Dragoși Vodă până la Constantin 

Mavrocordat, adecă până în dilele autorelui. 
3. A treia lucrare proprie a lui Măzăreanul este iarăși cu 4 ru- 

price : a) Numărul curenti ; 4) Mitropoliile și episcopiile. în Mol-. 
dova. e). Care titorii le-ai facuti și d) Anii. Tabelul avea să fie 
completatii cu «Toate Mănăstirile> cu «numele și hramulă»> fie-căreia. 
Și acesta lucrare este numai schiţată. O dămiă la vale întregă, adăo- 
gândă că se vede, că autorulă ave de gândă să completeze lista 
mOnăstiriloră, de Gre-ce a lăsată loci albi și a însemnată cu. nu- 
mărulii curentii, peste cele 12 mânăstiri înregistrate, încă altele de 
înregistrată până la No. 49. 

4. Uni curiosă tabelă a projeclati Măzăreanulii și în parte l'a 
și realizati. Acesti tabelă ave trei rubrici : 4). No. curentii, 3). Nu-: 
mele. Domnitorului și c). In.ce chipă a fostii mâriea Domnitorului 
și unde? Lucrarea portă titlul : «2for tea  Domniloră din Moldova». .
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5, Altă Iuerare rezumătâre cetiriloră lui în letopiseţe, ne dă, Ar- 
chimandritulu Măzăreanulă cu titlul: 

“ie De căte ori ai prădată țara Îloldovei Tatarii. şi a robii: 0? şi de 
câte ori ai prădată și. ai volit-o Turcii, Leşii și alte nemauri. Ince- 
pândii de lu Dragoșă Voeroda întăiulă Domiiii până la mârtei lui Con- 
stantină Mavrocordati în Iași, adecă până aă luati Muscalii Joldova 
de subt “stăpânirea Turcului în anii, 1769 Septembrie în 7 dle. 

2 

La atâta nu s'a rmărginită activitatea istorică și literară a Arhi- 
mandritului Măzăreanulă. Eli insuși ne artă câte cărți ai tălmă- 
cită și: au serisă, numai de la întorcerea lui din Rusia şi până la 
data când a scrisii codicele letopiseţeloră ţărei, cel urmati apoi de 
Țicaă, adecă- până la Ianuarie 1773. 

Nu mai puţinii de 37 de opere sunt produsulă activilăţei acestuia 
până la 1773; dar noi cunâscemiă lucrări ale lui și dela 1773 în- 
coce, până astă-gi: nesciule de scriitorii români. De cele scrise până 
la 1773 ni dă elă însuși titlurile lor, în tabelulă ce pune la finea co- 
dicelui seii de letopiseţii și pe care "lit reproducemiă la vale. Din acesta 
se vede, că nu numai cu literatura, bisericâscă şi istorică s'a ocupată 
Măzăreanu, ci și cu alte genuri de scrieri. Așia elă ne-a dati pe 
Homânesce pre Ls0p, Apothegmata, loan Scăriașulii, Dorothi, Cu- 
vântulă lui Ipolită, în două ediţiuni, Scorpia, Dulce învățături, Ca- 
lendarulă mare pe 112 ani în trei ediţiuni.— Măzăreanu a scris, în 
două rinduri, .și Letopisețul de lu zidirea lumi, despre care vomi 
ave a ne ocupă altă-dată. 

Ar fi o bună lucrare aceea ce șar propune să adune tâte ma- 
uuscrisele Arhimandritului Vartolomei și să se publice ca opere 
complete ale lui. “ 

„Biblioteca n6stră posede deja. câte-va din aceste și anume: 

1. Codex No. 297, 40, 71 file. Serisore frumosă de mâna lui 

Măzăreanuli.
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- Coprinde : : 

| 4). Viaţa marelui mucenici i Gheorghe, pag. 1—21. 
d). Minunile sf. și marelui mucenică Gheorghe pag. 22—39 ȘI verso. 

6). Apoi urmeză o filă cu titlu riglati : scara cărței acestia. . Acest 
tabelu nu a apucată ali face Măzăreanulu. | 

d). Acesta, lu fila următâre 41, numerotață. de elii 86, (cei clti 
a numerotati ambele pagine și ce nu se ajunge de la 41 la 43, 
sunt două file ce lipsesc de la începutulă codicelui) a scrisă aceste 
cuvinte. : 

«oare antere «ie câ3 erpiich traita aritint, CAS "pa stau TA. aSne caon E- 
MĂ, aut CâS ulît cipiich npE AAMBA HGacrpa Poavzanăcra, pub cuaiinua, 
Wempata, 1 meATSĂaa, ă câinii câae ii Oroaoph pOTONSIA AE Aa 
enmenenia PapaSuSaSi, un mpi 6cretăaa AMSATi matiar$eSAS unui ue- 
epeatiSaSă SIpvimanapiira Hoproacatiii A aaepâuSas AE aa cd WTA AVALIA =! 
crzipe (Sic) nSruia, npe ndpe 15 aro Sptoan HpE câ; urSASii Amnezia, a4S uit 
eneapiitir  anSan Neg uotepili ui ariae.» | 

Urmeză apoi o filă albă; 
e). Se vede că lucrarea ce urmeză era separată de cele din urmă 

și din faptulii că seriitorulă dă o numerotare nouă pagineloră și 
din aceea, că din titlu resultă, că lucrarea acesta era făcută în anulă 
din urmă 1778. Legătorulă codicelui nu. a sciută să. le pună în 
ordinea cronologică. 

Lucrarea, întinsă de la. 1—33 pagine (și cu numerotarea Acade- | 
miei de la fila 42— —59) are titlulă următorii : 

«Îrps. cadea cduren 
«risti AC dinu, um Ac Bia 

Ana TGapeii, ui HEAEenApuitreii 

„PpSuui, drârzaSit unt 4 itoaSĂ, m. 
A cdieSAS AV, AMR 

RS. câarocaonâutie npeocd; uuarrSaSiă | GranâuSaSii HcerpsS nr pis. rap As- 

engtii | imin PranSuSaSu |. mpi o câpaia ui tearSăaa ă npe sumnerii- 

aSaSu riipn Qcsacph npoToiepESan | ParSuSaSii | CÂŞ. epic dslere na- 

nava, câS caSuna | ut aâpe a napacrâcSaSu „Î cura Maueraipe
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[lSrua | AE MSaTh maria TrâeSAA ApyuaanaprirSA | Hapaeavăte “Alaaepă- 

nSa | -f duSah „ateu. res. 

„La pagina 26 se termină acestii panahidnică, niinunatii scristi de 

„Măzăreanuli, cu vorbele următore : : 

« stea panda ă nanaviiarii, nerv pS noeniiprl; mSpupuiaspt Ana £ 

o crânSAn clan avocrnieterin, | năpeae derl; "ramana Ani “rban | rpe- 

"ECE | A3 raastautre HpE postata min aS cripiico. | mSara maria râeSan 

fipximanapiirSan apocaciit AlazepâuSan. 
“ÎL însa aţen. 
“anSăpie. 

Lucrarea continuă în codice, cu numerotarea de la 97-—-33, cu titlu: 

Eseu newrpS MSapre. 

La pagina 33, scriitorulii dice : 

AŞ criptice Amrpăâare câ ue erspunrSpii, enpe doascSan A Sere, Î- 
râii | AlonâSan Iunsoaiimn puroponueaii cazeiirSan AdClaan, Ab uăpa 

„Meci | «tact, mph ArtirpS derba, art unit Amirpăarl: eripunr$pit, A3 Tna- 
Ata | cuttra ut a5 mă CRpiic  AMSATI IAA TCSAb ApyeumtanppiirSab bap- 

ea | atit AMăzepanSan = ana = ao ASua Sai. 

Mai urmeză în Codice o lucrare cu titlului: IlârrpS nerzitra AS 

AAdath “um a nSacrpa a TSrSpop. | 

„De siguri, la finitulă şi acestei scrieri, Măzăreanuli a trebuit să, 

. fie pusă o notiţă relativă la celăi și la timpulă când a scrisii, dar 

fila cu acea notiță a dispărulă, s'a perdută. 

Codicele No. 155. (Academie), în 49. Îi lipsesce titlulii și 2 pagine la 

începută. Scrisore frumosă. La pagina 130 aflămi tillul opului în 

nota acâsta : 

Serkera cțuri Alasăpiu  GrunrânSan, AS cpiien o nap | ue ca 

iata Lipie ĂSvoninnutajua ueaopa sie top ph | câ ca cnzcăeria, dsaprk 

„AE dboasen, căpk nâprl îpt | Îrpe curb, cununaiâuuii Ac uspr. 

174 rop5 -p ASua ASu OETÂMEpIN, AA "TAAAVAUIT Mi ÂM Epic | 

AIpyumanapiir Bapaoaoateii.
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Urmeză in acestii codice : 

a IanSun AE TISA A 

Acestă lucrare face ună corpă cu cea anterioră, căci continuă nu- 

merotarea, de la 131 la 152. Aa 

La pagina 151 Vartolomei face unii tabelă cu rubrice pentru 

scara cărței. Acestă scară pote să ne arele ce lipsesce din codicele 

intregă. | | 
Pe verso scărei celimi : | 

«Toate aceste ce s'au scrisii mai susă s'aii tălmăcit de pe slo- 
venie pe limba .Moldovenâscă, prin osărdia Ieromonahului Macarie 

Putneanul frate după trupu ali sfinției sale up Aleasaie iarăși 

“Putneanu, igumenulu sfintei mănăstiri . Solcăi. 

Au tălmăcită și ati şi serisă multi: păcătosulă și nevredniculii 

Archimandritulă Vartolomeii Măzăreanul (AlazepranSan) ce ai fostii 

igumeni la s-tele mănăstini Pulna și Solea, iarăși Pulneanit, Insă 
cu cheltuiala mai sus numitului Ieromonah. Anulă 1774 Noem- 

vrie în 10 dile. | | 

Urmeză ună psalmi mici, cu litere de tipară : : «Domne greşi- 

tamă înaintea ta.» | 

Intre lucrările de mai susă voră primi loci, de sigură, și nume- 

rose codice. de documente făcute de el, înainte de anii 1770 şi 

de care nici se amintesce în tabelulă scrierilor lui de după întâr- 

cerea lui din misisiunea în Rusia. Asemenea codici, astă-qi de 

celă mai mare prețu pentru istoria patriei, a scrisă elii mal pe la 

tote bisericile şi monăstirile pe unde a petrecută. In preţiâsa ar- 

hivă a Sântului Spiridon din lași sunt câte-va codice de aceste 

scrise de Vartolomei Măzăreanuli. La Episcopia de Roman se află 
egalmente codici de acestă natură, de acestași, neobosit scriitori 

românu.. | | Ma 

Academia are codica de documente a mănăstirei Homorului 

(Academiă, No. 111). | 

La fila 106 verso are o notă:
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«Acestă privileghie este scrisă în. condica ' Sfântei :mănăstire 
Homorului la fila 219,. și dintru aceeași condică s'aii seristi Şi aice, 
prin silinţa cuvioșiei sale rup luai igumenulă Sf. mănăstirii Homo- 
rului și prin osteneala Arhimandritului -Vartolomei AhNabepnsaa A 
anii 1779 August 13 qile. 

In numele <Arhimandrită» pune pe g (4) rusesciă. Este deja sub 
influința limbei rusesci, în urma călttorieloră lui la Kiev și Petersburg. 

-Notiţa de sustii e repeţită la fila 110 verso. 
Numai data e ceva schimbată : 1779 August 14. 

* 

Măzăreanulă însuși spune că a scrisă : condica de documente a 
mănăstirei Bisericaniloră și acea a mănăstirei Solca, (Vegi lista căr- 
țilori ce dice că a scrisă, în tabelulă de mai la vale). 

Ne rămâne a arăta, că Arhimandritul Măzărcanulă a fosta Și 
unulii din apostolii învățământului între Români. 

La 1749 Iulie. 6 Mitropolitula Nechifori dispune ca să fie scoli 
publice la Sf. Neculae, Sf. Vinere și Sf. Sava. Ba chiar institue ună 
felu de învăţătură obligătorie, seriindă preoţilori, să facă izvodă de toți 
copiii de la 3 ani în susii și acestia <să mergă să învețe carte». Este 
ciudată clusificarea ce Mitropolitului ordonă a se face între copii. 
« Copiii prostimei de trei ani în susit, însă care nu va fi de hrană, să 
mErgă să înveţe carte, adecă învățături creștinescă. Cari ar fi de mazil, 
de neguţitorii și de alte Vresle de cinste, si. meârgă să înveţe, însă de 
vârsta de la 3 ani în susă până la 12 ani și mai susă. Iară cară ar. 
fi feciori de preoți să înveţe până la 20 de ani şi mal susit». 

La 1766, scdlele esistente în Moldova dobândesc o nouă ou- 
ganizaţiune prin uni minunati hrisovi ce dămiă. „anexă, în 
iotă coprinderea lui. Acestă hrisovii corespunde la “identice acte 
relative la scoli, ale Domniloră Munteni, Constantin Mihai Raco- 
viță şi Ștefană Mihai Racoviţă, de la 1763—1765 și prob&ză o a- 
devărată emulaţiune între domnii ambelor țări întru aveniarea ace- 
stora pe căile culturel.
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"» Hrisovuliă din 1766 artă lămurită, că nu numai limbele slavonă 
Și grecă se învăţaii în așa disa Academie reorganizată la acc dată. Este 
adevărații, că de la 1750 istoriculă constată-o adevărată şi bine 
accentuată mișcare culturală în sensă romănescă în Principate. "In 
Moldova aflămă în fruntea unei asemene direcţiuni culturale, nu 
numai pre vestitulii mitropolită Iacob Putneanuli (celă care la 1752 
adună Sinod și hotăresce, sub blăstemii, să nu mai se urce pe sca- 
unulu pastorală ală; țărei prelată străină), ci până: și pre unii grecii 
chiar de origine, pre “Iordache Cantacuzino. Acesta pune, cu plată . 
de la elă, pe tipografulău Duca Sotiriovici, să traducă cărţi de isto- 
rie și de învăţătură în românesce din limba grâcă. Iordache Can- 
tacuzino cunună pe Sotiriovici, îi dă daruri uni numără de țigâni 
(lunie 16, 7263.—1755), ba chiar stărue la Domnitori să confirne 
lui Sotiriovici hrisovulă de mari înlesniri şi scutiri în favârea tipo- 
grafiei ce acelă ave în ţeră, hrisoviă de la «prea iubiti fratele nostru: 
Domnia sa Constantină V.V.>. In acesti hrisovă se dice, că Soti- : 
riovică era <împodobiti cu învăţătura elinească și latinească și de 
alte sciinţe bine și limba A/oldovencscă întru care pote să tălmăcescă 
orl-ce carte». Vodă chiar îlă cispitesce> insărcinându-lii cu tălmăci- 
rea . <octoiculiti celui mare şi cu altele» şi-lă află vrednici de ajuto- 
rare, mai alesti că are tipografie făcută -cu propria sa: cheltuială, 
«ca să se îndestuleze țâra, de cărți lipsită fiindi». VEdă-se în. anexă 
întregul hrisovă cu scutirile și ajutorurile bănesci ce Domnia acorda 
acestui tipografi și traducători români. 

Stăruescă a aminti tote aceste cu scopă de a vedea cetitorulă 
mei, ântâiă, câtă dreptate amă avută susținândă, eii mai ântâiu, 
teza, că până și sub greci limba românâscă n'a fostii atât de ur. 
gisită cât se spune de unii, și ali douilea, că ajunsi la. vârsta băr- 
Dăţiei,. în mijloculă. curentului culturală din primii ant ai secundei 
jumătăţi a secolului ală AVIII-lea, Vartolomei Măzăreanulă este și 
eli ună bună pionă ală mișcărei date, între anii 1770 și 1780 (1). 

(1) Sub ocupaţiunea rusâscă, de la 1769, scâla n'a fostii neglijată, atâtă cât s'ară crede, Ia 
Aprile 1771 Feldmareşalulă Romanţov provâcă pe Mitropolitulă Moldovei, să se ocupe de 
scoli. Mitropolitulă respunde (Arh. Rom. T. 1.p. 231) că cacum fiind-că âin nemărginită milă
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„„Ast-felă, pe la 1778 Măzăranu portă tillulă de «îndreptători 

alii scălelorii domnescă, episcopesci și mănăstiresci « Moldorel.» 

Titulatura acesta a iaspectovelui supremă alii sedlelorii, este o în- 

tregă revelaţiune „pentru istoria sedlelorii române și clasificațiunca 

lorii. De acestă cestiune însă aiurea me voii: ocupă.. Aci voii să 
arătii, că Măzăreanu era nu numai cîndreptătorit> sei inspectori 

seâleloră, dar că, pe la 1778, ţinea — și încă de mai mulţi ani — 

scolă în mânăstirea Putna, împreună cu Ieromonahul Ilarion, mă- 

dulară a filosofiloră Paimosulul și învăţători psaltichici, în scdlolo 

Moldovei, 

Resultă acesta din o diplomă ce ambii dati scolarului lor «line- 

relului Ion, fiul preotului Gheorghe Vasilievici Bălășesculit», de 

absolvire a scâlei. Anceseză acâstă, diplomă, ce am dobândit 

dintre actele monăstirei Pulna, în Bucovina, la 1886, — în tâtă 

întinderea ci. Ea pare să fie scrisă întrâgă de către învățatulii «în- 

dreplătorii» alt sedlelori, care o și semnâză (9). | 
. 

a lu! Dumnedei şi din ostenelile Mărie! tale, întru bună norocire a prea puternice! şi a prea 

milostiver Dâmnei Nâstre Imperătesel, ai mal contenită neodihnurile și nenorocirile, şi nol " 

cu t6tă rîvna şi osîrdia voimii ca iarăşi să se pue sc6iele la cea mat bună cale pe dreptate», 

Mitropolitul arstă greutatea. ce este de a se aduna darea scolilori de la preoți, cari sunt 

În mizerie şi propune, să se mal scadă lefile dascalilorii greci, să li se plătescă ca și celoră 

alalți (Moldoveni), ca să fie ban! şi pentru cel-alți şi pentru chivernistla,. ucenicilorii săraci 

şi alte cheltueli a scolei, «mai vertosii ne fiindă acum “ucenici strinşi ca să înreţe la matema. 

lică și filosofie». 

Dificultatea preoţilorii de a plăti darea pentru scoli, se constată încă pe la 1650, din ur- 
mătorulii document ce am aflată în archivulii Episcopiei Romanii. Puchetii No, 49. 

«1& Const. Mich. Cehan Racoviţ V. V. ete. De vreme ce ne-amiă însciințală Domnia mea de 
la rugătorulă nostru sf. sa kir Ioanikie Episcopulii je Romani, cum că popii domnescl şi 

boiaresci se pună împotrivă şi nu vori să dâe banii scâlelorii şi până întratâta unit din 
boiary s'au ispititii să bată şi slugile sf. Sale, pentru care dămii volnicie sf, Sale să apuce 

cu mare tărie pe popil domnescl şi boiarescl şi afară din cel ce arii fi avindă cărţile Dom- 
niei mele de sculţlă, de pre la alţi de pe la toţi, numai de căt să plinescă banil scâleloră. 

Intraltă chipă să nu fie!" ” lât 7258. Iunie 2. 
Sigil octogon roş.. 
(2) Iată diploma : 

" «Smeritulă archimandrilă mănăstire Putnel Vartolomei (Hapasaewiii) Mazeranulă mădulari 
academicestel teologii Chievulu! şi îndreptătorii scolelorii domnesci, episcopesci şi mănăsti- 

resci a Moldaviei, aşisderea eu Ilarion ieromonach, mădular a filosofilorii Patmosului şi în- 

vățătoriii psaltichie! scolelorii Moldaviei, dămă adeverinţă în această carte a nostră, cumcă 

tinerelulă loan, fiulă preotului Gheorghi Vasilievici Bălășescul, de aice, s'aii ținută în grija
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Nu puţină interes, repetă, va ave coprinsuli diplomei pentru 

istoricul învățământului în Moldova. Seola ave, aşa dar, pe lângă 

învățătorii directori, ca Vartolomei şi Ilarion, și «rătaji». Invăţăce- 

lulii a învățată în sedla de la Putna: Ciaslovulă, psaltirea, ocloi- 

culii, catechisuli Moldovenesce și vusesce, alcătuirea scrisorei 

Moldovenesce, -psaltichia după melodia grecescă, Gramatica, Geogra- 

fia cea tălmăcită de Episcopulii - Amfilohie după Bulffier, retorica, 

pealra cvangeliei, asupra despărțirei bisericei Răsăritului de a Apu- 

sului, epistolia Archiepiscopului Eughenie, istoria Bisericei după 
Eusevie și alţi istorici, de la începutulă creștinătăţei până la sobo- 

rulii din Florenţia și scurtată teologie platonescă. 

nosiră, de Ia fiirea lul cea de 5 până acum la vrâsta lul cea de 12 an! şi sati învățată de 
not şi prin a noştri vătaji a şcoli! de aice: ciaslovul, psaltirea, octoihul, catehisul. moldove- 

nesce şi rusesce, alcătuirea scrisoriloră moldovenesce, psaltichia după meloaia grecească, 

gramatica, geografia cea tălmăcită de episcopul Amfilochie, după Buffier, retorica, piatra evan- 

gelie! asupra. despărţirel bisearici! răsăritulul de a apusului, epistolia archiepiscopulu! Iughe- 

nie, istoria, bisericel după Evsevie şi alți istorici, de la începululii creştinătăţii până la veaculă 

ali 1X, şi până la soborulă din Florenţie, şi scurlata teologie platonească, tote bine, unele şi 

de rost şi cu înțelegere, şi astăqi cv voia tatălui săi disă mal susă şi a maicel sale Anastasier 
născută Gherle şi cu blagosloveniă părinților duhovnici Gherman și Zenovie, s'aă îmbrăcată 
în cinulii monahicescă, şi-i s'aă pus numele din cin Isaie, așia dâcă şi este: elii în vristă mică 

dară în pricepere bunii, îlă -afiorisimii no! peniru cinulii ierodiaconiel, ca după acea să fie şi 

ală doilea dascălă în. scoala de aice. 

Sai scrisă în mănăstirea Putna la 1 April 1778. 
L. $. episcopiel de Rădăuţi, Am vedută, blagoslovimi şi întărimă + : iscălită Acetrul Gunckon 

Pan AzSuSaSii 

” “UL. S). STaxnaanapurr amore AMaatpan$. 

ceră tare - , 

L. S. Îsapuorn Lepoatena AlzaSaapie a naceeuass Marmecsasu.
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Anexa A, 

Vstractiă de Domni; lu cui Vartolomei Alăzăreanulii, însemnă 
ce dăjdii aii pusă, în tabeluli dăriloră. 

Domnul ali 12-lea. Stefani Vodă feciorulă hă Alexandru Voevoda.—-6942, 
Biră : podvoqi, desetină, unoca$y, posadă, lucru la mori 
și altă lucru domneseii. Aduce vinii domnescă, sare, la 

6ste, de dirvală Gmeni, și ilișă, 
» ali t5-lea. Stefaniă Voevoda. — l&t 6953. Bir, posadă, ilişă, lucra 

la cetăți, străjură, lucra la mori gospodii, lua la ste. 

desetină, gostină. 

. „ali 18-lea Alezandru Voevoda.— 6961 (?) 
Bir, posadă, podvodi, iliș, lucra la mori gospod, la ce- 

tate, mergea la străji. Gostina pe porci. Deselina pe 

stupi. Aducea vinii gospod. 

» ali 25-lea. Stefani Voevoda nepotii lui Stefanii Vodă. 

Tare aii îngreuiatii țara cu dăjăiile. 

> ală 3i-lea. Alezandru Lăpuşneanul Voevodi. 
Ati storsă ţera cu dăjăiile. 

a alii 82-lea Despotă voevoda întâiulii grecii. 

| Mari r&utăţi aii făcută în ţeră. 

> alii 33-lea. Stefani Tomşi Voevoda tatălă lui Slefunii Vocvodu 

co ai făcută Dlănăstirea Solca. 

(NB. Aci nu pune dări. Am adusii acestii nume fiindcă 

şi de aci se constată doi Ste/ană TZomșia domnindiă în 
Moldova). 

> ali 42-lea. Tanculi Sasulă Vocvoda. Ai luati a decea din toți 
boii. (It 1580). 

> ali 43-lea. Aron Voeroda celă răă şi cumplilii. 
-Aii prădatii țâra cu nevoi și cu dabile. De la fiesce-care 

omii lua câte unii boi. (1591). 
> ali 48-lea. Stefanii omşi Voerodii feciorii lui Stefanii Tomși Voocod. 

Ilișuli. 50 aspri. Sulgeria pe vaci, pe oi. Cate unii gal- 

benii de casă. Goștină pe oi, pe mascuri. Desetină pe 
stupi. 1612. 

> ală 49-lea. Domna Irimici Voeroda şi cu fiul stii Bogdanii VV. 
| Desetina, gostina. 1615. 

> ali 93-lea. Stefanii Tomșia V.V. ali doilea rendii. 1623. (9)



“Domnulii alii 

> ală 

> ali 

> ali 

>. alii 
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lișulă, 50 aspri, sulgeria pe vaci, pe oi, câte unii gal- 

benă pe casă, gostină pe 0i, desetină pe stupi și pe 

mascuri. 

55-l6a. Mironiăi Movilă Barnovschi Voevoda. 
-*Cuptenii. numai odată pe anii dai birii. 

59-lea. Vasilie Voevoda. 1637. (?) 

Dajdi grele.pe ţtră. Birii, iliș, sulgeria, lei, sloţi, gostină, 
desetină și alte angarii: 

Gi-lea. Vasilie Poivoda ală doilea rendii. 

(Ca la l-a domnie). 
65-lea. Stefăniță Voevoda feciorulii lui Vasile V.V. 

Aii vrutii să scâță fumăritiă.- câte 6 orți; mai înainte au 
fostii obicei câte unii leii. (1661), 

îi 66-lea. Eustratie Dabija: V.V. Dări ușote. Eliă ai scornitii po- 
gonăritulii, câte unii leii de pogoni. Apoi grele : zloți, lei, 

„taleri, galbeni de casă, sulgeria, iliș, untii, ceră, dese- 
“tină, gostină.. 

70-lea. Dumitraşcu Cantacuzino PV. 
„Elă dântâiași 'dată ai scosi hârtii pre ț6ră, 

72 ea, Duca V.V, ală treilea rândi. 1679. 

Aii scosii hârtii câte de 6 și 8 galbeni pre boeri. I-aii 

pusii la grele dajdii; De boii lua câte 2 iar de vacă câte 

1 galbenă. 

7-lea, Constantinii Cantemiră. V.V. (1685). 

Mulţime de rândueli pre țâră; pre Mazili, breslași, grele 
dăjdii. 

76-lea. Constantină feciorulă Ducii V.V. 1691. 
Bânii stegului forte grei şi biră, întâiași dată eliă aii 
scosii văcăritulii. De o curătură 30 par. De pogonulii de 

tutunii 4 lei. 

7i-lea Antohie Cantemiră V.V. (1700). 
At scosii: văcăritulii, apoi lati legatii. Pre mănăstiri, 
breslași i-ati îngreuiatii cu dăjdii, 

ii 78-lea. Constantin Duca V.V. ali doilea rândii. 1704. 

Ai scosii grele biruri și pre Mazili grele dajdii. Aii le- 
gati și el văcăritulii. Aii scosii de fiesce -care stupi și 

mascurii câte o oca câră și câte o oca miere. 

îi 79-lea. Mihai Racoviţă V.V. 1705. 

Grele dajdii pre Mazili. Ruptă pe țsră. 

i 80-lea. Antohie V. V. ali douilea. Satarale.. Hartiă, fomătită
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a 2 bani vedrăritii. Elii ai. scornitii și cornăritulă 1 leă 
îi de boii. Pre Mazili grele dăjăii. (1705). 
Domnulii ali 8i-lea. 2ichai Racoviţă V.V. ală doilea rândă. (1709). 

Hărtii năpăștii, pecetluituri. - Ati mai: adaosti vedrăritulă 
* 2 bani vadra; Boierii și mănăstirile : desetina țărănesce, 

> ali 82-lea. Nicolai JMacvocordati V.V. (1710). Pre' țâră patru pe-. 
„_ “cetluituri întruni ană. lar de mazili și mai grei. 

» alii 83-lea. Dumitraşco Cantemir V. V. Banii steagului, 2 sfer- 
tură. 3 galbeni. Ai mat scădută țâra.' Mazililorii pre ju- 

| mătate Pai scăqută, 
> ali 84-lea, Neculai Mavvocordatii ali doilea rândii. 1712. | 

In ţeră nu era greii d6 biră. Ati ertatii desetina de totii 
mănăstiriloră și mazililoriă. 

> ali 85-lea. Aficha Vocvodii ali treilea vândă. (1716). 
! Grele hârtii. Pre mazili, mănăstivă dajdii și deselină ț&- 

“ rănescă. larăși desetină îndoită. Văcărită. Doi galbeni 
. de moră, doi de prisacă, doi de fie-care țigani. 

> ali 86-lea. Grigorie Ghica V.V. 1707. (1) 
Văcărită, civerturi și hărtii ușore. Ati scădutii desetina 
boiariloriă. Apoi aii stinsă mănăstirile şi mazilit cu vă- 
“drăritii, desetină pe ţigani şi moldoveni, cu hârtiile, pe 
“preoți, diaconi, mucarelii. 

> alii 87-lea. Constantin Mavvocordali V.V. 1731. 
Hartii, civerturi, desetină îndoită, vedrăritii, văcărilii, 
hărtii, pogonăritii. Coniţa “totii întruni anti; dajde aii 
iertati mănăstirilori și mazililorii. 

. ali 88-lea. Grigorie Ghica V.V. ali doilea râudă. (1736). 
Banii stegului cu asupreală. Aă pusă mănăstirile, ma- 
'zilii, preoții la grele dajdii și 5 lej de cărciumă Și Vă= 
căritii ; hârtii, care împărătesci, Ialoviţa, chile și alte 
greutăți,. intocmai ca la Duca Vodă. | 

> “ali 89-lea. Iarăşi Grigorie Ghica V. V. după ce sati dusi Mu- 
scalii (1739). 
Iarăşi - hârtii, văcăritii. 

> “ali 9O-lea Constantini Mavrocordulă ală- doilea rândi. 1740. 
Ati ridicati dajdiile celorii ce'aiă fostii boieri mari. Pre 
mazili i-ai ușuratii. Au “idicati dajdiile mănăstirilor, 

ze 

(1) Sunt, cum se vede, multe date greşite Nu 'seimă dtca erbrea ea lu! Vartolomel, ort a 
copistuluy Țicăut, | . . , -



si 

preoțilorii, diaconilorii. Banii steagului 105 par.—6 civer- 
tură într'unii anii. Văcăritulă, Pogonăritulii. Coniţa ati 
jertatii, . 

Notă. Mai urmeză 12 domni, până-la venirea Muscaliliorii sub Const. -Ma- 

vrocordată, în gilele autorelui. Birurile nu a apucat încă ale însemna și nică 

datele domnesci. 

Anexa BB. 

Tabela. hramurilovi Ditropoliilorii, Lpiscopiilorii și Alănăstiriloră din 

Moldova, de Arh. Vartolomei Măzăreanulii. 

â). Alitropolia Sucevei. Marele Mucenica Gheorghie. 

kt). Mitropolia din Jaşi. Stratenia. 

r). Episcopia Romanulă. (Nu este indicatii hramulii. V. A. U.) 

A > Rădăuţulu. St. Nicolae. 
€). > Huşului. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavelii. 

â). Mănăstirca Putna. (Tilorii. Stefanu Voevoda fecioră lui Bogdanii Voe- 
vodii, din Muntenia (2) 14.66. Adormirea Maicei pr6 

curate. 

n). > Bistriţa. Maicii Prâcurate. Titori: Alexandru Voevoda celii bă- 

wânii. 1449 (1) „avaia. 
r). > Joidoviţa. Buna-Vestire a Precuratei Maice. Alexandru Voe- 

voda celii Bătrânii și Petru Rareșii Voevoda. 1437. (ID). 
A). » Niamţulii. Inălţarea Domnului. Alexandru Voevoda celii B&- 

| trânii şi Stefanii Voevoda 1458. 

€). > Voroneţulii. St. Mire Mucenicii Gheorghie. Stefanii Voeroda, 1458. 

5) 2 Sf: Ilie lângă Sucera. Stefanii Voevoda. 1458. 

a). Discricună. Buna-Vestire. Stefani Voevoda. (0 vorbă indescifr.). 
i) > Jomorulii. Adormirea Maicei Precurate. Alexandru Voevoda 

celii Bătrânii şi Petru Rareșii Voevoda. 1539 (1) 
9). > Pobrata. Sf. Neculae. Petru Rareșii Voevoda. 1536. 

o Risra. Sf. Neculae. Petru Rareşii Voevoda. Macarie Episcopii 

Romanului, Bucium Vornicii. 15... (o cifră r&ii făcută). 

ai). >. Pangaraţi. Sf. Dumitru. Alexandru V.V. Lăpușneanulii. 1550. 

ni. > Slatina. Schimbarea la faţă. Alexandru Vodă Lăpuşneanul. 1561. 
NB. Mai urmeză. pregătite rigle pentru alte monăstiri până la 49, dar Var- 

tolomei nu și-a complelatii lucrarea sa. ” 

(1) Mere date eronate! Este 6re greşala copistulut or a lut Vartotomer Măzăreanulă ?
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Anexa C, 

Aldrlea Domnilor ăi din Jloldova, tabel de Arh. Vartolomel PMăzăreanulă. 

4). Dragoi Voevoda. 
n). Șasii Vodă feciori lui Dragoșii Voevoda. 
n). Laşco Voevoda. 

A). Bogdanii: Voevoda. 
€). Petru Vodă feciorii lu Mutes (Mușat 2V., A.U.) 
3). Romană Vodă. 
3). Stefani Voevoda. 
H). Petru Voevoda. 
A). Iuga Voevoda. 
î). Alexandru Voevoda. Mortea lui a fostii în Scauni. 
ai). Iliașă Voevoda feciorii lui Alexandru Voevoda. T'a orbitii frate-săii Ste- 

fană V.V. 
Ri). Stefanii Voevoda feciorii lui Alexanâru | V.V. 

l-ati tăiată capuli Romani V.V. nepotul s 
ri). Romanii Voevoda. Aii muritii otrăvilii de Petru Voevoda. 
Ai). Pelru Voevoda. Aii muritii cu mârte bună, în Scaună. 
ti). Stefani Voevoda. Aii muritii cu morte bună, în Scaunii. 
Si), Ciuberii Voevoda. Nu serie cum aă murită. 
3). Bogdanii Voevoda. I-a tăiată capulă Petru Aronii Voevodi. 
Hi). Alexandru Voevoda. Aii muritii la cetatea Alba. 
Şi). Bogdanii Voevoda. Nu scrie în ce chipii ai murităi. - 
k). Petru Aronii Voevoda. Scrii istoriile că Vară fi omoritii Stefanii Voevoda. 
ka). Stefani Vodă cel Vestitii. Ai murilii cu cinste în Scaună. 

"8R). Bogdană Voevoda fecioră lui Stefanii Voevodii. Cu cinste în Scauni. 
kr). Stefanii Voevoda feciori lul Bogdanii Voevodă. Cu cinste în Scaunii. 
KA). Petru Rareși Voevoda. Aii murită cu cinste în Seaunii. 
kt). Stefani Voevoda feciorii lui - Alexandru Voevoda. L'aă omoritii Arbo- 

rescii în cetatea Sucevei. . 
ks). Cornea Portariulă Voevoaii. .L'aii omoritii Mihulă Hetmanulii. 
Ha). Iliași Voevodă feciorii lui. Petru Rareși. S'aii turcitii. Lai omoritii 

| Impăratulă. _ 
ku); Slefanii Voevoda frate lui lliași V.V. L'ati omorită boiarit sub cortii. 
Ka). Șoldea Voevodii. L'aii însemnată la nasii, Vaii călugăritii. 
A). Alexandru V.V. Lăpuşneanul. Ai muritii cu cinste în Seaună. 
Xa). Despotii Voevodă grecă ântâii. L'ati omoritii Stefanii Tomșa. Voevodii. 

Pentru aceștia nu arsâlă 

în letopiseţulă (erei Mol- 
dovei în ce chipii și unde 

le ati fostii mortea. 

ce
 

z
e
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An). Bogdană Voevod feciorii lui Alexandru Voevodii. (nimica nu însemneză), 
Ar) loanii Voevoda. L/ ai legatii Turcii de eodele cămilelori, Vaii rupti. 
AA). Petzu Şehiopulăi Voevodii. Surghium la Italep. Ati murit în [era 

Nemţâscă. 
A). Ioan Poteovă Voevoda. ID aii omoritii Petru schiopulii Voevoda. 
«'8). lanculi Sasulă Voevoda. Craiulii Leșescii i-ai tăiatii capul. 
43). Aron Voevoda celi cumplilii. Craiulii ungurescii Pai ținută închisă 

până ati muritii. 

1). „Stefani Radu Voevoda. (Nimic), _ 
49). Irimie Movilă Voevoda. Cu cinste aiă maritii în seauniă. 
A). Simion Movilă Voevoda. Idem. 

Ata). Constantinii Movilă Voevoda. (Nimieii). 
at). Stefanii Tomșa Voevodă. (Nimicii). | 
ar). Doama Irimie Voevoda și cu fiulii ei Rogdanii Voevodii. 

l-ai luată la 'Țarigradii. Pe dânsa ai luat-o femse unit 
turcii. Pe dânsaulii Tati tureitii. Acolo ai și murit. 

Ar): (sic). Radulii Voevoda: Aii muritii cu cinste în Scaunii. 
- AA). Gasparii: Voevoda. Frâneii. Noptea Vaii omoritii ai lui omeni. 
A€). Alexandru Iliașii Vvevoda. Inchisii la Țarigradă. 

„4Y8). Mironii Movilă Barnoski. L-ai lăiatit capul Imp&ratulii, 
M'3). Alexandru fecioră Radului V.V. (Nimica). - 

!atu). Moise voevodii. (Nimiea). 
M9). Alexandru lliaşi Voevodu. (Nimica). 
Hi). Vasilie Voevoda. Ai muriti în 'Tarigradii, cu cinste, 

Ha). Stefanii Gheorghie Voevoda. (Nimiea). 
ii). Ghica Voevoda (dem). 
tir). Constantin, Voevoda (Idem).. 

"1iA). Stefani Voevoda. Ai muritii cu cinste la Tighina. 
1'€). Eustratie Dabija V.V. Aîi 'muritit cu cinste în Seauni.. 
1'3). Duca V.V. celi. bătrână. In pedepsă a muritii în era leșâscă.. 
Hi8). Ilinşi Voevoda. Săracii ati murilii în Țarigrăd, 

iu). Petriceico -Voevada. Mazilii aă murilii în ţ6ra Leșâscă, 
ia). Dumitrașco Cantacuzino V. V. (Nimieii). 
3). Antonie Roset V.V. (Nimici). | | 
Xa). Constantinii Cantemiri V.V. Cu cinste aii muritii în Scaunii, * 
XR). Constantinii feciorii Duciii VY. (Nimieit). | 
4). Antohie Cantemir Voevodă, (Imd.), | | 
24). Mihai Racoviţă Vocvoda. (Idem). = N 
ă e) Nicolae Mavrocordatii Voevodii. “(Idem), 
53). Dumit aşco Cantimirii V. V. Ai "murit cu: cinste în Vera Rusescă. 

o 
9
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_%'3). Gregorie Ghica V.V. (Nimica). m e 

%u). Constantinii Mavrocordatii Voevoda. At muritit în lași cu cinste, 
Xa). lanculii Mavrocordată V.V. Ai murilii săracii în Țarigradii. 

$). Grigorie Ghica V.V. ală treilea rânaă. (Nimiea). 

Sa). Constantinii Mavrocordatii ali treilea rendă. (Nimica). 
sn), Constantinu Cehan. Racoviţa V.V; Ai muritii în Seauni în Buenresei. 
$r). Matei Ghica Voevoda. 
SA). Scarlatii Ghica Voevoda. 

se) Ioan "Theodor. De trupii frate preosfințitului Gavriil metropolitulii. (Ximica). 
%8). Gregorie Ioan Calimah Voevoda. (Nimica). 

$3), Gregorie Alexandru Ghica Voevodu. 

Su). Gregorie Ioan Calimah Voevoda (ală doilea rândii). 

S9). Constantinii Mavrocordatii Voevoda. Și atuncea aii venitii Museali, A 
muritii cu cinste în Iași. 

Anexa D. 

De câte oră aii prădată ţra Moldorcă 'Tătarii şi ai robit-o şi de câte. ori 
aă prădatii şi aii robil-o 'Lurcii, Leşii şi alte neamuri, începând - de la 

Dragoşii Voevoda îinteiuli, Domnă până la mârtea lui Constantinii- Aarro- 

cordatii în Iaşi, adecă până aii luati Muscalit doldova de sub stăpânirea Tur- 
cul, în anii 1769 Seplembre în 7 dile. 

4). Turcii aii prădat-o în dilele lui Stefanii Voevoda. In anii 6981, și sati 
dusii în Muntenia. 

&). Nalivaico și loboda Ietmanii cu Cazacii în dilele lui Stefani Voevodii. 

r). Sultanii Mehmed Impăratulii “Turcescii cu "Turcii aii arsă, aii prădatii,- an 
robitii în dilele lui Stefanii Voevoda. . 

A). Hroit cu "Turcii aii arsii Suceava, aii robitii și ai prădatii țera. 

€). Albert Craiulii Leșescii cu Leșii aii prădatii (6ra. , 

3). Craiulii Leşescii iarăşi aii prădatii totii în dilele lui Stefanii Vo ovodii. 

3). Leşii aii prădatii și ai robilii, 

n). Radulii Voevoda cu Munteni aii prădatii,aii arsă. 
9). Jiemond Craiulii Leşescii aii prădatii, aii arsi. 

î). 'Lătarii aii robili și aii prădatii pe 3 locuri. 

ai). > iarăși ati robitii și ai prădatii. - 

Ri). Tătarii ati prădalii şi ati robilii în dilele lui Stefani Voevoda. 

ri). 'Turcii și 'Tătarii aii implutii țera în dilele lui Petru Rareșii: Voevoda. 

Ai). Bogdanii Voevoda cu Leșii. In dilele- lui loan Voevoda. 
£i). 'Tătarii ati robilii și ati prădată. Asemene. 

8i). Leşii ai prădat. țâra până în ași. In dilele lui Alexandru Ilinşi Voevoda. 

In dilele lui Rogdanii 

Voevoda.
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"3i). Tătarii ai robitii, ati prădată ţera în dilele lui Vasile Voevoda. 

si). Cazacii aii prădată până în Huși în qilele lui Stefanii Gheorghie Voevoda. 

i). 'Tătarii aii robitii, aii tăiatiăi, aii prădatii în qilele lui Duca Voevoda. 

k). - Ai ernati Tălarii în ţeră, aii robităi pe furişă în qilele lui Dumitrașco 

Cantacuzino Voevoda, E: | | 

K). (sic), Tătarii ati făcutii stricăciuni în qilele Ducăi Voda. 

Ka). Tătarii aă robitii şi ai prădatii în dilele lui Petriceicii Voevoda. 

58). Craiulii Sobieski cu Leșii aii stricati totă țâra, sub Constantină Can-: 
temirii Voevoda. a o. 

Rr). Craiulii Sobieski și ali donilea. aii stricatii (6ra sub Constantiniă Can- 
temiră V. V. | | | ” | 

FA). 'Lătarii aii robitii, aii prădatii, (sub același). 

ke). Tătarii aii prădată“ ati robită sub Dumitrașco Cantemir V.V. 

58). Tătarii aii robitii, aii prădată, sub Mihai Racoviţă V.V. 
53). 'Tătarii a prădată, ai robiti, sub Mihai Racoviţa Voevdda. (1). 

Anexa E. 

Câte cărţi aă tălmăcită și aă scrisă Archimandritulă, Vartolome! :Iăzăvea-: 
mulii de când aii venită din ţera HMoschicească și unde sunt acele cărți? . 

  

  

    

Cate Caro E Wa cine sunt..  . |No.| 
  

Carte : Cuvintele din Prologuli la). 
moschicescii, pe trei luni. | , 

Carte : Cuvinte din prologulii | BR). 
Moschicescii, iarăşi pe 3 luni. | MI 
"Carte : Cuvinte din prologulii | Ir. 

Moschicescii, iarăși pe tref luni. ui . 
) P La S-ia Mănăstire Putna.. Carte : Canonele de la paveceria. A). 

Carte : Crinii 'Țarinei. , . e). 
"Condica de tote scrisorile s-tei | la. 

mănăstiri Putnei, | a | 
Condica pentru loţi ţiganii nu- Sa - 3), 

mite mănăstiri,             
(1) Şi acestă tabelă ca şi celă din urmă a rămasă necompletatii şi necorectată de autori.
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“Câte cărţi? „ La cine sunt No. 

Cartea sfintului Isihie. - La Evomonahulii — - 4. 

> » “Teodor. Michaili În). 

, , Kilsoskie „“slarețulii de la Ursoia. - |r). 

Carte : Călugiirie în Shimă. La P. Sa. | | a . 4) 

„> Apofegmata. HupuS up ae 
> Ezop. Ipsun Alrrpensaurr. N n 

„> Ioan Seariașulii. | | Aa AI 4). Ă 
Cartea Voroavei. e :) - 
Letopisâţit de la zidire. ha 
Cuvintulit lui Ipolit. La s-ta mănăstire Bisericani, A). 

Vedeniile lui Gregorie. €). 
Condică de tote scrisorile Mă- IE 5). 

năstirei Bisericanii. 

  
  

  

    
  

Carte : Gapea cupii$. - “|: La P. Sa Chirio Chir leon, a). 
"> “9ată LEpWUnOAmTIRA. Episcopii Romanului. n). 

Carte : Guopuia nSraman (9) La S-ta Mănăstire Niamţulii. || a). 

Carte : ha'ruyitane „f cuSprr. 4). | La. Preo-sfinlia sa Chirio Chir r) 
Razania ASu Slerranacie Grue- AR au , 
Asaniă ASu Slarraut: | Dosithei Episcopii Rădăuţului. 

ua + 4 Bon "răbEpSaSii, aa ana uw$.   
Iarna cu 8 canone pen- || o ia). 

teu morţi. Canonulii la răstivnire. 

Paraclisulii și vieţile sfinţilorii Apo- 

stoli Petru și Pavel, 

Iana urati AMI La S-la mănăstire ȘSolea. i 
Carte : Dulce învățături. . Ir). 
Condica tuturorii serisorilorii sfin- | N A). 

ei Mănăstiri Solcăi. Intru aceeași : 
și isvodit de tote odorele, vest- 

mintele, i 
      
          a =

 
—
 Cave : zapul. : | La d-lă spălarii 1. Cantacuzino.        
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| Câte cărți? | Lacinesunt No | 

| Viaţa s-tului Xenofont. » > Banul T. Cantacuzino. |n). - 
| Calindară mare pe 112 ani. > >  Spăt. lord. Cantacuzino. | r). 

| Două calendare iarăși mari. . | > d-loriă Ispravnicii de Suceava. 

| Carte : Letopiseţulii de la zidire 4). 
! în aniă.. | | a |. 
Cuvintul s tului Ipolităi. te). 

Vedenia s -tului Giregorie, La archimandritulii Vartolomei r). 
„Catavasiariii la praznice cu pas- i ( Măzăreanulii. A). 

scalia și cu nașterea lunei, iproci: | : 
Letopiseţulă țărei Moldovei, adecă Sa la. 

acâslă carte cu extractuli ei. ă 

Slujba s-tului Onofrei. La Maerntwpn. (La mănăstioară ? 4). 

an 8 BApuii. 
lar peste totii aa rapiţii. 

Olservări. 

Din cărțile trecute şi netrecule de autorii în tabelul de mai susi, 
amintimă : : 

1). Leturghia arhierâscă. cea tradusă din rusesce și care se pt: 
streză la Mitropolia din Iaşi. a 

Codice in f0. de 151 pagine, micu, cu litere capilăle tipografiec; 
forte frumâsă scrisore. Codicele are, la prima pagină titlulă urmă- 
torii : «Îrps CadEa | ufii Aevvdiitinutue., A€eriă | ua drsnrSapeii mii neAec= 
wap | imireii cdi'reii “rpui, a rărnaSăt | um a dpioaSu, ura a că;weSaSu 
AVS |N npenopemtreae zinc npe naarouterineii | peSunti eranzrurSăpen . 
dlâpeii ASamuzu | ISacrpe Garreprina ”"Zaedţieanu Date | parrpinai 4 Sara 
Peccie. um a AfaASțu | AS eri tare "pemuriSeSaSu Aatun lecăpeninen unu 
Măpeasu Dus Ilănean Ilerpsruuti ! ASA . dpXiepăcria wcâpaie d Ilpeoc-. 
Puii | n câae lpE Iuonâuriu Guin NSmSasi | CAS. "TAAAMVANITE AIE 
CAotenrie, unt câ3 | cripuch ne Moapoeni atăcru, cura dp | Te snSn- 
MHMib, d că; mute caSiipi | âpviepeni, N că WTA „pirzprăeria |. ură



138 

GaminerepnSpr, p aniii AE aa | Np'reen atztirSu'râprean Iiserps „dţre (1770). 
Ae caepiirSan, tun aan maaTSeSan Hapgoacmtu | AlazepanSan lp- 

VumanapirSan cure Alurzipu | OSarzu asi Aloaasea. 

» Până la vorbele : «după archieresca» totă titlulă este în chinovari, 

apoi vorbele ; Inocentie « Episcopii Hușiului> Și vorbele : «cinovnicii 

a sfintei slujiră arhieresci», și împărătesca cetate Sanct- Petersburg. — 

Hs. AMântuitorulă nostru». Asemene inițiala A (în <ASnn>; în! litera 

-p la vorbele: «în sfânta cetate» și «în anil». 
Se pote sci chiar și luna în care Măzărenulă a scrisă codicele 

acesta, căci la pagina 86, adecă la mai multi de jumătate, pe mar- 

ginea de josă a paginei a insemnati aceste vorbe : <Aprile 15 am 
scrisă până aice», 

La finea Codicelui a adaosii Măzăreanulăi urmiitârea preciosă in 

formaţiune istorică : | 

«In anul de la Hristos mintuitoriul nostru | 1769 Septembriii . . . dile, ar- 

mia | Rosiei aii biruitii pe 'Turci la Hotin, şi den | ceca parle de Hotin preste 

Nistru, şi iaii scos | din ţara Moldovei. | 

«Intru același an . . . dile,: armia Rosi | ei ai intrati în lași şi cu agiulo- 

riulă lui Dumnedeiă j'aii luat sub stăpinire | deosebit de Bender | toată ţeara 
Moldovei. ] 
"Intru acesiași an, în luna lui Noembrie, Preosfinţi | tul Gavrilă Mitropolitulă - 

Moldovei și cu Dum | nealor veliţii boiari, ca să trimeaţă depulaţi la | Sanct- 

Peterburg aii ales pe sfinţia sa Inocenltie | Episcopulii 'Hușiului: și pre Vartolo- 
mei Archiman | dritulă de Solca şi pre Venedict igumenii de Moldo |-viţă, pre 
„Dumnialor .boiarii. Ioniţă Paladie vel .Logof..! și pre Dum. lanakakie Milo Vel 
Spat. şi Dekemvrie. 5 | i-ai pornitii pre toţi. | 

«lară în Sanct-Peterburg aii sosit în anul 1770 | Martie în- 8 zile, însă Dum- 

nialui Logofăt Ioniţă Paladie | n'aii ajuns până la Sanel- Peterburg ce s'aii .pre- 

stăvit la Nijna. 

E «Intru acestaș an Mart. 28 numiții depu | taţi sait invrednicil a -fi inaintea 

Marii Sale | Imperătriţei Fcaterinii Alexievnei,, a Loată Rosia» 

9), Condica: de documânte a. mânăstire Homorului, de care deja 

am. vorbită, în posesiunea Academiei, cu No. 1î1. 

“Iătă ce analisă putemă aduce „de acestă condică, pre lângă ce 

am disă mai susi : |
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“După. deprinderea sa, Măzăreanuli face în acâstă coudică, la pa- 
gina: n (103 numerotarea modernă: a Academiei) ună tabel cu 

titlu: «Care fericitii ctitori ai datit moşii sfinței mănăstiri Homoru- 

luă și. ce moșie şi în care “ană şi: lună le ai dati». 

- Iată vubricele ce are tabelul : a), Numărul curenti. b). Nuimele 

fericitului ctitoră. c)-Numele. moșiei: d). Tn'care ani, lună, cisla (dioa). 

La pagina 398 (numerotăre ea vechiă) aduce unii «cestraci (enăe- 

pai?) de tâte scrisorile câte ure (apL:) sfinta. mănăstive Homorulă, - de 

la zidirea: că şi până întru acesti anii 1776 Ghena. 15. | 

Tabelulii are aceste rubrici : 4). No. 0). Căte scrisori şi pe cure 

moșie: : -€), Numărul bucăţiloră ă. 

La pag. ra (330): Mizătreanulti face unii nou tabelă cu titlu: 

« Cuve fericită. ctitorii aă dată țigană. rolă -- sfintei mănăstiri Homorului 

şi înce ană şi lună i-aă dată», . 

Acestă tabelă are următărele rubrică : d. No. curentii. ). Nu- 

mele fericitului ctitori. c). Numele robilori ţigani. O. Câte salașuri 
„a dată. c). Ană, luna, cisla, 

Dipă ateste tabele Măzăre anul aduce unt resumatii din ris6- 

vele. mănăstirei.: La pagina 107 (numerătore modernă) este resumaălă 
pe largă : -<Ilpuntatria mdpe npe 'roâre.. câreae d chureii „A IrAc eriipu 
NomSpSASii, „p nâpe cre crpue ui câiSa: tipe 

La finea actului cetimu : 

«Acestă privileghio ste scrisă în: condica sfintei mănăstiri Ho- 

oriilui la fila 212 și dintru aceași Condică 's'aii scrisă și-'aice, 

„pri silința Cuvioşii sale Hp Antim igumeniuli sfintei mănăstiri 

Homorului și prin ostenela Archimandritului Vartolomei Măzărea- 

nul, în anii 1779 Augustă 13 ile. 

La: pâgina 116 (numerotare e not) se celeste cele nai de josii : 
In sciința: să fie tuturorii a 

«In ahulă 1776 fiindă igumenii sfintei mănăstini Horăorului sfin- 

ţia sa. kir Dositei Putneanulii, s s'au silită și ai făcutii condică de 

-nioşiile numitei mănăstiri, după, cum anume și pre rendu arată 

'întfânsa, și cele-lalte moșii îote sau scristi, iar moșia Feredesnii 

şi: moşia Brănescii nu s ai scrisă, fiindiă-că scrisorile acestori 9
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, 

moşii, era la preosfinţia sa rpuis sp Gavriil Mitropolitulti Moldo- 
„ Iară întru acesti anii 1779 fiindă igumeni numitei mănăstiri 

stinia sa kir Anthim, iarășă Putneanu, a adusi scrisorile. acestori 
2 moşii de la mitropolie Și după aceea ai socotită cu fraţii ca să - 
le serie întru aceastași condică ș și aă poftiti pre archimandrituli 
 Vartolomei Măzăreanulă iarăși Putneanu, care vădendi că acâste 
drebuințe sunt spre folosul numitei mănăstiri, au venită la nu- 
mita mănăstire (fiindă-că iarăși sființa sa ai scrisii. și. numita 
condică) și au scrisă întru acestași condică și scrisoșile acestori 2 
moșii ce s'au disii mai susă, adecă a Feredeenilorii și a Brăneștiloriă, 
care dintru început sunt scrise Şi cu moșia Strahotinulă Aşişde- 
rea au mai scrisă și locului celoră-lalte moșii, ca ori-ce pricină a 
fiesce-care moșie, se va nasce de acmu înainte întru acestași con- 
dică, spre cunoscința tuiuroră, după cum asemene și pre rândă 
sai scrisu întru aceastași condică. Anulu 1779 Augustii 16 sui 
scrisă aceste scrisori întru aceastași condică.> 

  

“Apol urmeză 5 acte ale moșiei Feredeenii Și Branescii, Mazărea- 
nulă nu a copialii l6te documintele acestori moșii, dar a preg să titi 
rigle peniru ele, cară ai rămasă în albit, Condica se ter mină cu ac- 
tele moșiilorii Steucenii. Covasna. 

se 

3). Condica de documente: a  mănăsstiret Precista din Romanii Şi 
alte asemenea, conservate în Archiva S-lului Spiridonii din laşi. 

Am menţionată mai susă între lucrările Arehimandritului Maăză- 
teanu unii Letopiseţă ală țării. Am adaosii a dice, că acelă Leto- 
piseţi nu ne-au venitii în originali pînă la mâna nostră ci numai 
prin o copie posterioră, acea a lui icăi, de care copie am vorbili 
în tomuli I al Operelorii complete Costiniane, la pag. 44. De părin- 
tele Măzăreanu am mai aflată scrisă însă, la călcâiulă 'codicelui E 

"(celă cu No. 238 la Academie) continuarea cronicei, dela domnia luă Gri-
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ore Ghica, Incă la pag. 10 lom. La Opereloră complecle ale lui Co- 
stin am arătată acesta, iar astă-Qi mă simţi datori a aduce în anexă, 
câte-va fragmente din acestă letopiseță scrisă de Măzăreanu, și care 
esle nu numai neîndoiosii autografă ală acestuia, ce încă 'îlă credi 
că este o parte din Letopiseţul -lui dispărută (1). 

| | Anexa FE. | _ 

«Iordake Cantacuzino biv vel Logofătii,. Adeverimii cu acestă. seri- 
sore a n6stră, că avendi. trebuință de câte-va istorii de învățături 
și alte ce ne-ai trebuiti a le scâte de pre cărţile grecesci, pre limba 
Moldovenâsci, am 'pohtită pre Dumnealui Duca Sotiriovici tipogrăfi 
de le-ati scrisii și le-ai tălmăcită,. Şi la alte scrisori ce ne-ai tie- 
buitii. grecesce, totă D-lui ne-ai scrisă și căsătorindu-se în Moldova, 
noi. Pam cununată -și din bună-voința n6stră i-am dată danie: și 
iam dăruit: acești țigani anume, 'din: drepţi țigani robi ai noștri... 

(Urmeză numele țiganiloră şi artă de la cine i-a avută). Din 
acești țigani mai susii scriși (iarăși numele celoră 5 țigani) să! fie 
de la noi danie și dar D-sale hinului Ducăi tipografi şi. Giupăne- 
sei sale .şi fiilori sti .și nepoțiloru şi nime din fiii noşti. să nu se 
„amestece la dania mea, că dintr'alu mei am dăruită,.... ce să stă- 
„pânescă țiganii sti cu: pace și să-și facă şi ispisocă. Domnescii pre 
acești țigani. Pentru credință am întărită cu. iscălitura şi pecetia 
mostră. lac ualir „acăr Iunie. 16. (7262, deci.1755). : . 

| | 0 ÎSipil mie 
căt - 2 (i . ” „cu cernâlă Iscăliti opaane Cant. Lor. Vu Valtu. 

i 'rul bicept.   
Scrisă de. Constantină Stat Diac de Divani.». 

(1) Nu numa! din comparaţiunea' scrisori! ne-am convinsă că acesti fragmentă de Letopi- 
seţii este autografă al lut Măzăreanu, dar şi din o notă marginală scrisă cu altă mână la 

„Pag. 3304 verso Scris6rea acestel note este de pe la începutulă secolului ală XIX-lea. Varto- 
lomei Măzăreanulă scrie în Letopiseţulă săi o informaţiune relativă la ună Sturza, care arii E 
fi luată o moşie mâvăstirească, iară condeiulă de mână străină, în nota marginală, protestă « 

„ contra aserţiunil lui Măzăreanu dicândă : «4ă bârfiti Părintele Măzăreanu». "
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- Iată acurh Şi hrisovuli -objinută de Iordake Cantacuzirio iri fa- 
_wârea lui Duca. tipografulă. 

«Cu „mila lui, Dumnedei. Iw Constantin Michai Racoviţ Vocrodu 
Domni. țărei. Moldovei. 

«De vreme ce'alesulă dintru obsteni (șio), Duca Soliriovici. de la 
Bacoc, “ne-ati arttată hrisovii de la prea iubiti fratele nostru Dom- 
nia sa Constantin Nicolai V.V., întru care serie pentru mai susti 
numitulă, -că, aflându-se împodobiti cu învăţătura elinescă,; şi letine€- 

- scă și de alte, sciindi bine. și limba Moldoventscă, întiu care pâte 
Să tălmăcescă ori ce carle, ispitindu-se de Domnia sa: mai cu' dea- 
_dinsuliă, cu. tălmăcirea forr ouy-SaSn celui mare și cu alte și s'au âflati 
vrednici, și având şi tipografia, sa cu cheltuiala lui făcută, n'a 
dipsită - ală: agiutori .dându'i şi privileghia c6 irebuinci6să, cu care 
să pâtă avea odihna lui, nebântuitii de cătră nimeni și să pâtă 
lucra necontenită. lucrul tipografiei, ca. să se îndestuleze jâra, de 
Cărți. lipsită fiindă, cqri 'se slăvesce numele lui Dumnedeă! intru 
sfiintele hbiseriei. Prin care: hrisov întâi hotărasce ca să fie scu- 

„tită elă, cu (6tă casa lui și să i6 și câte 20 dă (sic) lei'lefă pe lună 

«de la cămara : :gospod, la Pasci și la Crăciună. câte uni. postaviă, 

«ună. atlază.. Așișderea „să. scutescă 150 stupi de desetină și 250.0i 

«de gostină, nici. ună bani. pe: aceste. „bucate, să. nu dte și optă 

„Gmeni scutiţi de totă - birulă ce “ari fi pe alţii, ca săi fie numa! 

pentru lucrulă tipografiei. Așișderea și pentru cât plumbi spiglos (sic) 

și hârtie va aduce pentru treba tipografiei, nici uni banii vamă să 

nu dee și de s'ar tâmpla să tipărescă Domnia nostră vre-o carle, 

după toemâla ce. va ave să'i plătâscă. de la cămara riâstră. Pentru 

acsta după. dreptatea ce s'a cădută și cu cale fiindi, asemene 
dar și domnia: mea iam înoitii și i-am - întăritu cu acestă carte a 

Domniei -mele pentru tote câte-sii mal susii numite; și poftimi și 

pre alți luminaţi Domni ce voră fi de. Dumnegei rânduiţi în. urma 

n6stră Domni și stăpânitor. acestui - de Dumnegeă păzită scauni 

"ali țărei Moldovei, ca. să întărâscă care cu cale iai făcută pentru,
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statornicia ipografiel; ca să le rămăe vecinică Pomenire, Acesta 

scriemil. 

| aş Vleato 25 ui: Marte 30. 

Iw”: Constantin Voevoda. : 
  

Sau: scrisă de Iwnuu, aer. din UI5pus. [i ap Pi RI 

- 'Trecută la condică (1). „ms eapde bob |. Ambele -. 
. i “B -B : mărci 

| Data | |P.: BB.         
| Sigilil cam mici rosi. 

Acestii urică este reîntarită de acestași Domnitori, în domnie 

nous, astii-feliă : 

« Acestă hrisovit fiindă făcută. după dreptate Pen întărită să se aro 

meze și la domnia acesta pe deplină, cum scrie may susii 2 36 ş Dad. 26. 

| II pw. Tr. acre. 

Anexa G. 

«Suret de pe hrisovulii scolelorii din 1766. 

«De .vreme ce învățătura Și sciința săversescii deplină pre: omit 

și facă vrednici ca se âl6gă: binele: de. răi şi. adevărulă. de. nea- 
devări, pe dreptă “din nedrept, pe dreptate din nedreptate, îlă 
lumineză 'ea în t6tă socotința lui stu lucrare, s6ă faptâ:să. metahiri- 
sescă și se povăţuitscă cuvântulii : adevărului :deosebindu-lii de. do- 
-bitâcele -cele necuvântătâre,. și lucrătorii făcându-l tuluroră lucru- 
ilorii celorii. mesteșugose și:a epistimiilorii și. savirsitori de. mari: 
şi vrednici de.-laudă fapte și la cea desăvărșită, îl! face vrednici, 
“pulernici lăudată, vestită și fericită, precum faptele: arâtă și. sfânta 
scuiptură.. vestesce dicândă : „fericitii 'omulă - carele: ai ajlată: înţelep- 
ciune. Fă gice înțelepciunea an lucrati, 'sfatulă și: mintea şi S0C0- 
lința prin mine: ce. mari se mărescăi și tiraniă stăpânesciă - pe pă- 

minti: Acestă învățătură este. lăudată în totii ocult Și: în -totă 
arătarea ei vederată. şi la tâte. marginele pămintului vestitore, iar 

() Aceste. prelidse acte le- -am aflată eu ântâiă în archiva metropoliel. din Iaşi, Fârte ere. 

'dovel şi Suceveb, 
EL Artei
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la porţile stăpâniloră este nelipsită. Deci şi Apostolul Paveli vrea 
se fimă înţeleptă, îndemnându-ne ca să viețuimă, nu ca neînţelepții 
ci ca înțelepţii. Prin acesta Hăldeii groznică, Eghiptienii puternici, 
Elinii minunaţi, Grecii liudaţi și la cea desăvărșită neamurile cele - 
de la apusii și meză-n6pte: ce ait fostă mai dinainte varvari, iar 
acum filosofi și de laudă vrednici. Printv'acestă învă'ătură fieste-ce 
meșteșugi și epistemie s'aii aduusi și s'a revărșată toti putere ca 
și stăpânirea s'a mării atâta, câtă acestă sciință și învățătură este 
la. 6meni: lumină, “tăriă, laudă, pod6bă și împlinire desăv &rșitit. In- 
t”acestii echipă este învățătura și întăresce pe omii, iar neînvăţă- 
tura, cam că este improlivnică și face pe omii asemene cu dobit6- 
cele cele” necuvintătâre și neputendit face alegere, necunoscândă, 
nesciindă cuvântul adevărului şi că intru întunerieii a necunoscin- 
ței âmblândă, mărturisesce pricina stărci cei luminâse și vestită a 
neamului nostru cu starea acesta ce se află acum întru atâta tică- 
loșită stare și vrednică de laciimi a neinvătălurei, aflându și noi 
pe supușii noștri ai țerii: aceştia și mai virtosii pe Cinulu preo- 
țescii, carii, se cade sc. fie sarea creștiniloră, povățuirea credincioșşi- 
lori, sfeșniculă pravoslavniciloră, în cât să n'aibă deosabire, preo- 
tulii și mai în scurtă partea bisericescă de cea mirenâscă, și norodulii 
prăvoslavniciloriă să fie însttoșatu de izvârele cele Dumnedeescă a 
invă&ţăturiloră . domnului nostru I.* C. Și socotimt și la datoria n6- 
stră cea cădulă și cugetulă înboldindu-ne, după Dumnegeesea po- 
vuncă ce avemu, ca cei putincioși se ridice sarcina neputincioșilorii, 
aflata, cu cale și de trebuință ca să dămi şi. să așeqămu acade- 
mie învățăturiloră și a epistimiilorii ((prin''care se întemesză și se 
săvărșesce în toti chipulă fapta bună, luminândă pre ali nostru 
pravoslavnicii neamă). Și fiindă-că mai nainte vreme se afla scola 
necoprinsă cu cele trebuincise spre neprocopstla uciniciloră, ca să 
aducemi la starea cea mai desăvărșită a învățălurei spre înmul- 
|ivea dascălilorii, ca ș'a uceniciloră, iată dar am zidită din temelii 
acestă Academie, lângă metropolie, pre a nâstră domnescă cheltu- 
ială, slobodă, îndestulată, și cu tâte cele trebuinciâse lucrurilorii el 
și -cu biserica: întru care se praznuesce “domnului: şi Dumnedeului



B 

  

nostru Î. C. $am orânduiti daseăli nu numai la acestă: academie 
ce am zidită aice în Iași, ce și in (6tă țera, la fie care eparhie” Și 
ținut, câte unii dascăli, ca toți creștinii țărei acestia mireni şi copi piii 

praţiloră să se procopsâscă cu învățătura și fapte bune; și prin a- 

„ceslă ali nosiru domnescii hrisovii hotiuimă plata și lefelele das: 

căliloră și chiverniselele ucenicilorit celoră străini şi săraci, ca să 

se dea nesmintită și neclătitii din. dajdea cea rânduită a preoțilorii 

și a hiero- diaconilorii ce se află în totă țera. Și mâcară că acestia 

cra rânduiți la dajdea scoleloriă, însă aflându-se supuși și la 

dajdea visterici, cei supuși se supira de visterie pentru: cele cătră 

dânșii rânduite dajdii ce dă peste anti; pentru care mnilostivindu- -ne 

de-odată forte am micșoratit acestă dajdie ce se da la visteria dom- 

n6âscă,' uşurândă greutatea lori ce avea mai nainte și lăsându-i ca 

se dea la visteria domnescă forte puţină sumă, atâtă preoţii cât și 

diaconii. Deci iată că hotărimi anume prin. acestă ali nostru doim- 

nescti hrisovă, cum nestrămutati și neclătilii să dea preoții Și ero-: 

diaconii pentru plata: dascălilor și pentru chivernisela şi economia 

ucenicilorii, câte 4 lei noi întrun ană de totii preotul și diaconulii 

(adică) la 23 qile a le lui Aprilie câte 2 lei noi cum și la 96 dile 

a le lui Octombrie iarăși câte 2 lei noi să se dea asemene, nesmin- 

tita și nestrămutată, ca nu cuni-va din puţină în puţini voră curge 

spre străcăciune acestei rânduite și hotărite dă'la domnia: mea spre 
folosința de obșiie a neamului „nostru cel pravoslavnici; iar cci 

ce vorii vrea de acum înainte ca să se învrednicescă ” fbreoţiei, de 

se vori ardta iscutiţi și vrednici spre procopsială și învățătură, să iea 

ȘI cărți domnesci de. milă și de scutelă, e a nici de cum se nu se 

supere nici cu acestă puţină dajdie ce a r&masă să se dea la viste- 

Tia domnâscă. A işderea și acei ce mai de mulți ani s'aii preoţitii, 

de se vori arăta cu, procopsială şi la stare bună a învățăturei, spre 

folosinţa obștiei şi mântuirea sufletescă şi povățuire a supușilor pra- 

voslavnici, să iae și acestia asemene cărți de mila acâsta dom- 

nescă, ca să nu dea nemica Ja dajdea visterici. Și acestă milă ]i 

s'au fagăduiti pentru ca să se silâscă și să se chinuiască spre 

iscusenia. și procopsiala.. învățăturei și ca se nu se zălienescă ca



46. 

și: mai înainte de: greutatea birului acestuia a .visteriei. Deci. 
dar “pentru. aceste tâte -aşedămii epitropi. şi purtători. de grijă 
al acestui sufletescă și de -obștie folositor lucru pre preoslinţia sa 
părintele: mitropolitul -Moldo- Vlachiei, pe: dumnealui Hatmanulii 
Ioniţă Cantacuzino,. pe: d-lui. Vist. Iordache Costache, :pe d-lui Vist. 
Hrisoscoleos, pe d-lui: Pah. Manolache Bogdan, pe d-lui -Vel Vist. 
ce. va fi: dupe. vreme, pe Baș: Costi: Avraam, pe Baș -Sandul Pa-: 
naiti, pe Bas Coste: Papafil, și. pe: Basi Constantin - Panaite, pentru 

ca să fie purțători. de grijă cu silințe și cu neadormire în t6tă viața 

lorși să împlinâscă: cele cădute și lrebuinci6se ale acestei dom- 

nesci 'academii; iar. care dintre aceştii ca unii: omă. rnuritoriă va 
petrece "viaţa. acâsta trecătâre, cei Valţi epitropi să al&gă pre al- 

lulu şi pre: acela să'lă câră cu hotărire domnâscă; deci dar rân- - 

„.. duimiă ea să. se de plata. dascalului, celui. mare a epistimurilori pe 

“an câte „ad Iei şi dascalului celui dintâi elinesciă . y lei și ipo- 

dascalului: elinescu .,.:.... lei: și dascalului ce învaţă carte gre-. 

cescă bisericâscă: câte: pz “U80) lei și dascalului latinescii câte 240 lei 
(cm) și dascalului-: moldovenesci pi: lei, iar pentru 20 de ucenici 

străini și săraci ce 'se voră afla la sc6lă, pentru mâncarea lori, 

hârtie Și cernelă, cu bucatariulă şi apariulă lori, prin purtarea de 

grijă şi economia. epitropilorii; să se dea pentru trebuinţa lor -„a lei. 

Și la „ă Care. lemne pentru toţi: cei ce -vorii locui în scâlă 375 lei 

și la bibliotecarulă pi lei- și psaltului 250 lei și.la ierochierica celă. - 

grecescii 300: lei, “la ierochirica pn lei: şi: dascalului elinescii și 

grecesc ce se află la scola Galaţiloră: 250.lei, a caria scolă să fie 

epilropă neguțitorii ce locuescii acolo și dascalului elinesciă și gre- 

cescii ce se:afla; la sc6la.Botoșaniloră pi lei, a căreia: scolă vori 
fi epitropi neguțitorii.ce voră locui acolo și la 3 dascali moldove- 

nesci ce sunt. rânduiţi la 3 episcopii, 'a. Romanului, a Rădăuţului 

și a Hușiloră, fie-căruia câte 80 lei şi la 23 dascali moldovenesci 
ce s'au rânduiti pe. la ținuturi, la Suceva, la Câmpulungul Suce-. 

vei, la -Nemţu, la Bacău; la Putna, la Tecuci, la Covurlui, la Vas- 

lui, la “Tutova, 'la- Fâleiii, la Greceni, -la. Lapușna, la Kişnăi, „la 

Orhei, la Soroca, la Cernăuţi, la Câmpaulii-lunguli rusescii, ln Do-



P. 

rohoi, la Botoșani, la Hirlău, la Carligatura și la ţinutulă Iașilor. 

în 9 locuri, fiesce-căruia dascală dintr'acești dascali să i se dea 

câte 60 lei (4), iar epitropii să se adune odată întruni ani la.mi- 

tmopolie și să se caute de adunarea: tuturor veniturilorii și chel-- 

tuelelor și care nu va -fi luată sfârșit Și nu s'au împlinită . după. 

acestă al nostru domnesciă hrisovii: să le caute tâte cu cercelare. 

bună și cu silințe și. ce va prisosi. din venituri și “din cheltuielile: 

ce se voră economisi, de către epitropi, să se. cheltuiască la cărți 
și la organe” mathematice. și la cele- alte treduincidse ale academiei; 
iar acestă rânduială ce s' 'a făcutii pentru dascalii 'scdlelori, din diua. 
lui Sveate Gheorghe ce vine să. începă rânduiții . epitropi a: purta. 
de grijă dupe hotărirea hrisovului Domniei Mele. Care pentru tote, 
aceste ce sai rânduitii spre folosulti de obște, prin. acestă alii no- 
stru Domnescă Hrisov, pohlimii Domnia-Mea. Și îndemnămă' fră- 
tește și pre iubiţi fraţii Domni ce se voriă rândui din Pronia Dum- 
nedesscă oblăduitori ţărei. aceșiia, în urma nâstră, ca sănu smin- 
țâscă nică să zătienescă starea: și buna - aședare acestei Academii, 
ci mai vârtosii prin a lori domnesci hris6ve, spre starea cea mal” 
bună, de-a pururea să intărâscă, Deci dar, Sai dati şi acesta. ali 
nostru Domnescii Hrisovu întărit cu a nostră Domnâscă! iscălitură 
și pecete şi cu pati arşicesci blastămuri a Pre- Svinţitului Alti Nostru 
Despoii și Patri iarchu a t6lă lumea și. cu a.tuturori svinţiloră Ar: 
chierei,. pentru ca să aibă starea ei nestrămutată: și neclătită;..Și: 
Sau scrisă hrisovul. acesla în 'scaunulă Domnici, „meale, în orașulii 
lași în anulă alu 3-lea, la anulu mintuirei 1766. . 

a Proc. Val. Visi. - IE 
“Locul | | | „a 

sigiliului E 
mic, chinovar.   

NB. Am aflată acestă minunalii documentii în pachelulă cu No. ET 

al arcivei Episcopiei de Romani.
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Anexa “Il. 

Pragmente din Cronica lui Bă: zăreanu, înteptudă de lu Domnia 
lui Grigorie Ghica. . 

(1) Postelniculi Constantin s'au dusti ja Porlă, s s'au înștiințatii (2) 
pentru Hatmanul Dumitrașcu că este în Dobrogea (3) tiptilă, și 
fiindă aprope de calea lui, s'au „nevoită și Vaă prinsă (4). Au fă- 
culă scire lui Grigorie Vodă și ferecându- lă în obeze l-au adusi la 
laşi „și l-aă pusă la grea închisâre câte-va luni; a datu câţi-va 
ant (5) și l-ai slobozită şi ducându-se la satul lui Fereștii în ţi- 
nutulii Vasluiului, (6). peste 4 (7) dile au murită. In (5) ali lreilea 
ană ali domniei lui Grigorie Vodă s'au făcută pace (9) din tote 
părţile, deci Giigorie Vodă. s'au apucat de au (10) făcută aceste po- 
meniri : A acoperiti Veserica de la mănăsțirea Balica cu oale; (11). 
ati tencuitii beserica pe din afară forte bine; au facuti tindă, prid- 
voră (npuâdep) ; ; ai zugrăvit-o peste totă <inontru»; fiicut-aii zidă îm- 
prejuvă ; clopotniță lună de piatră şi curți frumâse de pialră; aă în- 
Jestrut-o cu odore veșminte, cu bucale, cu moşii, cu robi țigani și 
cu vii, ca pre o monâstire deplin. Mai (12) făcut-ata curți frumâse (13) 
și helășteia cu iaz (14) să fie de primblarea Domniloră, Făcut-aă 

- 41) Manuser'sulă lul Măzăreanuli, alipită la codicele cu No 238, după fila 509, începe cu 
- acestă pasagiă, care corespunde, cu puţine modificări, la pasagiulă de la pag. 405, tom. Il, 

1endulă 20 ală Letopiseţelorii ţerel Moldovet, edițiunea I a domnului M.. Kogălniceanu,” 

(2) <aă oblicit pre D. milrascu Hatmanul» serie lctop. D- ul Mk. 
(3) La ună sată. | : 

(€), Fiinda aprope de calea lut, Constantinii Postelniculă aă um lală cum aă pulută şi 

l-aă prinsă. 

(5) aă dată câte-va pungi de bani şi apoi iertându lă 1 ai slobodili. 

(6) Liipsescă vorbele : «pin. Vaslui». 

(7) Tiel, patru dile şi aă murilă. 

(8) Măzăreanulă supriună mal toti.d'a una conjuncţiunile și fac mal multă frazele sale. Aşa 

şi aci suprimă vorba. iară», - 
(9) Adadauga: bună. | 

(10) Adausă la Măzăreanulă vorbele subliniate. 

(11) Ediţiunea Kog. pune între lâte aceste f:ple conjuneţiunea «şi». 

(19) Agijderea loc. mat, 

(13) Scumpe loc. frumâse, 

(14 Rog. ad. [rumose.
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pus-aă şi unii ceasornică mare întru acelaşi turnii., Făcut-ai și 

«doao» cişmele, fântăni aduse pre 6le, cu multă cheltuială, una 

denaintea porţii curţei domneşti și una denaintea feredeului. 'Toc- 

mit-aă (1) feredeuli. 'Tocmit-au câte-va case în curțile domnescă 

și odăile simeniloră (9). Făcut-au casă frumâsă în Galata. Tocmit-ai 

chilii în Bârnova. „Acoperit-aă Veserica de la mănăstirea Bârnovei. Fă- 

cut-aii (3) și clopotniţa și alte multe sfinte birerici ai tocmită şi 

coperitii (4).2 

Aci Măzăreanulii suprimă patru - renduri de la primulă aliniată 

din pag. 406 tom. II ed. 1 Kogălniceanu, relative la mortea, în 7935, a 

unchiului lui Grigore Vodă Ghica, Neculai Vodă. Apoi urmeză tex- - 

tulă lui Neculcea, mere suprimândii conjuncţiunile dintre fraze și 

aducândă unele variante, cană nu le vedemii destulii de importante 

pentru a aduce aci în întregi textul lui, mulțimindu-ne cu spe- 

cimenulă 'de mai sus. ' 

Este însă uni punctă, ori două, de deosebiri mai esențiale, pe 

cari ne simţimii datori a le semnala. 

La pag. 410 din tom. II ed. 1 Kogălniceanu nu aflămii trecută o 

informaţiune ce dă Măzăreanuli în codicele săi, pag. 30%, după vi- 
zita lui Grigore Ghica pe:la mănăstiri și moșii boereşti. Iată pasa- 

giulu acesta : «Trecut-ati uni solă “mare leşescii la Portă şi ai 

mersi pre Pruti și i-aă trimisi Grigorie Vodă boiari şi conacii în- 

tru întimpinare la Țuţora, dicendu soluli, că merge la Portă pen- 

tru întăritura păcii, fiindă împărăţia noua, și n'ai zăbovitii la -Portă 

ce iarăşi s'aii intorsi pre Prutii, iar Grigorie Vodă iară i-ati tri- 

mesă la 'Țuţora conaci cu hatmanul Sandu Sturza». 

Mai notămă unii pasagiii care lipsesce în ed. La D-lui Kogălni- 

ceanu și care arii veni în acestă ediţiune la tom. II pag. 10, înainte 

(1) hog. ad. așijderea,. 
(2) Kog. ad. și la grajduri ce eva stricati totii aă tocmitiă. 

(3) Kog. aa. așijderi ea și la Bărboi aă făcutii turnii și at coperit- 0. 

(4) Kog. ati dresă și ati tocimitii.
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de ultimuli aliniată. La acestă pasagiu, pe margine, cine-va de la 
începuiulu acestui secolă a pusii nota marginală de care am vorbiti 
mai susă, refutândii o aserțiune a codicelui lui Măzăreanulii. 

Iată pasagiulă lui Măzăreanulii împreună cu nota adausă :. 

(*) <A birfită părintele 

Măzăreanulă pentru Sturza, 

pentru cele ce arată, fiind-că 
nu s'a aflată la Sturza 

nici.0o moşie mănăstirescă, 
după ce mal alesă au dă- 

ruită la mănăstiri moșii, 

precum la Nemţu, la Res- 
boieni şi la Bărboiă, şi nici 
de la alţii necI o moşie nu 

s'a aflati să fie luată, şi 

după obiceiulă călugărescii 

învățată fiindă a huli, ai 
scrist aceste defărmări şi 
bhalturI>. 

'stirilorii și a mazililoră, şi pentru 

«Cu obiceiurile ce le găsise Grigori Voevoda 
gata, făcute de alți domni, se stinsese de totii 
mazilii, monăstirile și totă țera; tâte le grămă- 
dea întruni locu, adecă: văcărituli, hârtiile, vă- 
drăritulă, șverturi mari și desetina, iar întruni 
anii au scosi și pre țigani grele hârtii. Scos-ati 
pe preoți și pe diaconi ună bir ce-i dicea 
mucareriulă, pre cei de frunte i-au pusi câte $ 
iar pre cei săraci câte 3 galbeni (vai și amarii 

de dinșii )); rădicatură neamului nu făct, de- 

stulă blăstemii ş'au agonisită. In toţi anii Dom- 

niei lui, luă de la săraca |eră câte 1500 pungi 

de bani. Iară altă-dată şi mai multi, deosebiti 

de dajdile ce lua de la mănăstiri și de la ma- 
zili, şi s'a stinsti mănăstirile, Mazilii și t6tă 

jera. Grigore Voevoda într'unu 'rendi era să 

ierte mănăstirile şi Mazilii de dajde, și ati po- 

runcită hatmanului  Sturzei să facă ispisocii de 

întăritura (5). Sturzii nu iau plăcută acestă milă 

asupra mazililoră și a mănăstiriloră, fiindă la- 

comii din fire, vrendă să înghițe moșiile mănă- 

aceea eli au 

făcutu ună ispisocii numai pre giumălate de 

mnazili, iară pre giumătate ai dată la ţerănime; 

vădendu Grigorie Ghica Voevoda acelii ispisocui, 

Sai măniată și Vai ruptă și au întunecată San- 
dul Sturza acestă milă domnescă. Grigorie 

Voevodi ave mare trecere la Portă, căci și pre. 
Turcii Balgii îi îngrozisă atâta, câtă întru ni- 

mica nu pulc face Turcii zulum 6menilori».



51 

Oprimi, la aceste fragmente, anexa de faţă, din letopiseţulii lui 
Măzăreanuli, care se întinde încă până la fila 330, și se termină 
întocmai cum termina Canta scrierea sa, tom. III, letopiseţe, edit. I a - 
D-lui M. Kogălniceanu, la pag. 188. 

* 

Notă. Inainte de a termina acesti memoriii, am mersii să vedemii codicele 
de documente scrisă de Mazareanu, de la st. Spiridonii din laşi. Acesta ne 
-aretă, că d6că activitatea mai mare literară a lui este până câtră anii 1780; 
însă de re-ce acea condică este din 1800, apoi viața lui s'a prelungitii și .câţi- 
va ani din secolulii alii XIX. Pe la 1800 Vartolomei era, în adevării, trecutii - 
Egumenii la mănăstirea Precistei dia Roman. Aci continuă a se numi și Var- 
-tolomei Putneanulii Măzăreanulii credii că muri, forte bătrânii, după 1800.
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Luat din condica monăstirei Momorului din biblioteca Academiei,



SIGILULU 'TERGULUI PETRE (JUDEȚU NEAȚU). 

Prin trecerea, in puterea legei comunale, a bisericilor din orașe, 
ca biserică. comunali, unele Primării ati ridicatii de pe la acele bise- 
rici arhivele lori de documente de proprietăţi. Câte din aceste docu- 
mente se mai conservă acum pe la primării, scie numai Dumnedeii ! 

La primăria din Petra am aflati încă în fiinţă câte-va. din ve- 
chile documente ale bisericei St. Ioan, ce zidită de Stefani Vodă celă 

„Mare. Nu potă spune ce s'aii făcută cele mai vechi documente ale 
pesericei acesteia, dar mi S'auă arătată, că Primăria mai multe decât 
cele ce am cercetati n'a primită de la fosta Epitropie a Bisericei. 

Voii urmări altă-dată documentele, . multe pucine ale monastirei 
lui Stefani Vodă din vechiul orașii . «atena», cum se numia pe 
slavonesce, în hris6ve, orașulă Pâtra. . 

Astă-di voii numai să comunici Academiei întipări irea în ceră ro- 
şiă a unui sigiliu ce primăria a aflată conservatii împreună cu 
documentele din arhiva St. Ionă Domnesci. Dati și aceste documente. 

Acestii sigiliă, „de mărimea unei monede de 5 franci, este de feri. 
Mobilierulii lui se compune din chipulă re făcută, abia insemnată 
din linii, a lui sfântulu Ioanii Ante-mergătoriulă lui Hristos. Din 
juruli rondului care servă de limită părței sigilului cu mobilieruli, 
resarii pe ici-cole, rămurele de plante, ca ornamentă. De oparte a 
capului sântului sunt literile € și de altă-parte <îw>. La stânga 
sântului este o căpridră, destulii de răă săpată, dar care se cun6sce 

ai , . de
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bine, Pe câmpulu rămasă liberă la stânga sântului sunt două stele, 
una susi și una josi, La drepia, josă âncă este o steluţă.. In ju- 
rulă acestui mobilieră, între două linii rotunde se cotesce inseripţiunea . 
următore : ș Sluacra neutre a 'raprSaSu nierpu : AE aa INejan eo ana. 

  

„Adecă : $ Acestă pecâte « tergalui Petrei de la Stefan Vod 7021. 

" Este re, acestii sigilii cu adevărat de la Stefani Vodă? Chiar 

data de 7021. ne chiamă la o domnie mai recentă decât act a fun- 

datorului monăstirei st. loan. Se pare că săpătorulă pecetei a ţinută 

de datoria sa să amintâscă de litorulii monăstirei, dar acestă amintire 

nu se face sub chiar domnia vitezului Domnii, ci pe la 7021, adecă 

la 1513, decă sub domnia lui Bogdani fiul lui Stefani celui Mare. 
Este insă cu adevăratii sigilulă acesta de o vechime atâtii de 

respectabilă ? | 
Objecţiunile ce se poti aduce contra acestei vechimi, la prima 

vedere ar fi: N 

1. Esistinţa de documente de la șoltuzii de Mamena, care ne-ai 

conservatii altu sigilii peniru târgul loră. 

“Noi înşi-ne posedemii câte-va acte de aceste. Iată unii sigilu-de 

pe ună zapisă din 7130 (1692) Iunie 18, conservat Ja Archiva 

Statului, pachetulă No. 13 ală mânăstirei Bisericani, Doe. No. 13. 
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Nu negămi însă că între căpridra din sigiliile şoltuziloră şi în- 
tre ace de la stânga s-tului: Ioan, din sigiliulii de care ne ocupămtă, 
nu aflimă neasemănări isbitore. Din: respectul sculpturel n'am 
pule refuza credință autenticităţei sigiliului din 7021. 

2. Mai grele ni se pari objecțiunile următâre : 
q). Nu cunâscemiă pe la 7021 sigilii cu inscripţiuni în 1. română, 
3). Mai preste totă, în vechile nostre documinte, vorba lerg o 

aflămă scrisă : pur iar nu "Tapr. 

Ca să se restârne asemenea objecţiuni eii cunoscii o metodă unică : 
să ni se arete acesti sigilii pusu: pe acte liberate de Mânăstirea 
s-tului Ioan din Petra, de la anii:1513 încâce. De asemene acte se 
află, de siguri, în mâna proprietarilor de locuri, răzaşi de prin 
Valea Viei, din jurulă Petrei. Aceste locuri au fostii cedate moşilorii 
şi strămoșiloriă lor de către Epitropia bisericci st. Joan” a lui Ste: 
fanu Vodă. Cu neci uni chipi m'am putută dobândi « de la vre ună 
rezașui să vădă actele lui de proprietate!... Să i speremii că ă alții vorii 
fi mai fericiţi decât mine. 

„În definitivă, sigilulă de care ne ocupămă, fie oră nu de la 1513, 
modernă ela nu este, şi-nu vedemiă . cu ce interes s'ară fi închi- 
puiu. de cine- -va multă mai.târdii decât la ace dată. Apoi objecţiunea 
scrisorei în românesce 'se pote întâmpina: tâte sigiliile boeresci 
erati cu. slove: chirilice, numai la Gr. Urechia și la câți-va aflămi 
litere latine, apoi pentru că c o escepțiune, urmeză că e fals? 

Voiu mai adaogi că, după ce mai tste sigiliile de orașe sunt cu 
inscripțiunea slavonă, acelu alu orașului Romană, până în secolulă 
ala, XVII-lea a fosti cu inseripțiune. în latinesce : «sigilium pargar 
Homan». Acestă escepţiune (de curândiă aflată de mine în docu- 
mentele Episcopiei Roman de care voii vorbi aiurea) nu mă pole 
autoriza a o crede falsă, pentru că e o escepţiune. 

Toti așa şi cu sigiliulu de la St. loan: pâte fio escepţiune de la 
regulă, din causă că nu se aflau în Peatră săpători sciindă slavonesce. 

pecete s'a decisui. să facă ună ce fals, dece adecă s'o dateze dela 
1513 și nu chiar din domnia lui Stefani Vodă? ... 

Șapoi decă nu e din 1513, dâcă odată cine a fabricat acestă”



2% 
Inseripțiunea de care ne: ocupămii pare că ar grăi așia : 
<O pecete asemene a datu Stefani Vodă tergului Petrei, după ce 

a ridicată monăstirea st. Ion, dar ea s'a perdută și ială iar, acum, 
la 1513, am refăcuti - pecetea lui Stefan Vodă.» 

Terminândă, eă rogi pre Academie să mijlocâscă a se oferi Aca- 
demiei sigilulă acesta, căci cu nestabilitatea organeloră comunali 
și adese cu nepriceperea loră de valorea unorii asemene lucruri, 
cine garantâză că nu se va perde? | 
„Aflu utilă a înregistra aci Și documintele câte. ati mai rămasti 
la Primăria din Pâtra, din ale Mănăstirei St. Ion. 

  

"Documentele care aciualmeni se mai păstre ază la Monăstirea 
Sfântului Ioan a lui Stefan cel mare din Peatra „sunt cele urmă- 
toare : 

1. 7157 August 25, act de la Vasile Lupu, în romi âneşce, serisii. de Dumitru 
Leca. f*. cu sigiliul domnese roșu mijlocii. Este o poruncă domnească pentru 
alegerea părţilorii de moșie din satul Cândeșci. | 
2.7253 (17 745) Sept. 2 Neculaie Voevod; în româneșce, carte domnească 80 mic 

pecete mare" roșie. Serie lui Ruset biv vel vornic, ispravnic de ținutul Neamţului 
și lui Constantin Darie biv -vel Pit. că sa jăluit. Zacharia logofiţel şi verul!' seu. 
Timoftie diac, că le-au cosit moşia lor Poiana de la gura Doamnei. | IN 

* 8. 7265 Dee. 25 (1757). Constantin Mihai „Cehan Racoviţă. Uric românese 
fo. hârtie cu sigiliul avend marea ambelor ț&ri în alb. Domnitorul dă schitului 
Vovideriii de la "Neamţ o parte din locul domnesc de la Peatva. Actul este scris 
de piscul Stefan Mihăescu. 

7265 Dec. 23 (1757) Constantin Mihai Cehan P acoviţ V.V. Poruncă dom- 
nească în românesce, cu sigiliul domnese octogon, purtând data de 1753. Este 
carte domnească către boierul Darie, ca să. hotărească. locul dăruit Ari. Vovi- 
denii, din cel domnesc de la Peatra. | - | | 

5. 1797 Maiii 8. Alexandru Calimah V.V. în prima Domnie. Utric f*. mare ro- 
mânesc, scris de Șerban biv vel sluger, s>mnat de Vodă. Domnitorul donează 
Sf, loan din Peatra, un loc 'din acest oraş. | 
61814 Iunie 6 de la 'Alexandru Calimah V.V. în româneşce, cu semnătura - 

Domnului şi sigiliii mare roșu. Domnitorul dă Mri: Sft::loan de la Pcatra,. care 
este biserică . Domnească, :venitul vătajiei de mabali (hamali) şi se aibă 7 liuzi 
oameni sir&ini scutiți de. or-ce bir.
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7. 1814. Iulie. 7 lasă. Scarlat Alexandru Calimah V.V. 1% mare hârtie turetască. 
Domnitorul intăreșce posesiunea St: Ion pe locurile Borzochianul şi Avramul, care 
vor [i a orășanilor. — Acest document coprinde oare-care - disposiţiuni relative 
tocmai la pecelea tergului. La puntul 7 se zice, că pecelea: tergului să o păstreze 
cpitropii bisericii Domneşci şi să nu se puie. fără şcirea fruntașilor. torgoveți, 

Dămiă aci întregi acestu documentii : : 

Avi Scarlat Alerandi a Calimah Voevod cu mila lui Donez 

"Domni. țăvei Aloldaciei.: 

Inșliintare facem prin acâstă a n6stră carte tulurorii cul se cuvine 
a şti că elâtu loculă din vatra târgului Petrei de la ţinutulă Neam- 
țului împreună şi cu tite „mahalalele, cât şi totă loculu cât sai aflati 
drepti domnesci de' prin prejurulă târgului şi ne dată nimerut, încă 
la anulu 1797 Maiă 8 de câtre părintele Domniei mele Alexandru 
I6n: Calimach Voevodii cu, hrisovă sai dată danie şi miluire tuturorii 
locuiloriloră de lu acelaşă (ârgă, ca să le fie dreptă ocină: şi moșie 
în 'v6cI. Însă şi el târgoveţii se fie datori în (Gta vremea a ţine atât 
Biserica Domnească ce este intra celă târgă întru care se! cinșteşte 
şi se prăznuește hramulă. naşterei sfântului. proroci Inainte mergă- 
torului şi Botezătorului I6n; cum şi alte sfinte și Dumnezeești: Bise- 
rici ce ma! sunt acolo intra cel târgi, cu indestulare de preoți şi 

"cu l6te cuviinci6sele: pod6be bisericeşti pentru slujirea sfintei și Dum- 
nezeești liturghii, cum. mail pre largi arată acelaşi hrisovu- alu pă- 
rinteluy Domniei meale. „Dar acum născândă pricină între locutoril : 
dughengii din vatra târgului i alţi al loră şi între locuitorii de pe la 
mahalale, care îş ai. numa! casele lori de locuinţe; cererea mahala- 
giilorii fiindă pentru. loculă: ce se numește” Borzoghianul și Avramu 
ce este afară din cuprinderea mahalaleloiă, ca să'lu aibă numal el la 
stăpânire pentru a loră hrană și chivernisală, ca unii ce pentru acelui 
loci ară fi fâcută şi multe cheltueli spre desbaterea lui de sub îm- 
presurarea megieșilori moșii; şi pe de altă parte şi târgoveţii du- 
ghengil cu toți al. lori îl:ceră ca se fie Slobodi pentru imașuliu vi- 
teloră tuturorii târgoveţiloră de obşte, ca unil ce şi ei sprijinescă 

"„cele mal mari greutăţi ce se întâmplă-asupra acelui târgă şi mai
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alesi că ei mahâlagil de nu 'ŞI aă dughene la fața uliţei, aă-celă mat 
multă locă pe la mahalale, ei lau cuprinsi cu casele şi livedele ce 
au făcută, din care nu puţin sar fi folosită; care atâtă. pentru, pri- 
cina acesta, cât și pentru alte neînvoiri ce mai era între dânșii 
amândouă părțile au avută la înfățozare înaintea domnescului no- 
stru Divani şi aloti sfatulă, de unde după tâtă cercetarea-ce am 

făcută însumi Domnia mea, după cum saii socotiti a fi mat cu cu- 
viința .dreptăptății, am dati domneasca n6stră hotârire ca pentru tote 
acele pricini cu nestrămutare nici odinidră de către toți târgoveții 
de.obște să păzască urmare întocma! şi pre deplinti precum în josi 
anume se arată: 

    
———— e e N a a at . .——. POR 

  

  

  

Pricinile | Domnssca n6stră hotărire 
7 

1| Pentru loculii ce se numesce | 1 De vreme ce și aceli locii. îm- 
Borzoghianu și Avramu, ce cere preună. și cu vatra târgului ia 
ca să'l aibă în stăpânire numai mahalalelorii este datii danie și mi- 
o samă din târgoveţi mahalagii, lire tuturoriă târgoveţiloră din ace-. 
din partea căroră la acestă ce- laşi târgii și mahalale, apoi drep- 
rere aii fostii vechili Manea Orqa latea urmeză iarăși cu toții să'l 
și I6n Hama. stăpânâscă, numai fiindă că acele 

locuri unii aii cerutii să'] are, alţii 
ca se rămâe iamaș, la acâsia cum 
vor socoli cu sfatulii de obște că 
li este de mai bunii folosii pentru 
toți în fiește care ani, așa să ră- | 
mâie 

2| Pentru totă trupulii moșiei și || 2 După cuprinderea hrisovului pă- 
din vatră și de la mahalale, cum „Tintelui domniei mele să stăpân6- 
și de prin prejurulă târgului. scă de către toți frățește, stăpâ- 

nindu-și fiește care și casele i 
liveqele cum și curăturile unde aiă 
apucatii de șaii făcutii, fără nici o 
supărare unii despre alții. | 

3| Pentru cât locii se află slo- 3 Nimine dintre dânșii toţi târgo- 
bodii din totă trupulii moșiei și veții să nu fie volnici a vinde 
ne cuprinsi de nimine atâtii din cuiva macar o palmă din t6te acele            



Pricinile. 
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ţ 

Domnssca nostră hotărire 
  

  

  

  

| 
4) 

|   

vatra târgului i pe la mabalale 

cât şi pe afară de pe Valea.-viei 
și ori de ori unde. 

  
Pentru casele și dughene și 

alte acareturi ce aii târgoveții 
făcute atâtii in vatra târgului 
cât şi la mahalale.     33

 

  

  

  

locură și nici de cum Grăși să nu: 

fie volnici a prinde și a închide 

vre unii locii dintre acele locuri, ci 

ori care dintre ei va ave trebuință 

de vre unii locii de case, datorii 

se fie a merge la epitropii Bise- 

ricii domnești şi la târgoveţii frun- 

lași ca se cee, şi de se.va căde 

a i se da iarăși de către epitropi 
și fruntași să socotâscă cât.locii 

îi pole fi spre destulare de trebu- 
ința slărei sele, iar nu cât va voi 
elii, și se morgă se ilii măsore în - 

slinjeni şi stâlpindul şi cu petre 

hotare să-i de epitropii și fruntașii 
şi serisorea lorit de mărturie la 

mână spre veșnica sa stăpânire, 
arătătore în semne şi în măsuri, 

pentru ca după vreme să nu se 

potă întinde mai multii, care scri: 

s6re să se întărâscă și cu pecetea 
târgului și să se Irâcă și în con- 

dica. Bisericei Domnești ; şi așa cu 
acâstă rânduială, cei care vorii ave 

trebuință să prindă locuri, iar nu de 

sine, macară ori de ce.stare va i. 

Și celii care i se va da loc, dator 

să fie și elă atunce a da doue ocă ; 
de ceară la biserica domnescă. i 

Ori care din dânşii voră voi a 

vinde casele i dughenele şi alte 

acareturi ce vorii ave de veaci unulii 

altuia, saii ori cui, cu prețulii ce 

se vorii pute învoi, volnici să fie, 

înse prin știrea epitropiloriă bisericei 
domnești și a târgoveţilor frun- 

tași și zapisulă vinqărei să să adi- 

   



  

            

Pricinile Domns&sca nsstră hotărire 
  

  
  

  

Pentru cele trebuinciose la 

tâte sfintele Biserici ce sunt în- 

tracelaș târg adecă : Preoți, Dia- 

coni, Dascali, Veșminte, Ceari, 

Untu-de-lemnii, 'Tămâie, Mere- 
meturi şi oră ce altele. 

Cn
 

Q&
 

Tote scrisorile moșiei târgului. 

  

  

        

ex
 

  

vereze şi de cpitropi și de fruntaşi, 

precum și cu pecetea târgului şi 

vîndătorul încă să fie datori a 

da doue ocă ceară la biserica dom- 
n6scă. 

La tote ucele datori să fie târ- 

govejii de obște a da cuviinciosuliă 

ajutorii, însă fiește care după starea 
și putinţa sa, iar nu mai multă, și 

epilropia bisericâscă încă să fie da- 

t6re a da samă de tâte acele lua- 
turi și daturi la cei mai fruntași 
din tâte acele stări. 

Pecelluindu-se cu peceţile târ- 

govețilorii fruntași, şă ste la mâna 

epitropilorii bisericei Domnești și 
când va fi ca să se scâtă din trân- 

sele vre o serisore, iarăși prin știren 

fruntașilorii să se scstă, iar epi- 

tropii, de sine, foră ştirea fruntași- 
lorii, 'să nu fie volnici a deschide 
scrisorile, precum și când va naște 

vre-o pricină despre cineva asu- 

pra moșiei târgului să se siringă 

cu toți târgoveţii la uni locă şi 

prin sfătuire și alegerea tuturor să 

se pue la cale şi să'și rânduiască 

şi vechil dintre dânșii pre celii mai 

cu înțelegere om ce va îi, ca să 

mârgă să se și judece de va cere 
trebuinţa, dândui și inscrisii vechi- 
lului la mâna sa și după pricină 
să socotească și să-i de și mă&su- 
rată cheltuială de la tâte stările pe 

analogon stânjeniloriă locurilorii ce 

stăpânescii, însă atât târgoveţii frun- 

tași cât și alţii să se ferească ca  



6. 
Pe tag Rao a a — ———. pn. Rp teoreme | |   

Pricinile | Domnâsca n6stră hotărira 

  

| să nu cum-va facă vre-o asuprire 

| spre interesulii lori, cu cuvintul 

! al cheltuelilorii, celorii mai săraci, 

| după cum acâstă râ obicinuinţă se 

urmâză până acum, căci pe urină 

i dâcă se va dovedi că vre-unii din- 

ire dânșii aă metahirisilă unii 

chipii de vicleșugii ca acela, se va 
d pedepsi. 

7 Pecetea târgului. : 7 Să ste păzită la mâna epitropi- 

ij loră bisericei Domnești și fora de 

ştirea târgovețilorii fruntași să nu 
fie volnici epitropii a o pune nici 

pe o scris6re, căci o scrisore ca 

aceea în care nu voră adeveri şi 

târgoveţii fruntași cu iscăliturile. 

lori că saii pusi pecetea şi prin a 

loră ştire, nu va put€ ave nici o 

tărie, 

e
 

            
Intru acestaş chipi după cum sai arălalu în susti dândi Dom- 

nesca n6stră hotărire pentru (6te pricinile, poruncimi dati domnia 
m6 şi tuturori locuitorilor din acelaş târgu, ca la tâle să se pă- 
zască urmare întocma! şi pe deplin cu nestrămulare pentru nici o 
dinidră în veaci întru cât de puţină, căci care va îndrăsni a face vre-o 
inpotrivă urmare, ca se asuprâscă pre vre-unuli dintre dânşii, se va 
pedepsi şi nici uni cuvântă spre vre-o îndreptare nu va. pul ave, şi 

„Spre aceea ]i sai dată la mână şi acâstă domnâscă a nâstră carte 
care sau întăritu şi cu a n6stră domnescă iscălitură Şi pecete. . - 
(Iscălit) Scarlat Alexandru Voevod. In laşi are (7322) Iulie 7 dile. 

(L. 8) (Iscâlit) Nedescifrat. 
Sai trecut la condică 

(Iscălit) Nedescifrat, |



PE FILE DE CIASLOVU. 

Rolul scorțeloră și a marginelorii albe din filele Ceaslsveloru in 
istoria familiei și a ţăriloră române este cunoscuti. 

Mi-a căduti la mână uni ceaslovă. 
Despre densuli nu voiă. să însemneză aci alti ceva, decât că nu 

este din ediţiunile ce posedemii în biblioteca Academiei. Jicemi 
acesta, de și este lacunariă, şi-i lipsesce tocmai pagina cu titlulă, cum 
şi mai multe file din liuntru și din urmă. | 

Pe partea de josii a paginiloră acestui ceaslovii, cîne-va (care 
pentru: noi rămâne anonimă), a însemnalii evenemintele din ţeră. 
Inceputulă acestoră adnotări lipsesce, e căci lipsescii câte va pagine 
de la începutulii cărţei. | | 

lată ce aflămi pe prima pagină : 
asa OA ut AS, Acauiir Su an 5 măue, ap. | 
Cine a fostă acesti Domni noii care ati domnitii ună ană cu 

pace și în care Principată ? Afămi răspunsi, celindă și nota de 
la pagina următore : 

SIA Acuat an aa ar „avu (1788) aS nenurr sprit dboapre  mSauii... 
Pe la 1788 domnia la Munteni Mavrogheni, i iar la Moldova Ales. 

Mavrocordatii. De care din doui e vorba în nota de mai susă?



64 

Informaţiunea “că « Tuvcii ai venită» urmată de notele după pa- 
ginele următore care dice că em a5 MSprir Iprliwe. | Izpunreae 
Tpurspie „Anania, anii | su (28) aurrponea.> ne dă îndată respunşuli 
cerută. Mitropolitulă Gregorie care a păstoritii 28 ani Și Sau ilu- 
strată între altele prin traducerea și tipărirea mineelorii, este de la 
Munteni. Deci notele istorice după filele ceaslovului nostru se referă 
la țera Românescă, deci e vorba de Domnia lui Mavrogheni. 

Să urmămă, acum înainte, copiind aceste note. 
La fila 7 și S anonimulii cronicari spune că după morlea me: 

tropolitului Gregorie : 
«tu €a5 uSc Arrpornioanrr Ip'twczuata ca | 

"apoi (pe fila S$) câte-va cuvinte sunt tăiate de legatori, ast-felă, 
că nu se mai poti ceti t6te cuvintele. Se citesce bine numai vor- 
bele ; cum aS bocrs». | 

Trecândii la pag. 9 avemi dară: 
ui a dec atrtp. "rpeii ant... 
Care e mitropolitul care succede lui Gregorie? Este Cozma. 

"Acesta înadevării păstoresce trei ani, până la 1792 când more şi-i 
succede Filaret celt vestita. - 

Urmeză deci că vorbele tăiate dădeai numele mitropolitului Cozma. 
Cronicaruiă anonimii continuă, de la pag. 9 la paginele urmă- 

tore a ne da informaţiuni relative la timpuli domniei lui Nicolae 
Mavrogheni. Eli dice : 

“ÎTpauențiit ant a a | Sr A SatuiSa HenSade Aar:ps | rea BSAă a 
“rouii Bopui ue mapii cSpriSn | sere Awpii. (Doeras Apr ES ANÂAA A€ 
MALTE NAAAE. ALSpurras | dit maur Vi au Wwamtenii mzerepii | nedesci- 
frabilă... | pon mm nS ce Sort | Suria noSasi. "spe aeprpl cupe i 
Sire um tert. Bapa a5 potitr—Aloaasea roâra. 15 perii ui apa ! 
urspiieria nana aa Bpauer |. . | 

Acestă notiţă amintesce așia dară de persecuţiunile și esilarea 
la Rodos, cu firmaniă turcescii, a fraţiloră Brâncoveni Nicolae și 
Michailă, a frațilorii Constantin şi Scarlată Ghica, a lui Demetrie 
Racovitză, a lui loan Moruzi, a lui Ion Văcărescu cu fiulă să Ale- 
xandru, a bătrânului mare Bani Filipescu cu doui fii ai sti i Nico-
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lae și. „Constantinu, la st. "Munte etc. Mergerea Turcilorii spre munţi, 

fară să ne spună notița d&că și prădau țăra” pe unde, trecea, ne 

amintesce, că intrarea 'Turciloru în Valachia nu s'a făcută în modă 

dușmănescă (1), graţie sincerei purtări către Portă a lui Mavrogheni. 

Spre munte mergea Turcii, contra Austriei, aliata Muscalilori. T urcii 

ai robiti Moldova haină, ocupată de Austriacii conduși de Principele 

Coburg şi de Huși sub Solticov. 

lata de ce Turcii pradă Ardealulu, Brașovulă și Moldova. 

„La.pag. 92 și următbrele, anonimulii cronicari spune că Turcii : 

| «Ponuraş UI WacTe Me Adei | periST Sat: A apa rr Spelsctiz | ui 145 

EAHAST ASar Hopoa. Daia, | AlScrdaui audera a5 TPILANEC | AST op mut 

AS rom ne Spui |. o cc 

Suvarovii este celă care veni în. n. ajutorul Nustriaciloră, isgoniţi 

de “Turci pe apa Argeşului. N 
Cronicarul anonimi, câre nu ave, ca 'boerii, nemică de impu- 

tatu lui Mavrogheni, el carele din contra, va fi făcută mare chef 

când acesta dete calului seă Talambaşa căftan de Slugeriă, numesce. 

pe Mavrogheni : «Milostiv» și constală, la pagina: 26 și 27 a cias- 

lovului, că : - | 

| duacerur: „ACamiSA AMlarperenu 45. aur “| AACTA sp; verii Su cs 

aer. na$ nepur | | 

Dionisie Fotino amintind că N. Mavrogheni. nu primise de la 

Turci nici 6ste, nici bani cu care se întrețină pe. a sa și amenin- 

jală de Coburg cu 40,000 Austriac, a lăsată în jeră Caimacam pe 

Dumitru 'Purnavitu şi elii a trecuti Dunărea la “Rusciuci. | | 

_ Adnotatorulii ciaslovului, la pag. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, spune 

cam același lucru | i 
«Iu -NTAI9 Avapiia ca as Sur, anii | Mura EA sui Spui. Re 

mitraS IE au poâpre | mSanii anu a$ me: aSr ani air uuni A Î dsr 

nâse. LL ca ASC Mt AS LET l uni Tictpuit «teii eSprStugii UI 5 hE- 

ur | tip Aluat Haas ASAtS, î. Ad Al:TS | 92. 

 Austriacii făcură pacea cu Turcii, se. scie, la Șiştov la 1 “Oct. ă 

(Î) Fotino spune că Mavrogheni ati adusă la Bucurescl 30 „000 de Turel cu mar mult Aleaiil * 
şi PaşI. Pe lângă Turc -aă adunată şi voluntari.. -- . ae a
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1791. In urma acestei păci 6stea austriacă s'a ridicată din jâra 1ţo- 
mânâscă. Mihai Vodă care e numită Domn, este Mihai Constantin: 
Suţulă. Da 

Domnia lui Mihai Suţu o începe Fotino la Septembrie 1791, 
și ne pare mai esactă decât data notiţei din Ciaslovă, de 1792, căci 

* Mihai Suţu domnesce ună ană şi 5 luni. Deci de la Septem- 
bre 1791 la Sept. 1792 este ună anii și de la Sept. 1792 la la- 
nuatie 1793 sunt cele-i-alte 5 Juni. 

“ Dionise Fotino nu spune nimică despre domnia lui: Mihai Suţu 
la Munteni, pe când notiţa de la pag. 34 şi cele: următâre ale Cias- 
lovului, amintescă că: | o 

Dscra3 Sata dboapre mape | dioapre Sanii vâaeni ay MSpir unt 
45] aiSpitr su “np'bcduita ca AurrpenoatrSa HSaata | Sugriuia Ac csata iu 
a5 nSe ue up: | ciumă ca Gniienon  Duadper Aur. | aa ar „avrur 
CENT. A. Mt 45 decr Mur, | | | 
“Tată că anonimulă Cronicariă ne dă data esactă, anulu şi dioa,: 

înălțărei multă alesului prelată Filaret II pe tronulă Metropolitan 
alu Munteniei. La procesulă verbală din condica santă a Metropo- 
liei, de ipopsifiare a metropolitului Filaretă II, se vede că acestă: 
ceremonie și formalitate se face ce-va mai târdii, și anume la 
93 Sept.. iar nu la 4 Sept., cum serie notița din Ciaslovă. 
Dar notiţa continuă, la pag. 40, spunând că : 
cu a$ nene npiatatăpa A, Sau5 | Du ManncânapS AlopSa5 B.b. | 

Aa cenr. 25 am 1793. a5 coc | ne up: cdiita ca maprnreae aur. 
Duadper | Anu cnăSnSa awrrp. mu a$ Se ue pri: | căunana ca uaprimreac 
Asengeii diuina | emtienen Ac Saci. Aa adm 1793 Sep. 30 | coâpeae a3 
REPIT..a. | ata Aa naattza unt CAS iSrpemS | păr maminrSa aa Iotaup 27. 
ASanui | ne el;pa Aa e uâcSpii | Ann uoânre doâpre 'râpe,. Al areur ! 
1793. | da dep. 9. Diinepit ma aa miza Sua | aS “nepur aSua. Aa 
Dep e, tot ua aa | npânaS ca3 SrpemSpăr | naavânrr SA ale avua, 1794 
dseraă | map aa 95 focray tipa Mape; a5. amSnic$ | m..59 tip widoa AA 
Pitt | osie | a5 Asus vida AEAVAAÂI Napaa€ S | Baa Ac ps 
ra. 50. DSeraS mSapre | As siSava atdpe A DiSriSpenţait. AlSpriraS. waaenii i 
Mali MSatii Aa pt (2000) „fi DSnSpărgi aăpu aa | ei At mdpa. Lap
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aa '96 aanâsa H4S Ad | una tâpa caS erei Sărat | as: aSues 

wăwa Ap daia w napă | 

Dionisie Fotino constată că a fostii ciumă şi fomete sub Alex, 
Vodă Moruzi. 

Mai departe anonimuli cronicarii constată că : : 

ia cemre. (adecă toti în 1796) a5 cnsc n flauncauap5 | bsan Alopsa 
atit as BELUNT ASatuin SI aunicânApS | HI ucuadurr OAZA 4 “Aaa Aciu | £I5 

„preus ip MOap'rE LLVALI uăpa Mii 45 “ACANUIIIT | Su ai Miu MS Cioc un, 

a5 benitr AcauiS | ebpre fligepariS boa | - îi 
Controlândă aceste șiruri: nuc din Ciaslovi aflămă, că Dionisie 

dice, că Ipsilant a domniti uni ană și trei luni, pe când Cias- 
lovuli dice că a domnitii numai .ună ani. Dar totii Dionise Fo- 

lino scrie, ce-va mai departe, că Domnulă următoră lui Ipsilanti 
sosi în țeră pe la luna lui Noembrie. 1797 ; resultă că totă anoni-. 

mulă nostru are dreptate: Alexandru Moruz a împlinită ună anti 

de domnie la OQctombre 1797. Dâcă urmaşulii sei sosesce în Valahia 

la Noembrie 1797, urmâză că cu vre-o lună înainte de sosire, că- 

pătasă domnia la Constantinopole, de unde nu.pulu ajunge în Bu- 

curesci decât cu întârdiere de vr'o lună de dile, adecă pe la în- 
ceputulă lui Noemvrie. 

Lui Alexandru Ipsilantă succede Angerliu : 

seslliit 45 AVAT | Sia ant tat AS ese EaapiirS | Ac Tu tr. 1, 65 

SAMITAN Nauiă | uit 45 ASar ut pantă ut HAS anSsdr 4 ta | nu "Su, 

au AS mazare | iu Aa dpepodpe: 15 nunepii ar „arie, (1799) aa . 

udce | udeSpii a5 nene Banii Baăuna | uni aa$ ziar -p Andu (pag. 83). 
DseraS iapa mape ui ep... | Ata aa Ioeanpe 16 mart aa Map 25 |. 
aa ÎSnanecrupe, 1799. usi aS peur | Acu up SlamicanApS AlopSaS | aa . 
sape 14-99. | 

Aceste sunt ultimele notițe din Ceaslovă Și aceste ca și cele de 
mai nainte sunt forte esacte informaţiuni. | 

In adevără Dionisie Fotino şi cronica lui Zilot constată că 'văcă- 
ritul va aduce cană capătă fărte tragică Domnului». Istoricul grecti 

şi Zilot dati cu destule detalii uciderea în Divani a nenorocitului 

Angerliu, la 18 Februarie 1799. Dată este identică și la Fotino, de
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cât în locă de 6 ceasuri Dionisie pune 5. Vedi despre acesta Și pre 
Zilot Românuli. 

Despre avenirea la tronă a lui Alexandru Moruzi, anonimulă ne 
dete, cum mai susi se vede, cu precisiune luna și dia, ceea ce nu 
aflămi în Fotino. | 

Ori cât de secă de cugetare şi sterpă de ori ce critică, este no- 
tița ce mai sus: am analizată, e ca “are valdrea ei, ca documentii de 
control al fapteloră în faţa istoricului. D'aceca am adus'o pentru 
analele Academiei, iar ceaslovulă. îlă donezii bibliotecei n6stre,



.. 

“DOCUMENTU nepenionD LA - LIMBA noxăNiscă. 

pe „comunIcAȚIuNE. pa 
DE 

Y. A. "URECHIA- 
Membru ală Academiet Române,. 

  

Se Șediaţa din 11 Novembre 1888. 

  

Escursiunea istorică ce am făcută în: 1836 (de la Iulia la Octom: 
bre) în ţâră şi în Bucovina m'a pusă în cunoscința- a-mai multe 
sute de documinte de mare interest pentru. istoria: Moldovei. și în 
genere a culturei românesc. a 

Este unulă din acele documente, care nu se cuvine să lipsăscă 
din analele Academiei, căci e unul din cele: mai mari monuminte 
cu privinţă la istoria limbei scrise românescă, de la începutulă: se 
colului: ali XVII-lea, pe lângă că interesâză torte multă pre. islo: 
zicălt Bisericel române din acelă secolă. - i 

Intre frumâsele documinte ale Monastirei Suceviţa « am dati de 
asemene” documentiă. i Să 

E unii forte mare, ncobicinuită de mare pergamenii, “după care, 
în cea nai mică reducere posibilă alăturii aci ună facsimile scosi 
după o. fotografie le ce am luati în Cernăuţi. Clişeulti fotografici alii 
acestui urică, cum'şi alui multoriă altele nu mâi puţini preci6se, sa 
află astă. qi depuse de mine în deplina posesiune a „Academiei 
Române.
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Hrisovulă ce ami a da mai la vale, în tâtă intregimea lui, este 
de la 7135, adecă din anii de la Hs. 1626, luna Septembrie 20. 
Elă portă semnătura lui la Miron Moghila Voevod, cu sigiliuli Dom- 
nică. Pe lângă sigiliulu Domnului se află (ceea ce mai rară se gă- 
sesce) și sigiliile Mitropolitului și ale episcopiiloră moldovene. 

Acesti document ne-a păstrată cea mai îisemnată lege orga- 
nică a chinoviei moldovene. . : | 

lată principalele disposijiuni ale acestei legi : 
Mai întâiu Domnitorulii eși recunâsce calitatea de a “legifera și 

pentru biserică. «Cu puterea ce am avuti de la Dumnedeă dăruită, 
după mila ce ne-au niluită Sfinţiar sa cu Domnia, în Seaunuli și 
în tote lucrurile cele dumnedeescă şi î sfinteloră biserică». Apoi Dom- 
nitoruli spune, că are datoria. 'cmcă 'vertosă tocmealile și obiceiurile 
cele bune să întărimă și ucele stricate de omenă mesocotitori să le toc- 
„Mimă, după cum că nevoiti şi întru întâia dată Domnii cei buni, de 
aă  făcutii și „că - întărită prin „sfintele. AMonăstiri  tocmela “și. obicine 
Vunes. . , a 
„Idealul urunărilă de, Miton Moghilă Voevod pentru. călugări este, 

ca să nu agonisescă cineși șie, neci să țină cineși; alăi stă, .necă să gr ie 
Jască cineși pre. sine. | a n 

- Nu mai află Domnitorul. prin Monastir, în  qilele lui, asemenea 
viajă desinter: esală, de sacrificiă, de omorire a egoismului omenescii : 
«Ia în eremea de det; dice cu măhnire „Miron: Moghilă, aceste 
tote s'ait str icată și în locui acelorii tocmele, „și: obicine, Gmenii ce nu 
se temă. de Dumutegeii, „cui că stătută să :stringă și: se: agoniscscă mat- 
mai șie și să grijescă munic pre sine, iar sfintele Monăstivă le-ai lăsată 
negr tjite și mesocotite. și le-uăi. părăsită a a: 
„Miron Moghilă V. V, dispune dar; în înțelegere cu tota sfatul dom- 
nescii, ai seci. 4 stâlpi ai țărei, anume Anastasie Arhiepiscop Și Mie 
trop. Sucevei și Atanasie! Episcopii de. Romană, Evloghie .Epis. de 
Rădăuţi și Mitrofan. Episcopi de Huși, - „:b ba şi cu Yrerea * unora din 
călugări de prin sfintele moastiri, cană at iubită podrigulti. că: 
lugărescit :
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4. Că cine ce va agonisi, ca călugări, să fie totit a Monăstirel, 

se „ie obște, să nu: tragă cineși șie. | i 

„ Să fie prin tote mănăstirile: obștie, neclătită” în veac, cum „a 
viata din Evanghelia Domnului Is. Hr. Și de la: sfinții Apo- 

- stoli și de la” svintele Sobore.: Cum scrie soborulă celă 'dântâiti. Și 

de ală douilea în șase capete și la alti șeselea în 40 de capele şi 

la ală ș&ptelea în 19 capete. . . - 

3. Să nu îndrăznescă cine-va din călugări a gice : : acesta ali mei, 

acesta ali tăi, că unde este la: mijlocă, să se chiame ună lucru 

“ală tăă, altulii ală mei, nu se cade să se chiame : viață călugăr îscă 

ce mai veriosă săboră tâlhărescă. 

Deci: «Nime din călugări să nu ție ală săă, nici cali, „mici stupi, 

nici altă dobitoci, nimici, nică arătură, nici din afară, nici din lăun- 

tru în mănăstire, nimică deosebi să nu ţie, fără numai îmbrăcă-, 

minte și chelșugă ce va avea din răcodelia sa, cu blagoslovenia 

Egumenului și a Duhovnicului săi >..In fie-care ani nu numai fie- 

care călugării, dar chiar și Egumenulă e datoră să dâe'semă So- 

borului de totii ce a cheltuiti: și de totii câștigul săi. Numai cu 

blagoslovenia Egumenului, călugărul pote reţine ceva din cele ce 

a dodândită, preste ani, «de pe la semenții sait de pe la prietenă», 

Toti ce nu se lasă „călugărului, se ia 'ca avutii al mânăstirei. 

4, Mâncarea să: fie: în comuni, în _trapezare, «of. asemenea ca: 

fraţii și să bea toți de 0 băutură și 'să nu facă egumenii şi „stareţil 

mâncăă altele şi deoseby de cei săj acă. “Escepţiune de la regula me- 

sei comune, în trapezar, nu se admite nică chiar pentru bolnavi, ca 

adecă să fie. liberă : aceștia a mânca prin chilii. Numai «la hramul 

isericel și când -se va tâmpla. să vie Doimnulă - la mănăstire, atunci 

muncă Vlagoslovimii, să mănânce şi să bea prin chilii». De a fi Vlădica, 
saii egumeni, sai boerii, sau ctitoră, însă, legea permite, să fie -os- 

pătaţi de egumenulii la chilia lui. ca 
5. Alegerea egumenilorii.: Egumenulu să fie alesi ae totii sobo- 

rulă. Să fie preoti: Să îngrijască ca ună părinte de feciorii săi și 

fără. fățărie să împartă la toți cui ce trebuesce! Și trupesce ȘI sulle- 

tesce, după părerile lui Sveatăi Vasile Velichii, a 

3
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“6. Egumenuli să nu pota eși” din “mânăstire, ce să aibă economii 
pentru cursele m&nunte ale monăstirci.. Când -va.. fi. de nevoie să 
iasă: din. mânăstire bgumeniulă, să fie: acesta. cu: scirea și cu esfa- 
tulit. star ețiloră ăi», i - 

Egumenuli. când ese. din mânăstire să fie insoţitii de unii a feule 
«car a ca vrea: Soboruli să mergăa- cu dânsulă. | 

. Egumenia este numai pe uni anii «şi - „dacă . se va. implea: 
anu să se, prostească dinaintea - -Soborului.» | 

„ 8: Egumenulii :eșită este -reeligil : :. «să aibă a „cădea (soborul) cu 
rugăminte să voge. (pe: egumenul. eșitii care: s'a purtati bine) să 
ție egumenia şi într'altă ani». E A 

- 9, 'Stareţii: încă, se alegi -de - soborii, Pare: că stareţil; după orga- 
nizaţiunea de la. 1626; „erati ună. felu de comitetă dintre .cci. mai 
b&trâni călugări, puși pe: lângă - egumen, De la. aceștia cerea voie- 
Egumenuli să iasă din : monăstire;  Stareţii erai opriti. de la. <mân-. 
care și beţii și. de lu strânsură»,, sub. pedepsă de a fi scoși din stă-. 
reţie,, ica o.die vîiâsă» ..Din chiar aceste proibițiuni se- vede, „Că: 'stareţii 
ca şi Egumenulu avea și ei în sema lori, releul monăstirei, 
Cu tote aceste:, . : . e 
„10; “<Chelşug pulit >, avululă.i înonăstirei nu se cuvine să fie dejinutii 
de Egumenii ori. de stareți, ci administrati de ună anume călugări, | 
alesii de soborii.: Acesta „purta numele de Visternică Sai de Iiclesiareh. 

11. clesiarchulă este şi Economii. Eclesiarehia cu economatulit 
este numai pe unii ană. EI: este datorii a îngriji de <a gonisita mă- 
năstireă cu. fyicu Wu. Dumnedeă -și cu direptate». La închierea anului 
să-și dâe: semă.. de „economatii şi de .nu va fi. în regulă, chiar și 
înainte de: împlinire ea -anului să-l scâță «ca pe. ună fură de biscri că 
1, Admiterea, străiniloră în monăstiră, e Să 
Nu: este admișii “a rămâne pe nspte în mânâstire o: nici coconii 

adecă copiii, nică muiare, nici igancă, mică călugăriță. „Aceste! ființe, 
cari, se:vede că pute compromite sfinjenia călug gărâscă, erai însă 
îngăduite să- mâe afară de monăstire, «unde ca fi casă. de aceea fă- 
cută>, adecă ceea -ce numimiă și astăi- di arhondări ie. Toti in legătură 
cu acâstăi proibițiune care interesa castitatea „viejei monahale, se
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opriait Egumenii a av€ slugi curteiă. ci numai poslușuici. In genere 
ork-cine venia la mOnăstire, chiar și vre-ună frate de la altă: m6- 

năstire, de nu vrea. să ție vobicina mănăstircis. e datorii să iasă din 

mânăstire. -:.î a: | . 

13. Legea: din. 1626 admite Şi sinăstri id, dar dispune; că sihastrulti 

eşitu în pustie să fie totii sub ascultarea soborului mânăstirei şi sub 

controlulii: lui.: De nu va asculta. de sobofii să fiec, readusii la, m6- 

năstire. e aia LL | a 

14. Mai prevede: legea şi motogart!. Aceștiă sunt: călugări însărci- 

nați câte pe unii ană cu adininistraţiunea .mitâcelorii unei m6nă- 

stiri. Ei, ca Și “Eclesiarchuliă - ori Econoinulu, dai „semi ambi de 

cheltuiala și -agonisiala' metocului. -.. „7 „i | 

15: In fine, sub: âmieninţare. de grea: afărisenie, se opresce schim 

barea legei- chinoviilori': “ceia: de'se va ispiti nescine câhd-va să. strice . 

tocmala obșiieă, fie măcarii „Domnă fie Vlădică,. [ie egumen; 'saii altă 

cine va fi anulu ca acela să fie procletii de svintele. sobore și de mol toți... 

“Vai! câţi aă rămasă, din călugării de astă d neprodețiţi, deci s se. 

prindea blastemulti acesta ! ?: i - 

_Dotumentulii ce analisarămă 'din: respecti: ali copiinsului, “ari 
trebui să atragă atențiunea' cărturariloră noștri : și : mai alesi din 

-respeclă ali istoriei limbei. Ei nu suntipregătitii a face așia studii . 

și decă îlă pună numai la: îndemâna filologilorii, reproducendulii în . 

“facsimile, în caraeterele- chiriliane îitocmal şi: cu transcrierea în li- 

ere latine. :Imi permiti totuşi a: face. aci :Și. et unele: observaţiuni 

fie istorice, fie cu referinţă la limbă și ortografie.:::.:- 

a). Hrisovulu, după formula slavonă, începe cu : : adică. Noi. vu 

malăt creștini... „lui Ampruni AMloruaa- hoireaâ>: Vedemii de aci, încă 

| odată, că «lw'> din titulatura. Domnilorii: țăriloiră “Române, nu este . 

pronumele personali cil, căcimar ave. loci acestii pronume că după 

ce deja s'ai pust.în titulatură pronumele: nucă. | 

). Ună acti cu xeferință la biserică, nu primi contra- -semna- 

vea marelui 'Logofătii; ci: numai. sigiliile prelaţilorii bisericei. |
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6). Divanulă ţărei era îndreptăţitii a-și da sfatulă săi și în -ma- 
terie eclesiastică. a Si 

d). Hrisovul acesta, constituindă o lege generală a monastiriloră 
chinovii din ţeră, din șirurile din urmă se vede că ai fostă datii, 
în deosebi și mânăsiirei Suceviţa, '<care este moșia Domnie “mele, de 
“Movilesci zidită». . - o i o 

€).. Mitropolitulii Anastasie, este Anastasie Crimca, care este me- 
tropolită a doua ră la 1620. Vedi despre elă documentele m6nă- 
-năstirei Solcă. și Cronica Hușiloră de P. S. Melchisedec. _ 

[). Din vespectulă scriere; hrisovuluii. Regretimi că diaculă, care 
a compusi și. copiatii acestă însemnat document, nu și-a înscrisă 
numele, după obiceiulă consacrată la tote. hrisâvele. Scris6rea este 
de tâtă frumusețea: Privirea acestei serisori în 'compărare cu al- 
tele din: zapise, documente și cronici, ne :convinge, că. scrierea 1o- 
mână nu era de isri de alaliăieri. Esistă o iconă grafică aprâpe co- 
mună tutulorii. diaciloră. Noi modernii, de la introducerea literiloră 
latine în scriere, n'ami isbutiti, intratâţia ani, să ne formămi uni 
tipă de scriere naţională. Când vedi o pagină serisă de und sirăini, 
pe dală pricepi de ce ne-am este seriitorulă : Francesă, Nemţii, En- 
gleziă, Rusu etc: fie ce ne-am are tipulă seii de scriere. Noi încă 
nulă avem, dar esistă uni asemene încă la începutulă secolului 
alu XVII-lea. Ca. să'lă aflămi acesti lipti în documentulii de la 1626 
atâtă de netedă, fără de hezitare, urmâză ca să se fie fostii scrisă 
Românesce celă puţini cu ună secolii în:urmă. 
Acesta putemii dice și din 'respectuliă ortografiei cu care e scrisii 
hrisovulă “de la 1626.:Neci cea mai mică hezitare în intrebuirea 
vocaleloră întunecate. | - | | 
Prima observare de făcută este că în totă hrisovulii lui Miron 

Barnoshi nu aflimă întrebuitii semnulă parazită ce sub domnia lui 
Vasile Lupul, voriă întroduce de sigură tipografii aduși din Kiev, 
n, ce-li puseră apoi, ca noi' modernii pe « (3) la finea vorbelori 
terminate cu consână (1). Din contra aflămii în hrisovul de la 

(1) Şi nu se va pute dice că diaculă care a scrisă acestă hrisovă nu cunoscea asemenea semniă n or! z ce pună slavil la finea vorbeloră, - căcr- chiar, eli, când scrie slavonesca vor-



75 

1627.-multe substantive 'şi: verburi terniinate cu S întregii, cară astă-di 
noi le rostimit fără. «i. Aşia,' chiar” în 'rendulit -ală. 3-lea din fac- 

simile se pote vedea vorba AoatnS dreptit domn, verbulă .căns cpz- 

ASur> dreptă cam srăduit». :Nu credu însă :că-pa la.1697..ortoepia 

„limbei;. cerea. pre : camS» drepti: cam»: de :6te-ce “chiar: în 'corpulă 

hrisovului : aflu. acestă _verbii scrisit și <dm> fără u. Asemenea, 

adaogire a lui S la. verhi: și substantive este cu tote aceste forte 

frecuente; cum se pote-vedă din vorbele:: :. o si iii: 

mapacurS la - rândulii - 9: dim fac- sirhile : 

“ BABIINAS a 

COROTINAS-2 5 240 - ao 

aaSDapeeniS 3 rai 
uutS pa AQ 

= AAN Ape ad po | 

AS a AS şi aa 
“aarS-ea o 18 oo " 

amteS e ca 02 şi 99 oi e. 

“ eSdaereciis DD ata 

== curS (ad,sunt) Să DI Și 05 o iai 

am5 > 27, 36, 38, pa 
pp 298 mas 

- ERANCIIA PUS a Lea a 

BAS „399 d > > 

RAMAN a 90 a oi 

SS i Şi 46 > ai 

par et a 

MAM AS-iia > 8 so. pi pa 

Diaculti ește forte consecinte în serierea celorii “doi i și n: 

- De câte oră 'după sunetulii: de i este ună & ori uni a sai unii 

bele : Gnncnenn Cssiateniă, Enueont Pomanesiti, Guest Panoneriăi ş şi “Gnuenona: Xsunenti adaoge pe 

x la finea.vorbel Gnnerena. Totă așia şi vorbel crape, fiindă 'slăvă în! “consârvă pe, la rân- 
dul 29 şi 89. Asemene vorba ceziopn> la rândulă 37, 

(1) In vorbele unde $ se rostesce astă-di ca S scurtă indispensabilă a se "serie, diaculă de 

la 1627 nu pune semnulă scurtăret, Aşia scrie: ASanrza$,
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H, cum şi ună scurtă, scrie acestii sunetă-cu 1 ŞI. nu cu u..Așia serie : ceenuia ca (rândul 4); Aoaturie (rând. 4) —; mounita (4). Asa iu (r. 5). uric (5. 8).— atenti — (r. 8) ca uie (13) SInacracie (11).— „ Ipyiemtenen (r.- 11). — EzaSrzpiii (7. 21) etc. . . : „Intrebuirea celoră doi o şi w nu mi se pare totii atât de con- secuente, De altmintrelea acesta se observă Și mai apoi în tâte ti- păriturile secol. XVII și XVIII. — Cam tinde scriitorulă să pună pe w în monosilabe ca W=una—Atui—; asemene . la începutul vorbelorii și înainte. de un=a, ae, water, uwacnipearlsue, VWEAIE, Wc- TpwVâtt, Wweneue. Dar serie Ava Și Acu. Genitivele şi dativele plu- rale le termină cu w: CTapeutawp, ceMEniziuatwp, 'rSTSptwwp, weieineavvp, npitărennawp. Mal rari este w la mijloculă vorbeloriă : paitvacu.: i este obicinuitulă în. «prato, caztituonia, notapre. 
d, “& Și a sunt uzitate. Unde urechia audia uni ia, nu tocmai domirită, scria a : 'rperiSanţie, ama, Ep'fa, cizAlpa, avea, utento- Mia, nSrbpa. Unde este diftonguli ea limpede sunali, punea pe 4: rpSnbiţiey eStpaerlae, rptina, Ephae, crza'lpe, urlice, api;re, (rândul 43) „lac ete. Ii venia în : sapn, noa, eranenapy etc. 
“[ nu-li aflămiă nici-odată singurii, fără n. Se serie “NIGPARAALENT E „MApzatwlenu, etc, E 
“h domină în documentă : avznrzaturia (rândulă 21) ASameaz$ ete. Totuși la finea vorbeloră şi înainte de u şi p adese pune pe «x în loci de 4: pn, apaiă, NSATĂ, Garpanii, nzrauii, Aflămii însă : Ati. Totuşi. avemi : Manăpii (rândulă 36), 
o drepti s.: Boy” 'roui, A'koS = de au—; aloy-—le-au. . 
Sunt doi z: a Și s, dar scriitorul scrie abea. vorba, Dumnedei „Cu s și mai preşte totă pune a, i E 
Seriitorulu are pre X dreptă f dialecticii Moldoveanii, dar ici-colea apare f în locă de y. Elă scrie «ca Xie Și Xle-bapeat, dar și: ce za fi (rândulă 43). i 
Din x grec face m în EGAECiApiniA, Merouiap din METOY. „.. Aflămă în documentul ce analisăimii terminațiunea ere în „pu- DpABZMENTE,. PSTAMENTE (98). o
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Asemene IPEAtuUz (de și este Și credinţa), “cee're (12), și caine, 
cemtenujie (40) etc, n. 

Forme mai curi6se, oră abătute de la cele ce cunoscemil, aflămă 
în Scenirr = osebită (de și are și wcenii), Scpuasii (osârdui, a se sili, a 
se nevoi); np arec = vârtos ; icre = este; 57 Sp= tuturora, acuTpS drepti 
lăuntru (41); AEceprS (de sirg, iute, răpede); «use uiig= fie-cine - 
pentru - sine. — eur = sunt. Hessa = nimica Mate + și uit (nici); 
rpurs = tergu— mapa =ţărei.. 350 = Qioă. 

Estraordinară e pronumele : HScSa= dinsulă (rând. 97). 
Apoi vorbe cu'sensuri ce nu maj aii astă-di: a ce npecrui = ași da 

demisiunea, a se demite din o: slujbă ori o. demnitate; a „nenoii—a 
se sili, a munci—a lucra cu zelii. 

Să mai notămii aci, spre a termina, şi vorbele trzine, mai alesi 
slavone, uzitate de diaculii de la 1696. 

Eată-le :. cnecenia, camaneata, cu de la sine voie, putere.—A da bani, 
KS acaam, cu camălă; panoa'bata, manufactură, „acea (rândul 
ultimă), NoABIIrSA,- NoAâ4 (44) Și  3anout, Aa. 

De la grecesce a luatii : uonom, enAnciapy, ErSateu. | 

i 

Dăm acum aci transcrierea: cu litere latine -a. importantului do- 
cumentii ce oferimi siudiului. filologiloră români. 

7 isoud transeri îs “după o tografia. cirilică.. 

«Adeci, noi bunul creştin, şîntru Is. Br. credincios, Ie Miron 
Moghila Voevodii, cu mila lui p- zău, Domnu țărăei Moldovei. Vrutam 
și am usrîduit cu toati inima, și cu tot, sufletul nostru. cu “putearea 
ce am avut de la Dmnzăi dăruită, După mila ce neau miluit 
Svenţia Sa. Cu Domnie în scaunul, șin moșiia Domniei meale ca 
să socotim şi să toemim. tâte lucrurile „cele Dumnezăeşti, și a Sven- 
telori Bescareci şi mai vrătos tocmele Și obicinele c6le bune să în- 
tărim şi cele stricate! de Omeni nesocolitori: să le tocmim. După cum 
au nevoii șintru tăia dată și domnii. cei , bătrâni. De au făcută şi 
ati întărit prin svintele Mănăstiri, toemală şi obicină bună, de nai
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agonisit cineși șie nici aii ținut cineși al său. nici sau -grijitii cinci 

pre sine. cc nevoit toţi călugării dea agonisit. în Sventa Mă- 

„nastire şi aii grijit numai de paza sventei beserici, şi de pravila că- 

lugărâscă: lar în vremia de acmu, acele. tote “sati: “stricaţ Șîn locul 

ăceloră toemele. bune, și obicine ce au. fost atunci au făcut alte toc- 

„mele, şi obicine pren. Sventele 1 Mănastiri, Omenii ceia ce nu să temu 

de Dumnegeă. Carii, au stătută să strângă și să. agonisasci nămai 

şie, și să grijască numai. pre sine. Iară - Sventele Mănastiri, leat 

lăsat negrijite . și “nesocotite, și leaii: părăsitu, deau rămas lipsite 

de tote lucrurile. Pentru aceia Domniea mea vădindu slăbiciunea 
Sviutelor besâreci. și. părăsirea 'obicinelor bune, 'ceati fosti mai inte 

pren Svintele Mănastiri. Alta, socotindu -Domniia: me ȘI scăderea 

țărăiei (uepsen).. Că de nu vor. nevoi, călugării toţi intr-un chip, să 

agonisasci, cine ce va av, şi cine: ce, va .agonisi să fie tot a mă- 

nastirie, să ție obşte, să nu. tragă cineși șie intralt - chip nu se vor 

pul& ţine svintele mănastiri. Pentru ace Domniia mea, am svătuit 
cu voia a patru stli (sic) ai. ţărăiei, anume Kir Anastasie arhiepiscopn 
i Mitropolit Suceavskii și: Athanasie Episcopn: Romanskii, .și Evylo- - 
ghie Episcopn Radovskii și Mitrofan, Episcopr Huşskii, și inpreună 
cu tot svatul Domniei mele și cu voia unora den călugări, de prin 
svintele mănaștiri. carii aă avut frica. lui D.mnzăii și au iubit pod- 
vigul călugăresc... Cu aceștia cu toți inpreună am tocinit; și am seris 
aicea tocmala obștei. cum țînu petutindine” în toti lumea. în Sveta 

Agora și printralte locuri. și: prin ostrâve, și cum țin şi aice trei 

patru mănastiri. Așam- vrut, și am svătuit Domniia me cu călugării 

noștri cu Vladicii. și cu svatul a tâtă fara. săi, fie pren tâte sventele 

mănăstiri obște, cumui învăţătura den Euglia Domnului. nostru: Is. 
Hr. și de la Svenţii Apostoli. și de la sventele săbâră. Cum serie 
săborul cel de întăiă și de al doile in șâse “capete și la al. șescle 
in patruzăci de capete.. Şi la al șâptele. în, moaspredace capete. Ca 
să nu indrăznescă cineva din călugări să dici : «cesta al mieu. cesta 
al tău. că unde iaste la mijloc să să cheme un lucru al tău, altul al 

-mieu, nu să cade să si cheme vi iață călugărescă ce mai vrătos săborul 
tălhărescu au dis părinţii că iaste, „Pentru aceia după tocmala sven-
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telor. săbore. am întărit și am tocmit, cu serisor& den svânta prayilă 

ca .să fie tutur sventelor mănastiri obște neclatită în veaci..lară de 
să va ispiti neștine canduva sa strice toemala obștei fie măcar Domnu. 
fie vladic.: fie egumen. sau altu cineva din calugări. sau boiarin.! sau 
fie cine va fi: unul ca' acela să fie proclet de. sviniele săboară și de 
noi de toţi.*** Iară. toemala obstei a svintelorii. mănasţiri. să 
fie aşă. De obşte. Nime den călugări să nu ţie al său. nice cal. nici 
stup. .nici- altu dobitoc, 'nimică nici arături nici dinafar nice. din lon- 

tru in mănastire, nemică deosebi să nu ţie. fără. numai imbricămente 
“Și chelșug ce, va: avea dentru ricodelia sa să ţie, .cu..blagoslovenia 
Egumenului și a Duhovnicului său. Demăncare. Călugării să mă- 
mănce toţi în trepezare toți: as&ment ca fraţii, de une bucate și--să 
be toți de ;o :băuturi și să nu facă egumenii. și stareţii, mâncări alte. 
și deosebi de. c6i mai săraci. ce întrun chip să manânce şi să bâ . 

toţi fraţii. De egumeni.. După aceia întâiu cu blagoslovenia Mi- 
Jostivului Dumnzăi și cu voia săborului. cine va fi alesu să fie egu- 
-men. ca să fie ca un părinte sufletescu, însă egumenul să fie preut. 
şi să grijască de toţi ca: un părinte de feciorii săi. și făr făţarie să 
-socotescă, să inparță. tuturor intrun chip cui ce trebusste. și. tru- 
-peste și sufleteste. după .pravila lui stai Vasile Velikii. Cum. învaţă 
de dice” că unde sint lucrurile cele. bune. trupeşti: depreună tuturor 
intrun chip. acolo i. cele ' sufletesci' simtu depreună tuturor.intrun 
chip și spesenia intrun chip şi truda intrun chip și: nevoința intrun 
chip și cununa. — De cşirea Egumenului. Egumenul.să nu. iâs 
afară făr. de vrâme de 'în mănăstire unde-i va .fi_voiai.ce :să aibi 
econom săl trimiţă in trebi mai: mănunte. iar unde va fi lipsa 'sen- 
ei mănastiri, să margă egumenul cu :ştiră și cu 'svatul stariților să 
-margă și un îrate pre carele va vi€ săborul.-să 'margă cu nusul (ic). 
Egumeniia să o ţie un ană incheiat. și: dâca se va; împlg. anul, să 
se prostâscă .din nainte săborului. . Deci: devor socoti: că au nevoit 
„cu toemala cea..sufletescă şi cu obicina sventei mănăstiri, să aibă 
„a căde au. rugăminte săl râge să ţie egumeniia șintralt anu iar de 
-nu va fi. nevoit.: şi nu va fi socotit să petrecă anul cu ,socotință. și 
va fi fost cu răsipă întru agonisită, pre âltul să afle săl: roage să
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egumensscă, De Stareţi. 1 Iară stareții cine va fi alesu in stareţie 
de nu .va îmbla după direptaie. Şi după tomala svintei mănastiri. ce 
“după samovoliiă sa, în mânciri Şin beţii șin strănsură. “unul că acela 
să .hie scos din stareţie ca o“oae riioasi. = De Kelsug. Iară. kel- . 
'şugul mănăstiriei să nu îndrăznseă săl ție la sine. nice egumenui, 

“nice. alţi din stariți, Time fără de cine va alege săborul. să. fie cu 
voia. tuturor,. să”] pue. Vistârnic. sau eclesiarhu.. Cine va țin6. deo- 
Sebi. Iară cine să va afâ neștine den fraţi, țiindă ceva deosebi. 
unul ca acela de săbor. să 'hie. procleţit. sau să se “isgonâscă din 
fraţi. care egumen sau stareț, sau altă cine-va din călugări fie rudă: 
de 'boiariu. fie de trâgu. fie de ţară, fie de altă țară, de va clăca - 
-zapoveda 'ceștii scrirori, â n6stră. cee: alesi cu.săborul den svânta 
pravilă. de va ţin€ cai. sau stupi, sau de altă dobitoc. sau arălură 
Ja fraţii săl. sau .lă .rudele' sale." saii. la: priiatenii : săi. sai să de 
bani întru aslâm.” sau a face negoţ. săvai dobitoc. săvai miiare 
cu polobâcele. sâu. fiece negoţ. să fie :proclet și trielst ânathima, 
maranatha,. amin. — De mâncâre in. chilii şi de 6speţi. — 
Prin. chilii, nici bolnav, nice sănătos :să. hu: mănânce. nice să 
“b6 făr numai apă. lără la hramul besercesi.: și când .să va tăm- 
:plă să:vie Domnul la mănăstire. atunci: numai: blagoslovira să mă- 
"nânce și să b6 prin chilii. prentru 6speţii. iar in întralte dile preste 
'anu. în ospătărie să se ospătze. de.a fi: Vlădicu sau egumen. sau 
boiarin. sau ctitor să'i ospateze egumeriul la chilia “egumenului. — 
Do săbor. Când să va aduna săbor, pen trâbe- mănastirești. de va 
vre săborul, d6a pahară blagoslovim să aducă. iai aiurea: necăiuri, 
nici în chelariu nici în pivniţi: De cclisiiarhu: de cconomi: de 
metoşari, Eclesiiarhul un anu încheiat să cade să ție eclisierșiia. 
-asijderea și economiia, .și metoșarii. cine unde -va: hi pus să socotâscă. 
să nevoiască forte cu socotință. pentru agonisita sventei mănăstiri. cu 
frica lui D-zău și cu direptate. Iar dăcă să va împle anul. să aducă ago- 
nisita ce va hi agonisit preste anu să puie înaintea săborului şi să, in 
“blagoslovenie. Iară de.va fi nesocotitor. și după samovolia sa va răsipi, 
'semențiilor și priiatenilor săi, unul ca acela să fie suptu blistămul svin- 

ților părinţi. şi nici anul să “nul” aștepte; ce' săl! scoaţă de: sergu,



Bi 

ca -pre un fur de beserecă. și dci să naibă credență pre nemică, 
nici din lontru, nici dinafar în mănastire . De coconi. Coconi mici 
în mănastire să nu petrâcă. nici muiare, nici țigancă. sau călugă- 
riță să nu mâie în mănastire. ce den afară, unde va fi casă decia 
făcuti. De slusi. Egumenul să nu aibă slugi curtâni. ce să aibă 
posloșnici să slujască. De samă, Egumenul sau hie carele să dă 
samă înainte săborului de ce va fi cheltuit. și cine ce va fi do- 
bandit pre la semenții. sau la priiateni. să arâte înnainte egume- 
nului.” să  blagoslovască. şi de va socoti egumenul, căi va fi de trâbi 
și de polză, săi lasă, iar de nu, în mănastire să să ia. Doi cai 
aleși, să fie de trebele egumenului de slujbă, iar d6cil toţi să fie 
de obşte. De straini. De la alte mănastiri. hie de unde, de va veni 
vreun frate sa petrâcă în mănăstire. să tie obicina mănastirie. iar 
de nui va plic6, să iasa din mănastire. De sihastri. Și din fraţi | 
cine va vre să iasă în săhăstrie, să hie cu blagoslovenia săborului 
Şi a egumenului. De va ascultă de săbor. şi de egumen. să petrâcă 
cu Dumnezău, iar de nu, sălu întârcă în mănastire: să hie suptu : 
ascultare. și în locul lui altul să să blagoslovască, pre carele va 
jubi pebhecerea pusliei, să petrecă cum să cade. Pentru acs. Dom- 
nia me. am întărit. şi am tocmit; Și acestei svinte mănastiri, ce iaste 
moșia Domniei mele, de Movileşci zăidită. anume Suceviţa. unde 

“iaste hramul S- -igo Văscrisnia Ga h.a naș.go Is. Hrst.a. Și pri mai 
mare credință și tărie am pus și pecete Domniei mâle. Iar pre 
cine va al6ge Dumnezău, dupe viiaţa n6stră să hie Domnu ţărăei 
Moldoviei. și de nu sa va pleca neștine cânduva, unul ca acela să hie 
arătat. şi cu temnița să fie arătat. și cu temniţa certat. pînă cânâu 
sa va smeri. că scrie Apostol Pavel : «daţi pre unul ca acela dosă 
zinei, întru smăcinarea irupului, ca să să isbăvască sufletul lui. întru 
duoa Domnului nostru Iș. Hst. a căruia iaste slava în veci, amin». 

Veit „apa. Septembre s” dnăi. 
Semnat : 

“Miron Voevod. 
Locul sigiliulul Domnesc, 
* atârnat de matasă, 

NB. Punctulă pusă în origin 
numat o podobă caligrafică, 

4 sigilil ale prelaţilor ţErii în negru. 

ală forte adese, nu este totiăi-deauna dreptii o virgulă, ci adese
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CHRISOVULU LUI MIRONU MOGHILĂ BARNOVSKI VOEVOD din 1626 Septembre 20 

PENTRU ORGANISAREA MĂNASTIRILORU DIN MOLDOVA. |



DOCUMINTE DINTRE 1769—1800, o. 
COMUNICĂRI 
: De E 

"V. A. URECIILA 
“ Membru ali Academiel. Române. 

Şedinţa din 18 Novembre 1898.: 

« Arhiva Românescă» a d-lui M. Kogălniceanu a publicată mai în- 
ici o serie de documinte relative la invadiunea muscălâscă din 1769 
și înainte, în tomul I- (pag. 129), sub titlu: Ropeenenaenunii Hi3 Pscia. 

A doua serie de acte politice din aceeași epocă a comunicat-o D. 
D. Sturdza d-lui "Teodor Codrescu, pentru . « Uricar ul> săi. D- -sa le a 
reprodusii în tomul al VI-lea (lași 1876).: i 

Mai recenti a întrodusă unele acte d. C: Erbiceanu, în «Istoria Mic “ip 

tropolieă Moldoviei și. Sucevei şi a Catedralei: mitropolitane» (Bucu: i 
resci 1888), la pag. 67, 302, 303, 304, 315; 317, 318, 391. etc. 

Credemi că nu va. a fă de folos pentru istoricii români, să 'le 
punemii la disposiţiune şi mica nâstră culegere de' documinte ne- 
editate, mai tote cu referință: la acesteaşi evenimente dintre : anii 
17169—1800, cum Și câteva din cele greșită editate. 

Eată-le în ordine chronologică : 

| No. |! 

«Cu mila lui Dumnedeii Noi Ecaterina. a II Impărătesa și sin: 
gură stăpânitâre a totă Rossia ete. ete. 

Pre 0 sfinţiilor Mitropolit și Episcopi a n6str ei Cnejiei a Moldavi iei. 
Pe cât voă vă este bucurie a videa acum pre sine-vă și pre ttă
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blagocestiva cnejie a Moldaviei slobodiţi de sub giugul, nevolnicia 
și robia neînpăcaţiloră vrăsmași ai crucei Mântuitoriului nostru, 
atâta și însum nouă ne este cu priinţă, că înţelepeiunei sâle cea 
întru tot înaltă au fost voia să întrebuințăm armele nâstre instru- 
ment spre seversirea acestui pentru tolă creștinătatea atâta de fo- 
lositoriii lucru. Lumea scie îndestul și prea îndestul, că acest tinguitoră 
resboii nu de la noi urmeză, ci că numai din nepăzirea credinţei 
de cătră Porta Otomanicâscă.. și .de urăciunea ci cătră ocrolirea care 
am dăruit noi în Polonia pravoslaviei bisericei n6sire a răsăritului 
ce întru nevinovăție și silnicesce. se. împila. 

Noi fără îndoire nădejduind ca domnul puterilor cel ce au bla- 
goslovit -pană acum prin alite de mari și însemnate izbăndi cea cu 
dreptatea nâstră și.a sa numai cătră o singură apărare a sfint nu- 
mele săi rădicată întrarmare, nu va conteni Și de acuma ao 
încununa cu izvorul binelui săă, încă mai pre sus, atâ spre îmblan- 
girea sălbaticei răutăți a Agarianului, cum mai virtos și spre ridi- 
carea slavei. creștinătăței cei căduţe la reserii. Voi pre o sfinţiţilor 
Mitrop. 'și Eps. ca nesce mijlocitori ai norodului vostru câtră pri- 
stoluliă dumnedeescu, înălțaţi pentru aceea. cu unite buze. și cu 
unite inimi, inaintea celorii. fără de. sânge jerfelnice, fierbinţi 
rugi și 'cereţi cu umilință, cu credinţă şi “cu! nădejde, ca: drepta 
celui întru tot puternic se fie. deapururea cu: armele nostre, spre 
îngrădirea: însuși a vâstră: despre, năvălirea necredincioșilor, dâr.apoi 
pe lângă acâsta âncă: şi ca nesce păstori ai sufletelor. blagocestivei 
turme ce vă este încredinţată, să. întrebuințaţi pretutindene şi de a 
pururea osirdaica vâstră îndemnare, ca toi norodul Moldaviei, de la 
«mic la mare și atât tot de obștie cum și fiește care osebită, :cu rivnă 
să se sirguiască a se face pre sine vrednici acestiia, cu tăria ere- 
dinței și a creştinescului giurământ, cu care ei prin cuventuli 
mantuitoriului și strasnicului judeţ, cu atita sfințenie și praznuire 
S'au legat câtră noi, neingăduindu-se pre sine nică de cum a se vina 
din niscaiva placute fagăduinţi, seu cu iubirea. de argint a ludei ce- 
lui ce s'aă. pus înainte vrășmașului a tâtă. creștinătatea. Drept acea 
Noi iată că pre voi și pre tot blagocestivul „norod al Moldaviei pre
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aceste anume ve încredințăm, că dupre măsură credinței și a osir-: 
diei vostre cătră slujba n6stră, care este atâta, de aprope lipită cu 
slujba Disericei lui Christos von măsura a nâstră catră voi milă, 
b ună-voinţă, apărare și ocrotire, cu care aceste ș Ş'acum socotindu-ve 

„de pre o parte de adeveraţii ei fi Și “despre: altă parte. de ai nostri 
credincioși și iubiţi supuși, ca o! maică iubitore de fii ne. > aflăm că- 
tră voi înt”'o bună plecare. i a 

Sai dat la St. Petersburg, de la nasterea! Mint. Hr. la anii 1769 
Dec. 16. iar al împărății nâstre al S-lea.» | | 

(L. 8.) | Da 
-: Copiă dupe un esemplar tipărit, at de. mine da. Mitropolia din 

os, în 1586. sii 

NO2 

„ Proclamaţiunea grafului Petru Rumianţovă, din 1770, Noemvre 29.. 
Este tipărită pe fâiă volantă, astădi aprope imposibil de: găsit. 
„Stilul și. . limba” acestui aci sunt din cele mai rele. 

| , “A împavatesccă măriri sin gură stapanităre a tătă Rusia întru tot milosti- 
vei i stapânei mdle, g general Felâmarșal stăpinitoriul armică, a Dlalovusici generalul, 

. Gubernator, coleghică prezident, a Rusiei, a ordinei sfinților. Apostoli Andrei, 
Gheorghie şi Alecsandru Novuluti, Golstiusculuă S- te Anei Cacaleriii, cii cel 

„ maă dos, iscălit, 

Tutuor. Onojiel. + a ; Valalici cinului. Duhoenicisc, ojteneso: oraşenilor, br csla- - 
i șilor şi a. „locuitor ilor de obate,. la toți deosebit arttann. 

"Voi “aţi auzit și aţi vădut 16l6 Incrarile, cu-care întru “tot - puternicul D-qeii: 
aii blagoslovit- cu pricina dreptăţei Și armele Rusiei într” acestă vâră - în .mulle: 
biruinţe şi forte slăvite sai aretat' asupra necredineioșilor mahonietani. 

" Iată gonind pre. biraiţii cel mare 'vizir și hanul Crimualui; cară prin perderea! 
puterei sale aii cunoscut - puterea celor ce 's'aii ostit întru “numele lui: ls, şi 
acoperinduse: cu: rușine: şi. cu. nevoile; s'aii depărtat de la armele Rusiei pedep-: 
sindu- -i pre dinșii pentru alor mândrie și- nedreptate, așeg: ânduse; ostile în toat 
augustinei stăpinei mnâle până la- marginea Dunării. ! : : i 

-- lată cetaţile a neprietennlui; Akkerman, Kilia,; Ismail,: Braila şi Benderiul sat. 
întors în: cenușe pentru dirjia: lui, cu. lucrarea. sabiei-i'aiă plecat, accea. ce ține. 

6
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Skipetrul și aii izbavit noroadele de la cel mai pr6 greii jug; aceste cetăţi no- 
roadelor, faţă arată, cu, câtă putere acoperemântului stăpinei nostre, și cu cât 
acelui pre înaltă mână ajutorează, întru tot loculii cu prea înaltă Impărătriţei 
socotinţa. 

Intru această punere eii cătră voi locuitorilor a: Cnejici Vlahiei, întru anti 
arăt, șliind că mai mare bucurie și osirdie veţi: lua voi întorcânduse cătră voi . 
ostile Rusiei, care aii isgonit pre Tutci şi. care acum încă mai mult pământul 
vostru din jugul turcese vam slobodit. 

Măcar chiară a vâstră vedâre fără de uimire aii știut, pricina ce adey ărată, 
pentru care ostile noastre mai înainte de acesta nevoite ai fost din. Bucuresci 
a eși, ci pentru mai mare credință, eii Voao voiiă spune despre parlea mt: 
Nimică. altă n'aii fost aceea cu vr'o pricină, fără căt a cunosce pentru gindurile 
neprietenului, ci el cu tote puterile lui şi cu mult număr stringenduși din de- 
partatele locui de supt stăpinirea: lui, s'aii îndreptat peste Dunăre, în stinga 
Prutului, pentru aceea şi oslenii noștri aii fost datori aic6 să se stringă, ca 
odată cel mare vizir cu ostenii acolo să se sfarme și să se isgonâscă peste 
Dunarea. Ci noi lui D-deii slavă și mulțămize am făcut, întărind pe tot ceasul 
marginea Dunărei intru stăpînirea nostră, lar prin aceste și mai mare pază este 

„pentru pământul Valahiei. . i E i 
Cu câtă nepriinţă ati fost acâsta pricină o ostilor, ci și pre lingă aceea nu 

de tot aii fost lasaţi, măcar că ostile ai fost depărtate de la granița Valahiei 
și ai stătut ostinduse totă vara nepărăsinduse părţile cele gătite a ostilor la 
aimendou€ margenile Siretului cu socotința la lucrurile neprietenului în pămân- 
tul Valahiei, și dear [i el acolo să se întărâscă a strica ori ce tiranie asupra 
locuitorilor, noi um fi lăsat şi mai nainte a merge spre stricarea 'Iucrurilor 
celor rele. Ci acum când toate puterile a neprietenului S'aii strical și z'aii is- 
gonit peste Dunare, când ostile cgle biruitore: a Rusiei acoperind marginea 
Dunărei, s'aii dat odihnă Luturor locuitorilor de această parte, laudând pre D-dei, 
ajutorul nostru ; ca să se întorcă tot omul căiră lucrul stii, lucrătorul de pă- 
ment să 'şi pună Găliă lucrul campului, mesterul cătră lueruil s&i, iară vendătoriul 
cătră a sa agonisită, încredințânduve că cu adevărat vă nădajduese, că ostile 
de la prea milostiva stapina mi sai încredinţat, aii facut tare apărare împo-. 
triva tutulor năvălirilor cari ar fi pulut a sfarma cu .buna voire cet ce. sunt 
uniți împărătescei măriri. Eă înca indoese mai cu credință întru acea vă-nă- 
dăjduesc, că milosivdia şi iubire de oameni întru tot Augustinei singură stăpi- 
nitârei nostre, se întinde, nu numai cătră pravoslavnicii creştini ai pămentului 
vostru, pentru cura făr de. măsură milă și. bunătate, ci tote oraşele stăpinirei 
turcesci, iar mai osebit în pământul Craiovei „locuitorii .și tote legile, macar și 
singuri Tureii, numai ei mai cu vreme, din bună voie să alerge subL. apărarea 
și stăpinirea Impăratriţii a; totă Rusia și împotriva oștilor împărăăteșiă să nu se: 
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scole, apoi vor lăeui în casele lor fir de nevoie și ostile a Rusief nu se von alinge cătră dânșii, nici cătră averea lor nici la o întîmplare a nu-i lăsa cătră 
partea bunătăţilor lor, | | IE 

Cătră sfirșitul acesta, cu me pun cătră bună nădejde la oserdia vosiră. şi bună Yoire a tuturor locuitorilor pămentului Vlahiei, ci vădend ostendla oștilor. 
Rusiei, întru sfărimarea neprietenelui celui de obstie, și lunginduse încă și acum 
cu osteneală spre paza lor nu se vor părăsi a arăta cătră ostent bună priinţă 
şi vor face parte, după putință dintru a lor hrană pentru hrana ostenilor şi cu cât a lor va îi silință, cu atata va [i cunoștință și mulțămire, cu tote cdle ar&- 
late mai sus de mine, pentru folosința locuitorilor acelui pământ a vă păzi negreșiL.: 

Și S'aii dat în "Tirgul Iașului, anul 1770 Noembrie 29. 
şi la adevărata scrisore a strălucirei sale așa este iscălil : E 

Graf Petru Rumianţov. 

    

  

  

N.B. Acest document de stil oribil, scris de sigur de un necunoscător al lim- bei române, este publicat în o [die volantă duplă, devenită de o variate estremă, 

No 3, 

Altă proclamaţiurie, tot din Iași datată, la 1771 Februarie 4, a dresată «Către Norodulă Cnejiei Moldovei.» | 
<Grafulă Petru Rumianţovă, a împărăteștei sele măriri singură 

stăpânitore a tâtă Rusia întru tota milostivei stăpânei mele, gene-. rală Feldmarșal, stăpânitorulii armiei a Malorosiei gheneral governa- 
toră, coleghici prezident al Rusiei, ordenei sfinților apostoli : Andrei, 
Gheorghie și Alexandru Nevului și al golstipscului sfintei Ane Căva-. 
leră. Fac tuturor şi fiștecărui deosebită înștiințare cui se cade a şti : «Norodul Cneziei Moldaviei, cu mâna cea puternică a împărăteștoi 
măriri, a mele întru tot milostivei stăpână, pentru slobodirea.. de sub jugul Mohametaniloră, și fiind îngrădiți cu paza împărăteştei măriri, toema, la mijlocul oștirei se folosește fiște care cu cea de- 
sevârşită odihnă. Și sau ridicati de asupra norodului tote strinsurile birului, care cu simţire au augitiă, spre milostivirea şi a iubirei de 
omeni ce sati întemeat asupra norodului; cu slăpânirea împărătâscă, Er neprietenul nostru cel de obștie mult sai surpat puriându-se



8 
cu multe feluri spre. stricăciunea norodului. Dar. waă -putulă nică 
întrun chip: ca să le strice; ce acum chiar pentru' dinșii fiind nevoiţi 
a se apăra. Ri a 
„Ci'către cele săvârşite “și prea înalte socotințe, într i “tot: augus- 

linei n6stre stăpână, lăcuitorii acestei enezii se 'cade ca: Să-și .pue 
nădejde şi. cu întărire pentru. odihna lor cea din lăuniru sporind 
spre folosinţa nehiruitei și de D- dei. blagoslovitei arme împărăteștei 
măriri. Și norodul cel din lăuntrul . Cnezici, cu acea: odihnă -să se 
îndulcescă şi. să „fie păzit de tote “Sbrâmbătăţile și. năvălirile, ci şi 
de cătră făcătorii de rele,- e cari s'au fost înrădăcinat supt muncitorii 
varvari să fie păziți.” Și pentru” aceia dupe bună “plăcere. a i, 
mi-aă poruncit întru toi milostiva stăpână, ca toți și fiește-carele 
ce se află sub stăpânirea cea blagoslovită a ei, să se folosască după 
pulința și averea lui, căci, nu voește întru tot milostiva stăpână 

din venituri a spori la Hasnalele ci,.cu care s'au fost însărcinat n0- 
rodele despre. neprietenii ereștinescului nume, dar. Sau silit. încă și. 
cei ce ati urmat lor de ati îngreucat pre ticălosul norod. 
Măcar că multe înștiințări îmi. vin cătră mine, şi-mi este multă 

jale pentru ldcuitarii. acestei. Cnezii, osebit satele nu rar zugrumaţi 
se afla de către cei puși pentru paza. vânduelelor și folosul noro- 
dului ȘI strîngind veniturile sub numele haznalei impărăteștei măriri, 
fac asuprâlă, ptădăciuni ticălosului norod, care pentru multele supă- 
ări nu-și. pot! câștig za îndestularea lor, neţiindu- ȘI dreptatea cea cu 
îndestulare : Insă din „cei pulincioși şi bogaţi, și mult asămănărei, 
acelei se asamină  Slricarea, şi i pă dăeiune la. licăloșii .cei ce. o pi - 
timesc. - . 

* După datori6 Sat logat a a: păzi pre norod de: tâte | greutăţile: ca: 
aceste. E mă silesc a Jătura mâna spre perderea a tote la cele ce. 
se ici 'cu sila și fără” de. oprănduială peste măsură cu darea Dirului 
și altele, și a se tăia din tâte cele ce pre. lângă aceste aă eșit răi. 
lecbuitâre. Deci către întemeiere cu bună .orânduială și “dreptatea. ju-. 
decătorilorii,. înainte li puii cumpene de folosinţa divanului, cât și 
ispravnicilor.: : Ca toți locuitorii acestei Cnezii către tote trebuințele, 
să-și alle judegată și milă, odihnă Și îndestulare, fără frică, atâa.
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câl să cunâscă a EI iubire cea de: -Gmeni pentru: a lor socolinţă și şi 
miloserdie, acei nemărginite a noslră slăpână și “mult bine să aș- 
tepte și mai la bună orânduială; Și după aceea, fiind toți înstrim- 
toraţi și păgubiţi, de va' fi la o: cercare a. lor asupra cuiva, ori: de 
la divan indestulare nu vor: avă;; 'care este slobodă: și uşile deschise, 
aducându-și cătră mine cu. „drepțate a lor jalbe, căci se cuvine. a 
păzi pe cei sugrumaţi și va face aședare celor: asupriți, judecată 
cea dreptă. Er împotrivă acei care a face lor stricăciune Și pagube 
și ca niște stricători odihnei: ărei. oprind norodului a 'se folosi de- 
sevârșit cu milele Stăpânitâr că, care revarsă norodului milă de dus, 
pedepsi puii; este un punct dir cele dintâi după datoria mea, 
toți pentru acesta să aibă. înştiinţare. Acestă filă în. public pe A 
biserici stringându-se. norodul, ȘI la „Jocurile cele numite să se cetescă. 

Datu-sa. în gasda cea mare, | 
Și-au dat în târgul Iașului, anulă 17 71 Fevruar în- 9. dle. 

Și ha adivărata: scrisore a strălucire sele așa s'au iscălit: 
: Graf. Petru : Rumiaiţovi 

p- 

4 

| — 
N A Locul . 

peceţer! 
Bi ţ. 

| pe . ae . - - Ie aa) 

Dupe [ăia 4 o mure, tipărită ce se pilstriză la Aitropolia din uși. - 

No. L 

= La (773 Aug, io, „Sați i tipărit! 0 carte! în. "formă de: adresă către 
o comisiune însărcinată: a face un. codice: de lege pentru Moldova; 
adresa are acestă titulatură: aa 

| “< Iuvăţătura aa însăși! stăpinitări că. măriri Ecaterina: 11 cătră; ariniduiila 
Epitropie pentru alcătuirea. arătăreă a unei: noue. legiuitâre condică, 
talmăcită pe limba moldoventscă. şi tipărită prin îndemnarea lumi- 
nărei sale general feldmareșal: și a. li de felii de ordine: cavalier 
și poruncitoriul Armiei cei  dintei i, graf P. Alexand royici Rumiahţov 

3
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cu totă .osirdia și cu cheltuiala prea osfințitului Mitropolit Gavriil, 
care s'au tălmăcilă de E 

Toma i Jozofet.» 
Acest precios document de o raritate estraordinară, îl aducem aci 

în tâtă întregimea, afară de insirucțiuni, care ocupă 239 foi. 

  

Slăvitului Generalii feldmarşali, Poroncitoriulă, armici ccă dinlâiii, a Moloro- 
„Sici Generalii. Guvernatori, Prezidenli Alalorosieneştii Uolcgii Ordiilorii Ru- 
sâştii împărăteși a sfințilorii apostolului Andrei, oștenesculuă Mare Iacenică 
şi purtătoriii de Viruinţă Gheorghie de Crucea cea mare, a lut Alexandru 
Nevschi, şi holşteiescului a sfintei Anii Cavalră, | | 

Grafii Petru Alexandru Rumianciovii. 

Iutru toli făcăloriului mieii de bine Smerilă închinăciune, 
Fii nu mă înfăţișezii cătră Inalta Impărătâsca Mărire a prea Puternicii și 

prea Milostivei Doamnei și Imperătriţii noastre (Luminatule, prea Inţeleptule şi 
vitezule Arhistratigii), ca să încununezii cu laude sufletul ET cel plină de 
împărătești daruri, saii să înalți cu suneti biruințele sale câle pre slăvite ce 
ai săditii pretutindenea ca alți finici înpotriva obștescului vrășmașii, făcândii 
ca numai arătarea armelor Ei celoriă purtătoare de Cruce să cutrâmure ini- 
mile vrăjmașiloră, întorcândă taberile lor: spre fugă. Sai să laudii cu mirare 
apărarea neamului creștinescii de cătră vrășmășasca călcare și cumplire. Saii 
să mărescii liniștea, odihna, și pacinica petrâcere a tuturorii de obște în vreme 
de război. și edle-lalte ne- numărate faceri de bine cu care S'aii îndestulatii de 
prisosită, mai vârtosii Patria noastră, după înalta a Er Măriri buna voință. In- 
săși aceaste faceri de bine cu netăcute glasuri și cu ritoricească limbuţie pre- 
făcându-se întralte limbi, vestescă darurile ce încunjură scaunul Măririă sale, 
încununează cu cununi de laude aftocratoricesculii a Ei Măriri creaștetii. Eii 
la cea de pe urmă nu îndrăznescii a pune suișuri în inima mea spre lauda 
legiuitoarelorii învățături ce se cuprindii la acestă împărătească carte, ne arendă 
pulința înpreună alergătoare cu voința pentru alorii înaltă covârşire. În vremea 
când minţile cele mai iuți a filosofilorii celori din academiile evropii, ce cearcă 
în adânci „tainile firii, și să portă. cu pohfală preste aflarea ființii celoră de 
suptii soare, călătorind cu privirea până la ceale înalte și covârșitoare zidiri, 
și mai vârtosă covârșirea minţii, unui împărată între filosofii sati a unui filo- 
sofii între împărați, și după dânsul a unui elinii și după neami și după glasii, 
aii rămasă la uimire pentru privirea aceştii prea slăvite vederi. La care nici 
odinioară lumea nu s'aii învrednicitiă a privi, nică însuși Dumneqeesculii Platonii 
ce ail legiuitii cum că atuncea vorii fi cetăţile norocite, când saii filosofii vorii
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mpărăţi, sati împărații v vorii avea înțelepciunea ne despărțită de Schiptru și in- 
preună șădetoare la scaunii. Indrăznescii numai a arăta înplinivea datoriei meale 
cei neapărate, și a îndemnării cei cu multă: răvnă a slăvirii tale pentru tipă- 

„ritnlă cărţii în limba moldovenească, care prin. multa - silință de i izmoavă tălmă- 
cindu-se de pre limba grecească pre câtii ni fostii cu putință mai cu „curată 
înțălegere, iată că s'aii săvârşitii. Patrioţii mici :vorii număra aceasta între 
alte bune lucrări a slăviriă tale cea mai: întâi și mai covârșitoare. Fiindă bine 
încredințaţi că de vorii vieţui supt aceasle folositoare pravile întru starea cea 
ne clătită a pronomiilorii vechi, se vorii face foarte - norociţi la: politiceasca în- 
părtășire, ca oamenii vacului celui în auritii. Slăvirea ta ai înplinitii și cu a- 
ceasta buna voință a întru totii avgustii Dâmnii' și i stăpânii noastre, după cum 
cu cealea-lalte săvârșirii a ' slăvitelorii biruințe, - și - a apărării patriei noastre, 
unindiă înțelepciunea cu vitejia, smerenia -cu itbdarea.. iuţimea- isprăvilorii cu 
întregimea minţii, silința cu priveghearea, arătându-te viteazii arhistratigă, înţe- 
leptii poroncitorii, ne biruitii oșteanii, și la toate covârşitorii celorii vechi prea 
vestiți arhistraligi pre câlii să poate chipul şi as&ămănarea Imp&- 
iăteștii Măriri. E încă cu smerenie amii săvârșitii luerulii ce râi-s'aii încredin- 
țatii de cătră slăvirea ta cu 'tălmăcituliă şi “ tipăritulu cărţii. După care îndrăz- 
nescii a dice : Fericite noroadele aceale preste car6 vorii să impărățească aceaste 
pravile ce sullă cu totul. dreptatea politiceștii împărtășiri, buna cuviință, cin- 
slea cătră - Pumnedei, și dragostea cătră celi de aproape. 

Ali slăvirii tale, cătră Dumnegeii fierbinte Rugitoră, 
Guvriilii Mitropolitulă Moldaviei, i 

No. 5 

"Seri, isoarea Grafului Rumianţov cătră d. - Mitropolitul pent a pace. (0 

“ Cânstită a  Preasfinţiei tale scrisore, de Ta 1 (oră 10) a lunii acestia mam invred- 
nicit a lua, din care am v&dut pre osebită mulțăimire toată dreptatea lăsănd”o 
asupra. mea, cu adevărată osărdie spre patriea voastră, toate înștiințările din 
mine Preosfi inţiei tale, și Preasfinţia ta. norodului toate încredințările, ș şi învă- 
țăturile pentru nelipsitul acoperemânt, ȘI voirea de bine 'voao ai împărăteștei 
măriri, a melii milostive stăpănitoare, aședate ati fost întru însuși adevărul, și 
acum mă. cucerese ca, să fii de săvărșit la aceasta îndreptate. fiind că cu aju- 
toriul lui Dumnedei, norocitele şi slăvilele curgeri ale armiei împărăteştii .mă- 
riLă, ati apropiat sfărșirea oșlirei, și cu dânsa aii închiat fericita. și folositoa=- 
rea „pace, între inalta împărăție Rusască, ș şi strălucitoare a poartă Otomanicească, 

(1) In Archiva Românâscă T. 1; p. 239 este. publicată acestă actă dar fiindă forte greșitii 
îlă aducă aci după însaşi traducerea originală, ce o cedez Academie, ..... ...... Ma
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„cu mijlocirea aceea . aședând deobştie pace, şi întărind -norodului celui de o 
„credinţă, toală negrija; și cele mai bune după putinţa odihniă, anume : 

1. Socotindu-se a: tuturor lOeuitorilor acestor: enejii . oră de ce. fel de stare 
ar fi. nescăpănd nimic, să-i păzască de plin, și în- -veci uitată acelora care 
aii lost improtivitori interesurilor , ori la o parle ori la alta, saii la o întăm- 
plare ca aceasta de sunt și cu prepus să nu le se facă -nică o răsplătire,: nici 
„pe alţii să nu-i lase ca să le facă: mustrare e, stricăciuni și pagube, ori cu ce 
fel de chip ar fi,. să-i lase după cinstea lor, și cinurile cele vechi, și..să stă- 
pânească acele cu care s'aii mulțămit ei pănă la începerea oștirii, ca să poală 
răi supt paza și: acoperemăntul - legil și a obiceiurilor pamintului, aseminea 
și cu moșiile lor. 

2. Să nu le sl€ împrotivitori la mărturisirea. legii creștinești onă cu ce feliii de 
chip ar îi, ci:să fie slobodi la ficutul Bisericilor noue și la tocmitul. celor vechi, 
după cum ati: fost :maf înainte. 

3.-Să se cunoască și să se cinsteacăse partea duhovniceivică după cum se- 
„cade cu osebită cinste cinurile acelora. 

4. Să se dee înapoi monăstirilor, şi celoralalți oameni moșiile și. alle acare- 
duri care era, a lor mai înainte, și s'aii luat împrotiva dreptăţii, pre lăngă Brăila 
„pre lângă Hotin, pre lângă Bender, și alte cetăţi care se numia, raele. 

5. Să nu cee, nică să ie nică una: felii de sumă, de bani, după socoteala 
veche, ori de pe ce feliii de cuviinţă S'ar cuveni. 

6. Să nu cee de-l dânșii nică un, fel de dajdie pentru toată Vremea oștirii, 
pentru stricăciunile ce le sar fi pricinuil lor. într'această vreme, și încă pe doi 
ani socotindu-se de lu legătură păcii. 

7. După sfărșitul vadelii arătate, să se păzuscă iubire de oameni și mărimea 
de suflet, secotind dajdiele de bani să se ia cu mijlocirea prin triimeşii depotați 
peste doi ani ; la darea acestor bani, nimene din Pașii sati alți dregători orice felii 
de obraz ar fi, să nu strămtorească, ori să cee de la dânșii, ca să plătescă ori 
cu alt fel de numire să-i insărcineze, 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 creștini din 
legea grecească, care vor, purta grijă . pentru trebile numitelor Cnejii, şi vor 
avea corespondenţi cu Poarta și să se cinstească de norod, drept să se lo- 
losească, și să nu se dea supuși nici la: un fel de sălnicii. 

9. Insă voeşte: asemine Poarta, ca după pricinile amânduror acestor Cnejii, 
miniştrii ai curțeă Impărăţiei. Rusești ce se allă lăngă Poartă, să poarte vorbe 
pentru . folosul acetor doă Cnejii și șe apucă Poarta să-i asculte după asemă- 
narea prieteșugului și cinstea altor stăpâniri, Nu mai puţin pentru acia care 
vor socoli că nu le vine să trăească aice, Și vor socoti să 'se strămule, s'aii ho- 
tărit ponturi anume: -
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- 10. Toţi unii ca aceia. cu familiile lor de vor.vra-s X lase. Patria .sa. și. la 
alte locuri să se slrămule, să le dea voe să se. sirămule, cu. Loale av erjle lor 
şi cu toate familiile lor, „un an de ţile, socolind vremea, din, dioa ce se vor 
schimba. robil, | Da 

11.' Asemine ca acestie din lăcuitori ori din ce neam at [i,. ce ati întrat în 
slujba Impărăteștii “sale Măriră, cari vor vie peste - vadeaoa pusă, cu ioată. fa- 
milia lor și cu toată averea lor, să meargă cu oștile Ruseşti; dar de vor mai 
rămâne peste tot anul nici cu un feli de chip să. nu se- poprească. . 

Nici o îndoeală nu este, „că fiește carele iubitorii de Patria sa, nu va.cu-: 
noaște. iubirea de oameni și mila a ei Impărătești Mării ca cei de o credință, 
care s'aii folosit cu deplină pace, liniște și odihnă, și cunoaște de la înalta că. 
Mărire, milă .şi voire de bine asupra acestor Cnejii, cu care folosindu-se vor 
proslăvi numele mărirei 6 şi facerei de bine. După acestea poftim pre Preo- 
sfinţie ta să dai de ştire la toate locurile această aducătoare. de: bucurie ușe- 

„ dare, ca -toţi și fiește carele în știință să se afle în. pace și. fără de. griji ; dar 
cei care vor vre să se mule din Patria lor aiurei alegendu-șă loe pre larg, la 
Impărăţia Rusască, pot să [ie încredințaţi că fiește care după starea einstii lui 
și după măsura slujbei va găsi odihnă și sprijineală, 1774 luli 28 

Graf Riunianţov.— Din Ibrăilu sui scris. 

„No. 6. 

| După incheerea, păcei pare să fie scris Mitropolitul Moldove” 
scrisorea sa către Impărăteasă Ecaterina, cerendii să continue a. pro- 
lege. țera. Se vorbesce în. scris6re de. generalulă consulii muscăle- 
scii, ceea ce nu pute fi decât! după eşirea din țeră a oştireă. rusesci 
in urma pâcei de la Iaşi și a celei de. la Șistov, | 
„Actul acesta îl dim sub No. 6. 

«Prea înaltă şi de D-qei încoronată Impărătesă Ecaterina Alexievna 
singură stăpânitâre a (6lă imp. - Russiei, Corona și slava a neamu- 

lui creștinesc, . .. i ee 
<A n6stră a smeriţilor întru | lol milostivă p. -nă și. fieăităre- de bine, 
«Ei smeritul mitrop, al Moldoviei,- împreună cu. toţi -cei: din. păr 

storia mea obraze bisericesci Și- politicescă, cară suntem miluiţi cu 
mari faceri de bine. ŞI. apărări, din mila și putere ea-cea de D-deu: dă: 
puită a.  împărătescei vostre măriri, prin acestă: smerită şi plecată



i ACI 
scrisâre “întăi mulțămim inălțimei voslre pentru acea mare milosti- 
vire și protecție care dintru început aţi arătat călră acestă smerilă 
a nostră patrie și cu toți, cunoscători marelor faceri de bine fiind 
și propoveduitori din ncam în neam bunătăţii și apărării ce de că- 
tră a Vostră împărătescă mărire am cunoscut, aiât în vremele tre- 
cute prin alte slăvite mijlociri, cât și- în anii acestia prin privigheria 
și purtarea de grijă a împărăteseului vostru (lăsat loc liber). Mărtu- 
risim pre sinene cu totul îndatoriţi. și supuşi, pân la cei. mai de- 
părtați ai nostri, sub al înălțimei vâstre puternic acoperemint şi 
sprijinslă; Aseminea. bine nădăjduiţi fiind la a înălțimei vâstre că- 
iră noi cel de o credință împărătâscă pronie, cu unite glasuri și 
cu umilite inimă, vărsând lacrimi, cădem. înaintea împăr. vâstre mă- 
riri și din adâncul sufletelor. ne rugăm, ca și de acum înainte mai - 
ales la stările imprejur a îngrozitoriloi întâmplări ce acum ne în- 
cunjură, care sunt sciule și -pot să se arete de către al vostru nu- 
mit împărătesc general consul, să nu fim uitaţi şi trecuţi cu vederea 
ci la tote cele nesciute de noi viiiâre lucrări și urmări să fim mi- 
luiți și folosiți cu aceleași împărătesei ale vâstre faceri. de bine 
protecţii și apărări. Căci dupre D-qeu a vestră împărătescă purtă- 
tere, de grije miloștivire, pentru noi iaste :cea singură . nădejdea și 
măngăerea n6stră' srneriţilor, cari de apururea 'suntem martori că- 
tre ţiitorul a tote D-deu, ca să ţie şi să păzâscă pe înălț. Vostră 
intru multe: încunjurări a anilor cu vecinice fericiri Și cu slăvite bi- 
ruințe” apărători și izbăvitoră neamului cereșlinesc. Fie! Tie! 

«Acei de D-qeu păzite impărătescei vâstre măriri, călre D-deu 
smerit Şi nevrednic rugători lu AMitropolitulă, . 

LL No. 7. 

Graful Rumianţov za Dunaevsli în 1757 Noemv. 12, din Parofievca, | 
scrie Mitropolitului Moldovei spre a intra in corespondenţă cu el: 
«spre mântuirea a multor creștini despre cele grele gâne, numaă cu Sus- 
pinurt și cu slujlă: grele. Promite ajutorulit Impărătesei. 

Originalul în 1. leșescă de sigur este la Mitropolia din Iași. D. Er- 
biceanu e departe: de a fi publicat. în «Istoria Metropoliei> tote do. 
A
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„cumintele preciâse de acolo. Cu deosebire d-sa a „sat neutilisate 
documintele slavone. 

Traducerea n6stră pare a [i conlimpurană cu originalulii şi după 
scrisore se vede, că traducătorul era un rus sciindi ceva românesce. 

Cs TAAAMAVNTR ASA sean “pSeren. | 
„Îuaavre uit upk Asa « Pepine Crane Aur pensaurr Sa IA AVALT saşii 

Alea caneii. 
Slan a „ÎPS ASySA char APUNE tat AMSAT nm îFARaTropre 

AE RHHE. 

-Î34Aapn ccre anu a “aaa „Înspre A ntuap'k îi Snenaiuie VHAEiĂ EperțitttizTa'r d 
MNZBACUEIȚE Mu €CTe RS sk AAFRAPATA ID MAN MApE AEATSpA a AparocTei . 
VHHTA, UI ASIA AAGATSUPIAE AMECTE, LUN AVE AAN AACR AFRATR dATIIAE . „Nain 
CANTR Ad Iiig'k "TOATE RSHATALMAL ANEZAMANTSBHASp 4 npewvedi'nuţiu "Tant, 
ACEAMENk ati anc Ateae  FATPA npetucă var Kra BS aan Ste dan RSHOCESTE rau 
ASpri, nen'Tp$ kape £5 nSu „ÎuenST 5S avkera CRpHICOApE -ÎTpE AMAHACAW IAg- 
IMAGE, ÎTORAtA  cripe Îrpkra um BSHa adaapk aASrznASne aa “MA TopuTA 
ÎaceTSaapk un „Întzanap'k, ca Haae RS vpavapik ua n$ vrk neere dupk 
sSiSpie au $ AMERAPATA MZNTAEDE KA CA die netrp$” Auine ; npaaSnuugprk 
dueițiit "TpEBHi RAE CA CIpiie ECTE enpe azurSup'k 4 MSATSpn | RpELȚIUHEI AcciIpe 
VEAE PpEnt POanie, ASuun KS cSenuu$pu uiti ES cAS:RGUI pent, NEH'TpS tdpe ASA 
ASaneae3 "roaTe ua AEEANAE ACph cxuilh Se, cnpe uk TăpE UI CHAHUBA ArIA- 
pape ui RS 4:5STeptoan „ÎTpS: TOTI ABFSCTHNEN HOACTpE, a -ÎNTpe sea atapu, 
MAN AMApE CTE KS BupSitigeae usi KS MA Spzpiac, aceaterrk w'k Npenpocaztn'Ten - 
MOHAPYHHEI LUI ME AAE EN ApEIITE APA MAN ES. IAAERAE ECTE KA CA AE USE ; 
cnpe Kâpe €S KS 'roare nSr'kprae un RS COROTHNILEAE Min ASA aavk uk Meşo- 
TAPATA ME MAAR ApSHiaTa BETpE AparseTk BoacTrpa un a AMloaacnen, uSw 
MOI AZCAW HRS "Oare nSrepnae Avkae, a w a:STopa, uni &S AUECTE CHAMMIpit ii 
auteszataur$pii, iS uk. ÎaaTa COROTIIHIȚA UI SHHCTE „Î RApE CANT LIN AAA, 

Slan npeved; Un "Tant „ÎrpS ron BSuepuuunra ui AeRSATA'TOApE cASrA. 
pad P'sauannteth 34 ASnaeneniti, 

Ilocanpie 12 : auae 
1787 anSan- - . 

Aunun Ilagogienea. 

No. $. 

O. scrisore. din 1787 Noembre, din [i uea:isos, semnață de un Pro- 
toierei alu. căruia . nume nu ni-l dă scrisore a, „căci esie, din neno-
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rocire în parte ruptă, dar pre care. Tanii aflată” din -altă Serisoie 
de la 1788 Fevruiarie 21, că se numia : Protoiereul. Mihuil Strilbiski. 

“Din cât se: cilesce în scrisuea acestă, destulă apare, că acesti 
preot era unul dini' spionii muscălesci, care era intermediarul co- 
respondenţei . secrete dinire Rumianţov și Mitropolitul Moldovei.. El 
se declară chiar | tâlmăcitoriul. serisorei de sus a lui Rumianţov, căcă 
“acesta se temea «să: nu se porte (scrisârea' lui) pe la „tălmăcitorii 
cei ce nu sunt. lu o unire în lucrările. „cele -de taină.». Strilbiski dice, 
că a tâlmăcit:o <pe cât ai fostă puterea sciinței bă de limbă mol 
'doventscă»... De aci Și din observaţiunea! scrierei lui. (o din înoc- 
mal), se vede că- el nu cra Român: din .nascare: :- 

Mai departe agentului „acesta. secretă ali Rasici, învăța pre Miiro- 
politulă, ca să artte: e numai celor d, ce sută la o unire şi. lu o ci: ediuţă 
cu biserica Răsăritulă, cu să. se. bucure și să - să împle de nădejde, căcă 
tăte puterile -arinieă s'aă por nit într acestă. lună Noembre,» cu toti 
earna guea, ca să scâtă mai în grabă “Moldova din grijile. el. Invăţă 
apoi pre Mitropolitul: să ție pe seneialul -cn chef in:curent de toi ce 
sai mal întâmplat” noă „de: la: 14 „Oclombre, că acesta. ai orenduit 
pe malul Nisteului on impă răleseii, care va astepta, răspunsulă, numai 
fără. zăbară, că. oștile sunt pe. cale, și ca. “Să -se scie câte câtă. 6std 

- se voriă -orândui şi la. ce: locuri, unde suntă Turcă mai mulţi şi-unde 
sunt mai puţini, ca să se potă. socoti suma cu puterea oșlirei, că 
vor odată pe t6te: părţile să cuprindă şi “să slăbâscă” toates,. (lacuna 
începe aci). Din ceea cea rămas „nerupt de pe acestă filă a “Scris: 
rel, se vede că Strilbiski era recunosculii tălmacitt. al lui Rumian: 
țov pentru... românescă. EL. dice Mitropolitului, s să unu scrie în. gre- 
cesce, că pe la -Muscali nu. este * cine să traducă din acestă limbă, 

Copie după serisoreu protviereului Mihail Sirilbiskii (din cloiror:) de la 
1787 Noembre 20, către Mitropolitul Moldovei, : 

Ilpewedi” HIITE UI AMApE cazane Alurrpousanrr aan Aloaaonei. amtacerrul- 
San AS ecran. at 

Iaca ah spk CAPALA. Lu SatutanirA 9 4ASin „pianurk Iperocă nui 
Tâae unu „AA pOTK BA.CA AM Eprrasută e KA Papa: ME RECTE AMAAMR ASC ALE AA. 
BACĂ AM E, MARAp KA Îu MSA'TE Pat ASpra at "TpemSpa'Th- RBS "pSnŞa - uni KŞ



53 

Hat AECIIpE MIE caSini'rop ari XAPManSASii. tape ca$ AASAaTa i AA kA 
Sta, uS nomeane uu rSpueaiz, Scegura AE AECTTE, IE O cASră a'avk o „Îurncece 
„Mi ME Sania ia c4 Aa criSe SUA ear, iun. merp$. avkea mquipe NS. IdAth MAT, ta -Î "TpetaHi ASTE ca uS AA apiii Sa! CANT; Ut nai „Î npeniSe. ca HS NOI . -ÎiTpa Aecripe unea. Stara BApTE. AE Ad” dea, VmapunsaSa Au ne "pscie AM "PAAMANUITO DE AOAACRERiE uri caS ete ASUT AE rpad San Ps. Hă CA us CA IISpTE (Si) nt Aa TzAatauuurre pi <4Eat. € H$ CANTR Ad! W Suinap"k Î ASiipS- PHAE VEAC AE "PANA, Saar METuNAStwu ca npk cosoriti . KA ROpEEAE ei car hope HATE, BA ASA CRSpTapea Aauii. MOAACBENEI iti 'nS nare CA ANpIStur 4 dd „Îzanatavk ci, Aag ne ra am (sic) “poe „uSrepk: aprinsă di Taa- MAUH'TPO. Ilpeocăpuruuii TA ta Sin APYUNACTOpIE tu: PARHHTOAIO. ESun nenurpS HpAtecaanituuiii Au uâ'rpie Ilpeocă' sui iri. “Lane, BOAHEA n 26$ Huaa nenrpS”, „Îrrpuerap'k ruta n9cSAStă HOPSAR, LUN AAECA 1Upii. EaSTzHA, Aa €SenunSpuăe. A9p; BUNE AH ROI HA CA A£ aeetenegii Aa MSALII Panta auacra: dcnSuez ; 3 AdpA ApATA USALAN SEAP e CAT Aa d Suupk. UI Ad Mo. BPEAHHILA BS BuCEpursa - paczpuT$- 
AS, EA CA CE BSISpe, urii Ia ca ce Sautae AF IUA AEZIGA, E, iz ut “TOATE IIS'PEpiie Apatieii caS MOpiur “ÎN Tpauacrz ASHA 4 ASu Ilorâwnpiie ; ; “HERASTZUA, Ha, ÎN PIZRUINA Sea „E MEPSPILAE Ut CAVATSpIIAE ueae HEGON'T EHITE, CA CHA EcRS Avati - A pat Ka c4 CROTh (Sic) At rpuititac (sic), DE THRZBADACA AMOAA DEA. Alznapa KA ES usi Ap WE CISCSA «4 npewed; HU Tant, caS a BOEPIIACP IAB aan apriSrrn Mai BUNE Me cA rpaeciS, San nerrp$ npevedi Hiie "Ta uit: mer p5 Eoepiu Mea, AO , aeit, Anti: AEprk i uenTrpS uerSuirropiă, aa -uuu HENTpS eSennuSah HOpPOAS- ASu ucaSii „Îcepeunntarr MI ME TOT pair ui CAPAUUTA, : MEnT ps Retnprk “TEACA Crpennii,: HApe "AH un Mani Mapu Maui, anSate es TIopenăeae A9p Last RS BATA COAVA CAS atmezarn ne dactspii, unt tara Bayapă Us au, ca$ um SP3R, POATE" ANSME AA ue At "oare aka ! APATATR. lume epek A npevvedi: Die “ra RS caen we CANTE A4 Si rAHAS, c4 APA TAI “TOATE -Î cHpich: “4£ caS. Mar -Î HIT Ac. Aa wr'reonpie A Li uni 44 AGMS: Îllu durere dpa- TANAS, Un dATEAE RADEAE AE RELU Miu CA: “Îi alun ile renpaaSan dnuuedra (sic) EAMIUTA : KA renep4sSa a$ OPANTSIITR Ad AtaaSan IlucrpSaSu oa. „ÎApareeRS. 
BApE Bă dipertra prenSueSan, nSatai PAPA BABARA, KA WVIȚIIAE CAT HE Kant, MIL MA CA CE Uji Rama cere (sic) CA ROP SPALA SH uit Ad ue AO, Suie extra "Spun atat ASanii, um Sue CAN'T Atari uSaanit, RACACE (ic), ISATA COROTU CSA îŞ usrkp K ouprpiti, aa op 9 AAA. Uli Sare nzputa CA  RENpnA WI CA „CNABACEA “rea, e e (rupi st 

| „azyunagrk ASA Shell d 
MADIUITE AA Ateâaonei id. 
RS "POarA Wapa MO. id. 

cm A EATA BEI mp... id. Aa 
UI BS ASATA satana... id. ai ai
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AU TEpE Aa MaiSan id, 
“€ €cTe OpanASu'Tn id. 

FAHAS BOA 'Tphatere id, 
„Antiedri renepaan id. 
AA Asec'TS renepaan id. 

„„„Bemie ne pSeie, ui f id. 
I'paăSan Psauannmon id. 

ECTE „| Adao poccie id. 

A. Pecciei, Aapa A id. 
Îiena ka caii rarkea id. 
MARAD RA AE LUI PAAMZU. .. d, 
„taca NCARSpriac Ai „A d, 

noatSpii. rpeuenie” ca id. 

-uuaunk NS ca racerue id... 
CANTA OPAHASUT aut &.., id. 

UEHTpS TzAazuur$ id,. 

"BCU Retii uut £$ RS Ae+” Îd, 
EATAA TO, uit, Îd, - - 
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NB. Acâstă serisore pe care o dămii în ortografia originalului, ce-lă depu- nemii la academie, ne arctă că acestă protoereii (alii căruia nume lam aflată în altă scrisorb,. ce urmeză la: vale) era unii spion ali Muscalilorii, înainte de intrarea lorii în Moldova la -1788. Din scrisore se vede părtășia' secretă a Mi- tropolitului țărei, cum. şi onesta purtare a lHetmanului țărei din 1787, heuma- nulii care simţise pre spionii și-l vestia „ca de nu se astâmpără îl va juca, na Dopesce ci burcesce,.: - 

No. 9. 

„Nici e Archiva Romântscăs nici « Uricarulă» nu ai reprodusă pro- clamaţiunea Impărătesei Ecaterina II, dată la 17 Februarie anulă 
1788, din Peiersburg, în limba românescă, Acestu act este tipărită «la Tipografia Prea Sfințitului Sinod» în un 10. dublu. |] reprodu- cemii aci (sub No. 9), căci acluli este de o raritate estraordinară Și aprope necunoscuti,
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Cu a luă Daunneeii milă noi Ekatei ina a docă îimperatrița și: aetol-ratoriță a 
„toate Tusiilor. I procii procii pro. Da . 

Presfinţiţiloriă mitropoliți alii Moldovlahiei, și alu Ungrovlahiei, de Dumnedeii: iubitoriloriă episcopi, cinstiţilor. cei din partea bis6ricescă, cei de hunii nâmii: și către noi cu iubire credincioși boieri, ostașilorii,: oroșanilorii, şi tnturorii lă-- cuitorilorii, din (4nu4) domnia. țării Moldovei, și a jErei rumănâști, a noastră: împăratorâscă buna voire şi milostivire. a E a La toate descoperirile rezmiriţilorii ce tot dauna firă dreptate aii deschisi: sultanii turcești către Rosia ; stremoșii noștri şi noi Însuși stăpinitori tronnlui Rosii luîndă arme pentru apărarea, n'aii fostii cugetu numai de a birui pe vrăj- mașiăi, ci aii fostă înpreunatii cu -acâ mare rivnă a noastră, spre a scoate norodu : celii credinciosii alii lui lisus IIristosii, a izbăvi biserica. ortodoesiei grecești, : din cel pătimitoriti necinstitii jugă alti agarineniloră. -. Ira Celi dintru pr6 înnălțime Dumneqeii ce' aii blagoslovitii armele noastre lotă dauna cu .biruințe asupra vrăjmașului creștinesciă, pentru ce'e ne cuprinse ale: lui judecăţi, n'aii învretnicitit la; acele vremi pe toți creştinii acestori îndestu-.- late pământuri, ce Suntii. căduți supt. chinuitârea stăpănire a muametenilor, a: - prăznui ei cu bucurie pe acea desevirșită a lorii scăpare, | . „Și așa cu nădejde de viitoare fericire, sfărșindă ce de pe: urmă a noastră. rezmiriță cu turcii ce ei ai remasii biruiţi, '“amii întărită prinii legăturile ce: noi am făcutii la pace soarla a tuturoră lăcuilorilorii creștini de la țara Moldovei și de la țara rumenâscă, cu acestă păzindu-le toate folosinţile şi bunele mnijlo- ciră a stăpînirii părți duhovnicești, și mireneşti, şi deosebitii: a .tuturorii lăcui-. toriloră. Dăspre o.parte aveţi înştiinţare de bunătatea inimi noastre, şi de acea. părintâscă a noastră purtare de grijă pentru voi, ca pentru unii „norodi ce este de o lege cu noi, care tot-d'auna -aii trasii și trage și acum la dinșii al nosiru acoperemintă ; despre altă parte însuşi simţiţi. cu. grele închipuiră,. a cea ne'sferșită routate ce izvoraşte dină slăpinirea' Sultanului turceseă, suptii: “care, oare puteţi voi socoti măcarii o di a nu ve teme.de repunerea vieți şi a: averii voastre ; uciderea acea, chinuită: a ghicăi domnului “Moldovii, și a altorii ax! 
dumnâvoastre boieri, vă dovedeşte acea groaznecă pildă, cândă, .de la curtea . noastră pentru aceste nenmenite urmări și pentru alte multe: ce s'a făcută în. pământu vostru, s'aii fostii disii otăcărmuirei turceşti, cum că acele cu noi puse sfinte legături, ce deopşte sântă știute, zăticnescii de a înce; silă impotriva pri-" velegiurilori și obiceiurilorii voastre, și in locii de a se căi ei, neamii întâmpi- nat numai cu răotatea cu înșelăciunea, și cu vieleșugu, unite aceste cu călcare dă pravilă, printi care de iznoavă ati deșchisii rezmirită, . Pentru acea a noastră ostășască putere este pornită asupra vrăjmașului, deci. turcii năpădindii la hotarele noastre s'aii întâmpinat cu a lorii prăpădenie: 

a



- id | 

Dară după cum noi şi la această de acumii întâmplare, iarăși și iară este 
în inima noastră a diafendevsi legea, și ortodoesesca. biserică giecească, și ca să aducemii la norocili stepânu cele creștinești noroade ce pătimescii dinii var- variceasca  tiranie, întâi dămă. în ştire deopște pentru aceasta, tuturorii lăcui- torilorii din țara Moldovi și dinii țara rumănsscă, carii fiindă că sufere vrăjmășască gonire și prăpădenia ce li se face de către oștile turceşti, doresci de : acea ortodocsescă şi creștinâscă legea, și hrănescii în inima lori bună încredințare 
la diafedevsâla noastră, acestoră uelii de oameni le făgăduimiă -noi: deplină: acoperemânitii de 'la armele noastre: aa i 
-„ Doao ale noastre puternice atimii esti ca să biru&scă pe acelii vecinecii vraji- mașii ereștinescii; curândă o sumă de ostași dantraceste armit "se 'pornescii la pământurile voastre, vor” goni pe turcă din vieţuirea lorii de acolo, şi vorii întări a voastră n6 primejduire, voră fi pentru a voastră apărare inpotriva feţii ne- „prietinilorii, și lăcuindii cu. voi vor fi fraţi ai voştri. Urmarile trecutii razmiriţe încă: suntii proiispete în' ţirierea' minţi voastre, odihna voastră, daniracea vreme aii fostii mal bună şi mal adeverată de câtii acea dinăă. qilelele păci; cu ase- menc orânduială și dragoste vină și acumii la. voi -ostași noștri ;- Otearmuitorii 
acestorii oști santii ai noştri feldainarșali. Graf Rumianţoviă “Zadunateski, și Cnezu Potemkin Tavriceskoi, iubirea de oameni și dreptatea: lori este îndestulă - cunoscută :dă voi ; aceasta vadii 'voao o noao mijlociră de â voastră tolosinţă ; dumnevoastră boieri și toți povăţuitorii jeriloriă adunaţivă într'o inimă și veniţi - spre întaimpinărea poleuiilorii noastre, straugeți viiejii ostași ai pamântului vostru, și uniți toată putereă voasiră cu 'al6 noastre arme, pentru a birui pe turci pân toate lucurile. Aced răvnitare nu herbinţelă silință a voastră va Îi eu resplatire folositoire după, cuimii saii rasplatiti dă la nor. mulţi pentra acele deosebite ale. lori slujbe la trecută rezmiriță, cu mulle feliori: de daruri ; așijdere și voi sfinţila. bisericească "putere 'pastori turmi ereșlineșii luaţi paloșu' celii duhovni- cescii, după 'cumii dice cuvântu lu Dumnegei, deșteptaţi pe “acei ce suntii chemaţi la arme 'ca să împileze pe vrăjimași ce viforaseii biserica lui Hristos ; | accusla de acumii vreme este acea mai bunii, aceste zile, - suniăi cele folosi- toare; înnălțați a voastră rugăciune către Dumnedeii, ca să trimilă din ceriti a: sa milă” la acei ce diafendevsescii credința ortodocsâscă, să fie o stăpânire după cumii. estero lege acea rusescă cu a voastră, “Sai dată la 'fronu nostru în orașu Sfintului Petru, la lana lui Februarie, la 17 dile, de la nașterea lui Hs :- la anu 1788 : din împerăţia! noastră la anu 20. 

  

Lou Il . La acelii adevărată. s'aii iscălitii cn însuși a ei 
Peceţi!  împărălâsca mărire mână așa; Featerina.. 

sf - = , a 

  

Sai tipărită în Sanctăpeterhurgi' la tipografia pre sfinţitului sinodă,.
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„No. 10. 

“In: Peru uarie 24, anul următor. 1788, Protoereul Mihail Sirilbiski 
scrie „Mitropolitului Moldovei, 'din. Bieslaă. E spune că «graba din- 
tei a oștilor au fostă, că era să câlce Cazacii, ce suntă anieste- 
cați cu Tatarii, pe urma lor. și Turcii, în țara Leșescă, ca Să 0 ro- 

„bâscă și. să o. prade.» Arctă care era planulii de campanie, al Tur: 
ciloră, dar că le-a fostă planulii în zadari, că Rușii s'au aședatii 
de la Kameniţa: până. în dreptulă Ehurlucului «și când va veni vre- 
mea,. de odată pe tâte părțile să între în. Moldoba. > Dă informațiuni 
de locui ile unde este „așegată 6stea rustscă, și cere Mitropolitului, 
ca cu boierii înțeleși «să descdsă peste tâte locurile sciinfele ce se mai 

“nasc noă acumă în Dloldova, despre Țarigrad, de la Dunăre; Hanul 
unde :este? şi în cotro vra să mârgă? La Bălţi cine mai este ? Și 
cu câtă sumă? Tătarii de la HKonnae cu Sultanul lor în cotro s'a 
trasă ? etc. Cine este piizitoră în lași, din Români ati din Turci? 
Vodă. “unde, a 6şitu cu. urdia sa? Ce scie din Valahia? La Movila 
Rabăei cine este ? La. Hotin ce se face?... Cu Nemţii cum se:aii ?' 

«Tote. aceste, Prea. Milostiva monarhina voesce să le scie de. la 
Prea. osfinţia. "Ta, cum și de la boicrii ce voiese Rosii binele.» | 
Dă apoi: core spondintele sciri despre situațiunea în care se. allă. 
Rumianţov și cum el trămite -informaţiunile Mitropolitului Ia. Impă-. 
rătesa: Sirilbiski a' venit însuși la malul Nistrului cu o escort de 
Cazaci să astepte: acolo răspunsul Mitropolitului: 

2 «Prea osf nţite părinte archipăstoriule al. ameă de Viniă- -joitoii, 

«N'am lipsit eii smeritul şi așternutul: piciorelor preaosfinției tale a .nu te 
înșliința cn cele trebuinciose înștiințănvi, asemenea şi celor ce voesce binele 
patrii sale: graba dintâi a oștilor ati fost, că era să calce Cazacii ce sunt 
mestecaţi cu 'Tătarii pe urma lor și “Pureii în țara leşască ca să o robască 
și să o prade, dar viind mai înainte oștile Rosiei s'a lăsat și ei a o robi, 
cu tot șarlul lor, care dice” că aii pace cu Leșii, . că era. gândul. și găitirea lor 
de o dată să lovască prin. Ucrania și peste Nistru, că așa! se aședase, „cum 
va îngheţa Nisteul îndată să “triacă, cărora gândul le-a fost în zădar. Că 
oștile Hosiei Sali așegat de la - "Cameniţă până drept Ehuirlicul și când .vă 

?
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veni vreme, de o dată pe tote părțile să intre în Moldova, la Tighina astă 
-armii este, și până la Vozia, care şi aceștie tot o dată vor să intre, așijăere 
și cei dipe mare, cum și cei ce sunt în potriva astor locuri și a 'Țarigradului. Peniru aceea este întârdiere. Preaosfinția ta vorbește și te sfătuește cu boerii 
cari sunt întru una, și și voesce binele stă și a țărei, indemnă-i ca să deseosă 
peste tote locurile științele ce se mai nascu nou acmu în Moldora despre 
Țarigrad, de la Dunăre. Hanul unde este și încotro vra să margă ? la Bălți cine mai este și cu câtă somă ? 'Tătarii de la Cobile cu Sultanul lor în cotro s'a tras ? și mai în scurtă unde se string cei mai mulți ? în Ieși cine este păzitor din boeri, ai din Turci și cu câtă somă? Vodă unde aii eşit cu urdie sa? Vodă de țara: muntenescă 'se aude c'aii eșit-cu urdie sa spre hotarul Moldovei, la movila. Rabâei cine este la Ilotiu, ce se face, se string aii cum ? cu Nemţii cum se ai și ce vorbă se pârtă printre Turci? tote acestea pr6 milostiva monarchina 
voesce ca să le știe, de la preosfinţia ta, cum .și de la bocrii ce voese Rusiei binele, și făcând înştiinţare adevărată să o. lrimeteți cu acest om ală meii ce lamă trimesă cu aceste cereri. Voescii ca să ȘUțI și aceasta, că cărțile ce vină, la: Gheneralul Baronă îndată e trimite la Rumianţovulă, și Rumianţovulă şi mai în grabă cu curierii le trimite către “împărăteasa, de'o înștiințează și de acolo! 
Nine ori ce. poruncă ar Îi. Gheneralulă acesta este mai mare peste. totă. armie Ucrainei și toți Gheneralii ilă ascultă pre elă, iară peste dinsulă este mâi mare Graful Rumianţovul, iară peste Rumianţovulă este Impărăteasa, și întra ceastă armie a Ucrăinci ea este Polcovniţă. iară, de vei av6 ceva a serie, care s'ară păr6 că nu-i cu cale a serie către obrazile aceste mari, scrieți pe largiă la mine, căci și acele prină mijlocirea mea le tocmăscu și să trimătă "și acele la: Pe- terburh. veţi ști și acâsta că pe mine m'aii or&nduit de amă venit la malul Nestrului cu câţi-va Cazaci pentru slujba mea, și acumii -așteptii răspunsulă di 
pe aceste cărți, și cu aceste rămâiii ală tuturor de obște slugă credinciosă și mijlocitori binelui Moldovei. -Protoierei Mihailă Strilbiţki, 

1788 Levral 21 
Din Brăslavă tirgușor. | 
Nurorii mele îi voescă tot binele și sănătate ; eii suntă sănilos întrun locă cu feciorul meii Policar podporucică.» 

i o i No. 11. 

Baronul Elmpta, din târgul polon. Braslav, în 920 Februarie 1788 
încă serie Mitropolitului Moldav și-l întrebă direct: Ce se face în' 
Moldova și de este 6reşi-care adăogire a ostirei ? (Turcii, de sigur) 
Baronul comanda armata din Ucraina, dar stătea sub comanda en 

7
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chef a lui Rumianţov. EI recomandă Mitropolitului pe Mihail Strii- 
bitki și spune Mitropolitului, 'ca să-i răspundă prin Gmenii acestuia. 

Ip"k „Anaara npewed'uure G'ranane, Alnacerune APYUNACTOpISAE, 
Cn at4 epiţh, Anaceriune APXIIIACTOpIOAE, Iasi an eSnapape, un Serena îS pSraauerk avk, qriS Ex AI MSATA PfIERA NETpS "TURBACESAR HOPOAR da Moasoner, ani Aepk ua a HSeTpA WR „ȘTpS "TOT AHACETIIA MCNApyuita îS auepu Ac Bune „ÎPPARA A ROEAIE Ai, ua ani cAcRoau pe eu AE Hatzanipk EPARMANIMAȘA 16 AS REMITA NECTE rpetţiuitit  netTpS Hape MEROE HE ECTE RA CA AMAR ME CA date Î moaca, UI AGE ECTE Gâpetiin ape aj atwvugep'k Supupin? Gs HHAADSA AATSA US AA „ÎN BEAMItean ATATA BAT IIpEwVĂ; tin Tant autacerunSan MES CTAINANE, uiti NEHTAS da Ava por c4 AA “Îaaroperu KS duacTA Î- apintuțap"k, um “ÎNÂMMARBIAE EA Ben "Tpuau're, cz “ÎTpenti uni” mpe veni ue CANTA „ÎTpS to Suup'k n mprke : tanuit et caii "TpamarA -ÎTpaiac'ra nap're, Hpritin Catei ue top du opta Sin. A€ napinireae Aluvanan IlporononSan Grrpkarkugsin, um Ra HAA GRASU BA W dauepk Ac Be na AMACTA AECNpE | MATE BOACTpA, H$ Retui pazite Î4pAc „ÎMaTopuTa MSAAAIpE, unit „Înnpe- AHHIAgE CA atei, na €S uS aavk sk naaSra ui ns rk „ÎadarA cotorkaz, ES MHHCTE AAA A nperpeut, | Să | + San mpewvedi'unțiza maae aapup'k aacerutSaSn aprunzeropre, 
Le | Ilpe nactara caSra. - 

| Baponun Gaara, - 
20 enpaan 1788, 

Îenacia "TrzprSutsp EPAcA4RA, N Da | 
| ANME CA NOPTA ROPEA, KA -Î en ap fu 

MIPAA, „ANA PITAR IMM: NENTPS ddacrra 
"CRANA „ÎN ME. | 

No. 2, 

Intârgierea, armatei rusesci de a intra în Moldova, după ce. 
mulți boieri și chiar prelați! bisericei se comproniseseră în faţa: 
Turciei, prin relaţiunile lor cu Nuscalii, îndemnă pre aceștia să a- 
dreseze către Impărăţia Rusici un apel rugănd-o să. grăbescă a intra 
oștirile, să-i apere de Tura. : | . | a 

Dăm, sub No. 12, 'acest act, al căruia original va fi de sigur în 
arhiva din Petersburg și care, prin o norocită întâmplare a rămas 
în copie în ţcră.
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Prea luminate gheneval anșef (amued;) al Nostru întru tot nădăjduit 
mare făcător de Vine. 

«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 iarăși la 
Inaltă Milostivirea a ei Imperateşti măriri și prin aceasta cătră înalțimea ta 
smerită serisore, cu multă plecaţiune și cu ferbinţi lacrimi, cădend cu toţi de. 
obște, parte bisericâscă şi polilicâscă, punem de faţă slarea nostră câ vrednică 
de plângere, și esle umilite rugăciunile Noastre, ca să se milostivească spre noi 
Impărăteasca mărire, și prin ale sale împărătești arme de subit comanda înăl- 
țimei tale, cum și prin a înălțimei tale mijlocie şi iubire de oameni, să ne 
izbăvim de groznica primejdie a pierdărei, de care suntem îngroziți, Căci ştiut 
să fie Inălţimei Tale, că după biruința ce s'aii mai făcut în trecutele zile asu- 
pra Turcilor de către Kesariceştile oști, la locul ce se numesce Larga, trei 
ceasuri (r') mai sus de Eși, eră sambătă, April 8, aii venit aici în Iași un cor- 
pos de vro șasă șapte mii oaste Kesaricească, și fugând "Turcii în gios câț mai 
era, aii prins Kesariceștii pe Domnul de aice Alezandru “Ipsilant și-l țin în 
pază. lar astă-Qi ni s'aii dat respuns de la Polcomnicul Comandir, cum că nu 
are poruncă să st 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: 
știut iaste, că îndată "Turcii și 'Tătarii ce sunt în părţile de jos a ţărei, negre- 
şit trebue să ne iee în picioare şi să pue sabie şi foc oră pe unde vor ajunge. 
Ne rugăm dar iarăși din adâncul inimei, -vărsând lacrimi cu jalnică plângere 
milostiviţi-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- 
jimei tale această smerită din partea nostră scrisore, are știința din destul, ca 
să arate. Inălţimei tale, prin cuvent, grija şi teamerea nostră, cum şi starea lu- 
cerurilor. din părţile acestea. - e 

Noi așteptăm cu însetată dorire, sosirea aicea cum mai îngrabă a împără- 
teștilor arme ca să ne isbăvâscă de frica robiei varvarești a Agarineanilor. 
Nădăjduim să nu fie trecută cu vedârea cârerea și rugămintea nostră celor de 
o credință supuși, și remânem, a Inălţimei tale către Dumnedeii smeriţii ru- 
gători.> , 

Leon, Mitropolit Moldorei. 
Din lași Moldovei 

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

 Îndurătorule Alonarh, apărătorule al Pravoslaviei !. 

<Totă suflarea norodului pravoslavnic și mai cu prisosință epachiile aceste, 
cari ai dobândit umbrirea apărărei întru buna sa vieţuire, se _sprijinesce întru 
întemplătârele nevoi, și primejduitorele “'momenturi din pragul pristolului vostru, 
neavend unde aiure alirna întru a sa mintuire. Câsul acesta al întâmplărilor 
acestor de acum ne face ca cu cele mai umilite glasuri să strigăm și să ce- 
tem cu suspinătore lăcrimare toţi, noi Moldovenii, prin unite. plecări, îndurarea 
Ta, apărătoriule al nostru, prin 0 sprijinire fără de miijlocire şi trecere de 
creme a armelor 'lule cele pravoslarnice, ca prin pajora ocrolirei semnului Im-. 
părăteştei vostre măriri, să ferim o viață a nostră, care se. învăluește în” cu- 
getările primejduirei și să vămâe iar a ruga pre atot Puternicul împărat! pentru 
proslăvirea puterilor vostre. lar credincioșii pravoslavnicii Moldoveni cei cu - 
bună cugetare și îndatorire vecinică, după starea c6 de acum a Patriei n6stre, 
după putere și ființa, micşuriirei, însușind către gătivile celor trebuinciose ceea 
ce se va put, și întru nevoi iarăși nădăjduind la Indararea Vostră, vom jărtvi 
cugetărele nâstre cele fără mărgenire către aceste apărători puteri, ce le a- 
şteptam 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 piciorele pragului Vostru a unei AunSrananvue 
(sic), pre bune, și credincidsă, cu nemărginirea mulțămirilor” nâstre celor lăcră- 
mătâre și cu năzuire la limanul Pravoslaviei, de la care se 'va încredința, și 
pentru rivna n6stră și pentru întâmplătorele nevoi. 

«A împărăteşti, monarhiceștii vostre mărită pre plecaţii şi credincioşii supuşi», 

NB. Acestă copie de pe o petiţiune trămisă de Mitropolit şi. Divan, nu are 
dată. Oribilul săi stil ne permite totuși să înțelegem că Divanul cerea voea 
Impărătesei Rusiei să-i teămită. o deputaţiune. şi că o ruga să grăbâscă a intra 
în activitate cu oștirile. Așa dar actul este din ajunul invadiunei. muscălești, | 

No. l5. 5 

Episcopul Iacob de Huși, fugitii prin păduri cu alţi Gmeni, de 
frica Turcilorii, serie în 1788 Iunie 30, Mitropolitului Sava “şi îl 
descrie „grâoa situațiune din Iași şi lipsa de, sciri în care se află. 
Se râgă să fie întreţinut de. cele ce se. petrecut. Episcopulii Iacob 
dice că se vorbesce pe la Vasluiii de venirea. la. tronii. a lui Manole 
Vodă (Roset) (No. 5).
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Prea sfinţite Stăpâne, - 

«Cu prea plecate matanii închinându-mă: sărut cinstit blagoslovitorea drâpta 

preosfinţiei tale. 
„ Pr& cinstita carte a preosfinţiei le, scrisă din lunie. 28, aslăqi Iunie 30 cu 

bucurie o am -priimit şi forte m'am bucurat că te afli . -preosfinţia ta sănălos 

și în liniște; mergând bine până la monăstirea Slatina. Noi cu blagoslovenia 

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

alții din boiari nimeni nu sunt aic6, că s-aii împrăștiat cu toţii care pe unde 

aii putut. Inștiințări de aice: pân acumii numai un pașa şi cu Calga-Sultan 

dimpreună cu pah. Mihalache Manu să află intraţi în leşi. lar Hanu până acum 

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

de Șipote şi într acoace spre noi încă, s'aii slobodit pân pe la Kelișoia, luând 

și vre-o câle va cârduri de vaci de pe unde ai putut găsi și le-ai dus la leşi. 

Iată trimisei preosfinției tale suret de pe cartea ce-mi scrie: pah. . Mihalache 

Manu, pe care i-am făcut şi răspuns mulţămindu-i -i de acestă carte cu mân- 

ghiere și cum că cu adevărat ei mă aflu bejănărit în partea Cârligăturei cu 

câți-va,. ticăloșă de Gmeni ce am putut scăpa, allându-mă acum fugit prin pă- 

duri, fiind împreună cu tot norodul îngroziți şi la mare lipsă în cât aii înce- 

put unii să moră de fome şi nu pot: eşi de prin păduri, că pe de o parte se 

slobod “Turcii din lași și apucă vitele norodului câte pot găsi şi le due la leșI; 

pe de altă parle ne desbracă şi ne jăcuese mulțimea tălharilor, și ial Gmenilor 

Stare, Şi că scoposul' met este ca să mă trag spre lui şi că am triimes şi 

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

păduri pe unde se vor putea -găsi norodul bejănărit şi acum de două dile de 
când am trimis pe un ficior al mei cu răspuns la pah. Mihalache Manu şi încă 

până acum maii mai venit, ce a fi pricina nu pot să știi. Mi-ati mai venit o 

înştiinţare de la D-lui stolniculii Arghirache Cuza, de peste: codru, că ieri Joi 
Iunie 29, i-aii venit un răspuns de la un logofăt: vechilul dumisale ce-l are la 
Vaslui, cum că ar fi trecut vătaful de călărași pe acolo în cai de olac îna- 
intea Măriei Sale lui Manole Vodă, care aii fost şi qicând că pote să-l și în- 
teln6scă, or. pe la Bârlad sai pe la 'Lecuciii și de a fi adevărat nu ştiii. Din 

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

mă rog preostinției tale pentru ceva înștiinţări. de bucurie, ca dor ne vom mai 

mângaia şi noi pe aic€ în câtă vreme vom mai pute. sta locului pe aice. Osebit 

să fie poronca preosfinţiei tale către feciorii de la Sinești, ca când oiii avea 
înștința pe preosfinţia ta să nu pricinuiască a veni: la preosfinția la, căci și
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alaltă ieri i-am clemat pre toți aic€ și nici unul nu s'ati priimit să margă la 
preosfinţia ta cu acâstă înştiinţare ce trimiseiii acum, Și cu acesta rămâiii fiind 

Â preosfinţier tale p:& plecată slugă în." 8 Iunie 80 - 

| Iacob, Episcopul Hușulu 
Intr un colţ al paginei a 3 ca P.S. se.mai adaugă: -! : 

"«Dumnealui pah. Mihalache Manu dic că se-află: şedălor în : casele Dumisale 
Vist. Matei Canta, puindu-şi 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 . sirăji: tur= 
cești tari. prin prejurul Ieșului.să nu să mai slobodă “Turci. pe afară - "ca: să 
facă răi şi nu: ştim de va fi adevărat aşa.» 

“Acâstă scrisâre era închisă după cum se: închideaii scrisorile fară 
plic ȘI sigilată: cu ceră, roșă cu .pecetea | episcopului, având de a 
drepta Și stânga mitrei literile: va 1. 

* Formatul sigilului ceva mai mare ca.o. monedă de 50 de baut, 
Ca suporţi scutului: crucea şi cârja. Mobilierul scutului au se pote 
vede bine, | 

No. 16. 

Manole Vodă serie Mitropolitului şi . boiarilor. să” se intorci în 
“țâră, în “Iaşi. Mitropolitul răspunde, cu scris6rea sa (fără dată), ar&- 
tând tenia boerilor de a veni în j6ră, ca să nu cadă în vr'o cursă 
a 'Turcilorii. să-și perdă vi iața, dar. că vor reveni, “însă «să, avem 
de la Măria Ta milostivă sfătuire.» 

Dr eu Inălţate şi milostive Dina, 

<AtaL din cele mai. dinainte luminat cărţile, inălținniă tale cât şi “din acâsta e ce 
ni s'a trimes.acum într'acâste dile, prea deplin am. înţeles. folositorele îndem- 
nări ce ne facă Inălţimea la prin părintești și stăpânești sfaturi, pentru să ne 
întârcem la locurile nostre ca să stăm împreună a căuta nizamul țării, spre a 
se aduce la cea d'ântâii bine norocilă stare, după cum iaste cel singur scopos 
și buna-voinţă a prea puternicului nostru Impărat și a celor de mulți ani stă-- 
pâni ; noi prea Inălțate, precum am. mai înștiințat Inălţimiă tale, îndestul, cu- 
noștem că la acâstă hotărire a dreptei socoteli, nu numai folosul și buna 
stare atât a nostră cât şi a țărei ne indemnă a urma, ce şi acea mare datorie 
a supunerei nostre. pentru. acele mari. milostiviri. care, moșii și. părinţii noștri 
cum și noi am avut și avem. de. la prea înălțatul Deylet, ny- mai puţin, ne-
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leagă. Dar fiirid 'că: noi. suntem opriţi aicea ' prin chipurile ce am arătat, n'am 
lipsit cu tgte acestea pe sub cumpăt a face daloria nâstră pre cât nie-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 și prin arătarea celor din partea Inălţimei tale 'milostive fă- 
găduințe s'aă întors pe la locurile lor până acum, şi socotim că și ceia-lalţi 
ce aii mai rămas se vor întârce fără zăbavă, iar acum ei impreună cu epi- 
scopul ce se află lângă mine, după ce am luat acestă de pe urmă carte lumi- 
nată a Inălţimei tale, îndată am scris către D-lor boierii ce se află imprăștieţi 
pe la deosebite locuri, ca să vie să ne adunăm la locul ce s'a socoti şi sfă- 
tuindu-ne să ne luăm cuviinciosele măsuri, să punem în lucrare totă silinţa 
pentru să găsim chip și cale să putem scăpa, ca să năzuim la mila și. acope- 
ământul Inălţimei tale. Măcar că câtă jale și durere de inimă simţim oprirea 
nostră aicea, cu atât de multă groză și frică suntem coprinși, ca nu cum-va 
întorcându-ne, să ne primejduim a cădea în: urgia prea înălțaţilor stăpâni, de 
vor socoli că depărtarea nostră s'aii făcut cu chip de hainplâc şi nu de nevoe. 
Cu tote acestea, închidând ochii și încredințându-ne la marea milostivirea și 
bunătatea cea creștinâscă a Inălțimei tale, tot chipul de silință vom pune, 
precum gicem, ca să scăpăm și să ne întorcem, avend după D-qei întărite nă- 
dejdele nâstre la acel ighemonese curat sinidisis a Inălțimii tale, la care spân- 
zurăm şi viața şi averea n6stră. Și puind pe acelaș înalt IDumnedeă . mărtur - 
făgăduințelor ceam luat: de la Inălţimea (a şi judecător apărării și acoperă- 
mântului ce. nădăjduim de la mila Inălțimii tale. Deci dar acum mai nainte 
prin acestă smerită, scrisâre năzuind către înălțimea ta, cu multe lacremi ne 
„rugăm : Fii milostiv asupra nâsiră și asupra acestii ticăl6să patrii și cu chipul 
ce D-geii va ajuta Inălţimei tale, apără-ne de primejdiele ce ne îngrozese, 'ca 
de se va fi cunoscând asupra n6stră 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 n6stră în primejăiile de care ne temem. Pentru care rugându-ne iarăși, 
rămânem așteptând cel de pe urmă răspuns stăpânese al Inălțimei tale». 
“August 5, fără nică o semnătură; dar este copie serisă tocat din acestă 

epocă și de bună sâmă din partea Mitropolitului solicitat de Manole Ruset, să 
se întorcă la lași. 

e “No. 1?, 

Manole Vodă a scrisă (vădurămă mai .susii). boiarilorii pribegiţi 
să revină în ţeră. Cum Muscalii nu se decideaă a intra în țeră și 
iarna era pe aprâpe,: când nici atât nu puteaă veni, boierii cu Mi- 
tropolitulă voră să aibă aeră de a se întârce în Iași, la . domnia
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lui Manole Vodă, ca să ceredă 'Turcii, că nu suntit haini şi să cruţe 
jera până când muscalii sc vorii decide de a intra în primăveră. 

«Printr'acâstă scrisâre a nostră, nu lipsim a cercela de bună sănătatea D-v., 
pe care Dumnedeii să o dăruâscă d ire dea pururea, însciințând pre d-ire şi 
pentru noi că ne aflăm sănătoşi, dar cu ore 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 şi din legătura patriotismului îndemnare a ne 
da şi noua 6reș care idee (îiiia) de curgerea lucrurilor vedem că cu tot aii 
contenit, dar şi la cele ce noi seriem câte odată d-tre, nu luăm (aSwai) res- 
puns. Și paraponul nostru nu pote fi de alt, de cât că vedem că vremea trece 
fără nici un rod 'din cele ce așteptam să câștigăm. Ne vedem şi pe noi și totă 
ț6ra, că nu suntem nică într'o stare şi nici putem chibzui de ne-ai mal rămas: 
nădejde de -vreo adăpostire. Și fiindcă d-tre oră din audiră. prietenești, ori din 
judecata celor vădute mișcări socotim că puieți a ave trebuincissa ştiinţă asu- 
pra acestor aporii, noi necontenit am așteptat ca să fim împărtăşiți en. vreo 
înştiinţare din partea d-iră. Cu tâte aceste iată că după cele din trecutele cărți 
a mărici sale lui Vodă, care sunt văqute și știute de d-tră, trimetem la d-tre 
şi pe acesta ce ai venit acu ca s'o vedeţi. Înţelepciunea. d-tre îndestul va 
“înţelege și cu adincime va judeca ceale scrisă, întindând cugetul și cătră edle 
viitore nestiute întâmplări, sati mai ales, cătră cele ce și lucrurile ceste de faţă 
fac săs'prepue. Arhondes, noi cu toţii cu unii ce suntem socotiți de pricinui- 
tori și a fericitei stări și a tristelor întâmplări a norodului, a căruia sorta ni-a 
pus a fi cei întâi, și pentru carele ne aii îndatorit a ave. tâtă privigherea cum 
că suntem legaţi cu o neapărată datorie şi multă purtare de grije, nici întrun 
chip nu putem a ne lepăda. Deci. dar, într'acâstă dată .nu lipsim a înștiința pe 
d-tră, că după întârzierea ce se veade că s'a 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 , pământul Moldovei și 
nestând acele, iaste cunoscut că nici aceste Kesariceşti nu vor put sta, și va 
remân€ țara deşchisa 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 pute găsi, să trimetem trei patru 
din boerii ce se vor priimi ca să mârgă la Eşă, ca să s'augă că ati mers din 
boieri. Dar la acesta cerem şi sfatul d-tre'de găsiţi cu cale ca să se facă: a- 
câstă profilacsis, sai şi din boerii ce se află în partea aceea: pe vre unii cei 
veţi socoti d-tre, putând a-i indupleca să-i trimiteţi ca să s'intovărășască cu cei 
ce noi nădăjduim să putem găsi spre împlinirea acestei socoteli. - Pentru: care 
poftim ca far'de zăbavă să avem -respuns împreună și cu niscai înştiințări ce
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vor fi. De veţi socoti d-tre veţi arăta și Inaltului graf cartea această domnescă 
cerend şi a înalțimei sale parintească sfătuire». - 

No. 18. 

Uni altii documenti, din Septembrie 15, de la Roman, (fără ani) 
e o serisore a generalului Feldmareșalului Spleni «către Cinst, d-loră 
Boierii Divunulă> din Iași. Serie Divanului să nu se mai amestece 
în judeţele de dincolo de Siret ocupate de 6stea austriacă. 

| « Ghenerul Foldmav. al Baron Spleni cătră cinst. D-lor Doerii 
Divanului. 

Cui mitarea m6 am vădut astăqi o carte a d lor boerilor Divanului depreună 
cu un zapoiii ce este rânduit să vie aice la Roman și la Bacăă să zapeiiască 
pe ispravnici, pentru împlinirea zeherealei și a fenului ce s'aii orinduit aceste 
ținuturi, spre trebuința oștilor împărătesci rus6sci, poruncind Divanul, cu un 
chip de uitare că ar fi în părţile aceste oștile împer. Kes. măriri, la care osti 
nu puţin ajutor trebue să dee acâstă (6ră și mai ales la fân, care de aiurea 
nu se pote aduce, cum și la cară spre caratul zaherealei şi altor trebuineiose 
oștilor ; Pentru aceasta dar, pe zapciul ce s'uii trimis de la Divan asupra acestui 
ţinut Pam trimis înapoi, căci însuși Divanul trebue să socotâscă că ţinul. u- 
ceslea pe unde se află acum oștile Impăr. Kes. Măriri, cum și [inuturile din 
'sus, de unde necontenit se cară zaherea pentru trebuința oștilor şi mai ules 
'acmu pădăjduind, că far zabavă se va pogori şi luminatul Prinţip în părţile 
aceste, trebue, ținuturile : Herţa, Dorohoi, Botoșani, Ilarlai, Suceava, Niamţ, 
Roman şi Bacaii, cu alte kindueli de cătră Divan să nu se supere, şi de s'aii 
și trimis nescui zapcii de către Divan întracele ţinuturi, nădăjduese că îndată 
ii va chema înapoi, lar Divanul când nu va conteni şi tot va cere rinduele 
de la ţinuturile aceste arătate (din cari noi nu vom conteni a lua cele trebu- 
inciose pentru oștile nostre), nu numai că jinuturile nu vor „Pul6 să respundă 
la. două părți, ce pentru cea desevârșit stricăciunea, lor, care trebue să .li se 
întâmple, Divanul însuși va fi pricină.—Eii nădăjduesc, că înșii ID-lor boiarii 
“Divanului, asupra acestei gingașe madea să facă obstesc și pâlrioticese sfat şi 
să pue la cale, ca să nu se de zătienire ostilor la trebuințele ce sunt şi mie 
să-mi de în grab respuns la ce cale saă pus acâstă pricină, ca să pot lua pă- 
surile mele, Căci la ţinuturile: unde sunt oştile împăr. rusești și care de acum 
cu ajutorul lui D-deii se vor lua subt stăpînire €, întru nimica de cătră nof nu 
se supără, după cum asupra dușmanului prietenesce unindu-ne batem r&şboiu, 
asemenea și pentru câle trebuinciose amânduror oștilor trebue (era să ne dec
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cădut ajutor. Asemenea s'aii trimes înapoi pe zapciul ce era rânduit la ţinut. 
Sucevei şi Niamţul, căci la aceste ținuturi acum s'aă trimes esecuţii de cătră 
mine, să aducă 700 cară pentru trebuința ridicărei corposului mei de aice. 
—hBoman—Sept. 15.» 

No. 19. 

De la D-lă Senatorii Blancfort am dobândită ună alti acli, de la 
eh. d, administraţia a Romanului», prin care Răducanul Roset este 
rinduitii ispravnică la ţinutulă Ni jamţului, împreună cu cinstiti și cre- 
dinciosii D-lui. 'Toderaşco . Balş biv vel Vornic, Actulă. e din 1789 
Iunie 15 (4). Semnati de B. Metzhburg. 

Porunca administraţiunei din Roman, cătră mazili, ruptași, slujitori, vornici 
și locuitorii din regiunea Moldovei ocupată de oştirele: Austriace, din 1789, 
lunie 15. 

| 
«De la Kesuro -Krăiasca administraţie a Romanulă. 

«Socotinduse de cătră administraţie, sai rinduit pre cinstit d-lui Răducanu 
Roset ispravnie la ţinutul Niamţului împreună cu cinst și credincios d-lui 'To- 
deraşco Balș biv vel Vorn. căruia i s'aii dat deplină învățătură ca să cumpă- . 

 n6scă starea tuturor și să ar&luiască (apar Saca) pe toți locuitorii - cu buna 
orânduială și dreptate, neasuprind pe nimeni întru nimica preste dreptate, : Să 
scrie dar şi. vdao (Sic) mazililor, ruptaşilor, slujitorilor, vornicilor, lăcuitorilor 
de prin sate și tuluror altor ședători din ținutul: Niamţului, să dați totă ascul- 
tarea și supunere ce se cade ca unui dregătoriu şi ispravnie ce este orânduit, 
ca să polă împlini cu lesnire poruncile împărătești și - slujbele trebuinciose a 
oștilor. și a t&rei întocmai precum îi CAD) se trimete poruncă. Cici pe cel” ces 
(urc) va arăta nesupus Și împotrivitor are desevârşită puteri ca să-i pedepseasă, 

lar de va fi mazil saii de altă slare, s-ăl trimală aice cu vina ui în. seris, 
ca să li să facă căduta. certare spre pilda și altora. Ei 

Orașul Homanului. i a 1780, Iunie. 15. 
Semnal: B. Metebourg L. Sigil. 

Ceră roşă, 
Vulturul 
bicept. 

    

No. 20. 

Cu l6le frumâsele promișiuni ale manifeslului, oștile rusesci in- 
trate, curend, prin puitărea lor, : provâcă nemulțămiri.. Mitropoli- 

-
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tul intervine la şefii oştirei din judeţul Niamţului, să împedece 
oștirea de a maltrata până și pe preoți. 

Eată acestă act, ce am descoperiti că la 1886 în Au ehitra Mitropo- 
- lic împreună cu tâte cele-lalte acte, unele publicate apoi în 1888 
de d-lă Erhiceanu în Istoria Mitropoliei Moldovei.» 

„ <Din partea Prea ostinţituluă itropolită al Moldoriei să se fucă 
- două cărți asemenea precumă s'a scrisă mal giosă, însă rusește, una 

către Grafulă, Simionii Romanovică Voronţoviăi și alta. către Ion Igna- 
tovici Polivanov Polcounic de la Chiovsli Kerasirslii Pole. Buna ve- 
stire ce am luat pentru ipolipsis' a numelui D-iale şi pentru vred- 
nicia ce ai însoțită cu liniștea blând&ţeloră, care citre toţi de obște 
arată dragoste și bună, priință, ne-ai îndemnat a cerceta pe dia: 
printracâstă părintâscă a nostră scrisore, rugându-ţi de la milosti- 
vul D-dei, sporire întru . câştigările cinstii, înmulţirea anilor și a 
bune norotciri, cu inplinirea celor dorite și folositâre cereri : Iar de 
la smerenia nâstră molitfă și archierescă blagoslovenie îţi trimitem. 
Către acesta, 'luând îndrăsueală dăm supărare d-t. înștiințându-te, 
"pentru preoţii şi diaconii ce se află lăcuitori la ţinutul „Niamţului 
unde și comanda d-tale este aședată la ernatec în anul acesta, care 
Preoţii și Diaconi, precum ne-am înștiințat, sufăr 6re-care supărări 
și silnicii de cătra unii din oșteni, ședând prin casele lor la cuar- 
tiruri și purtându-i şi:la podvâqi cu carele, neavendu-i nici la o deo- 
sebire din cei de obște proşti lăcuitori. Celor mai muti li-ai luat 
fînul ce avea pentru hrana dobitâcelor lor. Pe unii- necinstese 
cu. ocăuă și sudălmi, Aceastea nu socotim ci vor fi cu ştirea sai cu 
voința d-tale, căcă nici preoții cu prostia lor naii îndrăsnit ca să 
vie să. arate: Dum. nevoile ce: pătimesc, la care nădăjduim că ne- 
greșit și-ar fi' aflat mângăerea și apărarea lor. Fiind noi . îneredin- 
laţi, că la întelepciunea d-tale indestul va fi cunoscut și ştiut, că 
partea bisericescă la fieşte care loc Și neam, iaste osebită cu cin- 
stea sa din norodul cel de obște. Cum și aicea în țara acesta, de 
când prin Dumnezeeasca Miloserdie, ai sosit armia împărăteștel mă- 
rii, Măria Sa Prea 'luminatul Feldmars șal prin ordenile ce aii dat 
ai arătat milostivire și apărare către partea bisericâscă, Și alâta 
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aicea la lași, cât și pe la alte ținuturi afară, Preoţii şi Diaconii pe- 
rece făr de nici o supărare și casele lor sunt slobode de cuartiruri 
oștenești. Pentru acesta, poftim pe Dum. fiiule, că şi în partea: acea 
să dai căduta poruncă oștenilor să contenească acest fel de supă- 
rări de asupra Preoţilor, ca. să-și poti căuta cu cuviinci6sa liniște 
de slujba rînduelei lor. Cari pentru facerea de bine și odihna ce vor 
cunâște, vor rămânea pururea îndatoraţi a ruga pre: milostivul D-dei 
pentru buna norocire și îndelungirea vieţii D-t.> . 

No. 21. 

Posedămii trei avzmagzare trămise la Portă pe timpulii acesta, * 
între 1769—1800. Originalele fiind la Constantinopole espedite, 
nouă  ni-a căduti la mână numai copii după ele, unele “chiar 

“ bruliânele cu corecturi, pe care nu ai apucată a se pune nici data. 
Le dămi dară, care cum le avemii, fără a le precisă. anul trărite: 
rel, an care se pole pune de altminteelea, de cercetători, cu Gre- 
care aproximaţiune. CE 

Avză cătră Portă 

„ «Noi pr6 plecaţii robii pre puternicii impărăţiă : Mitropolit, Episcopii, arhiman- 
"driţii, egumenii, Preoţii, boierii, boerănașii, capitanii, Bulubașii și „tot norodul 
memleketului Moldovei, supuși raele „a pre pulernicii împărăţii, cu t6tă sme- 
renia, credința și plecăţiunea închinând acest plecat adevărat magzar,: înscințâm 
la. înaltul Prag a împărăteștei măriri (a caruia putsre să fie necurmată cu mă- 
rire şi slavă în vâci), că noi carii din început din stremoșii noștri suntem 
credincioși și supuși robi ai Prea puternicii împărăţii și necontenit am câștigat 
împărăteștile. milostiviri, care tot deauna se revarsă asupra nostră. a tutulor, 
fiind umbriţi subt aripele împărăteștei puteri, după c6 neapărată datoria nâstră 
pentru aceste mari daruri, tâte silințele și ostenelile nâstre în totă vremea le 
am jartvit spre împlinirea după: putință a celor înalte împărătești porunci, ce 
aii fost asupra acestui pământ, atât mai înainte, cât și acu după ce s'aii des- 
chis resboiul acesta (a căruia sfirșitul să fie spre slava Bivuitorei măriri a prea 
puternicului nostru împărat), nevoindu-ne, cu (6tă osirdia, precât ni-aă lost putinţa 
subt poveţuirea credinciosului supus al Prea puternicei impărăţiă, Domnul nostru, 
de la începutul resboiului până acum a respunde atât la darea renduitelor zaha- 
rele, cherestele, care şi salahori, pe la serhaturi, la gătirea- celor trebuinciose



Li6 

conace și tâinaturi, a înalțaţilor Paşi și ă' altor agale: şi, căpetenii ' osteneşti,. 
cum şi a însuși, oștenilor-ce le-ai fost și le: sunt venirile şi trecirile prin ţera; 
aceasta, și celor. ce se află stătători, cărora tote cele trebuincisse de hrană 

“li sai dal și li se dai până acu. Insă fiind că Memlechetul acesta și mai dina= 
inte se afla struncinat şi în slabă slare, pentru îmtemplările - trecute, și mai 

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

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

ajuris cu toții la câ mai de pe urmă îngrijire și uimire, vădend că Zaharâoa 

ce iaste trebuitâre impărătesoilor oști, foarte s sa împuţinat, iar mai ales. orz 

n'aii rămas nimic și nevoia silește a se da la cal în'loc de orz, mâălaiul şi pă- 

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

orzului și a împuţinărei zaharealii, ne mai putend suferi silniciile ce le fae 

oștenii, s'aii şi împraștiat de pe la câle mai multe ținuturi, fugind care în cotro 

aii. putut și ascundindu-se prin munți și prin codrii. De vr&me că de la începu- 

tul 'oștirei şi până acu, osebit de alte zaharâle și tainuri ce s'aii dat din țară, 

cu orînduiala, care sunt trecută la condică şi osebit de cât aii luat fără de 

orinduială, de pre unde ai găsit, trecătorii în sus şi în gios oșteni, numai suma 

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

soma de (loc liber). 

Deci atlându-ne cu toții la mare îngrozire şi temere atât pentru lipsa ce 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 

dinșii lrebuinciosele arături și semănăluri, dintwaceasla trebue să urmeze în' 

anul viitorii o stașnică lipsă de tot feliul de 'pâne, în cât că nu numa la po- 

vuncile împărătești nu .ne.va''rămâne chip a face trebuinciosa împlinire, ce și ' 

însuşi lot norodul acestei (ări se va primejdui a peri de foame. Ci dar fiind 
vederată şi cunoscută ca lumina soarelui mila și . milostivirea' prea puternicii. 

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

d ăznim și acum prin acest plecat și smerit arz a arăta starea ticăloșiilor ce 

ne ai “cuprins și a viilorelor primejdii, de care. suntem îngroziţi. Pentru care 

ci toată smerenia și plecăciunea, ca nisce pre supuşi şi plecaţi robi af prea 

puternicei Impărăţii,: vărsând lacrimi, cădem înaintea Inalt împărătescului prag și 

fin-adincul sufletului ne rugăm, ca să arăte și acum asupra noslră obicinuită; 

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

stăpinire și putere să fie vecinicind înteu necontenită slavă în veaci.» 

N 95 
. m. 

> 
«Nol prea plecaţii și smeriţi iți robi ai Prea puternicii împă răţii, Mi- 

tropolit, Episcop, Arhimandriţi, Egumeni, boiari, .boerenașii, -căpi-. 
Ş.



14 

  

taniă, buluchașii și alţi zapcii, (sai Mitropolit cu tâtă partea bise- 
ricâscă și toți boerii) către înaltulă Și dreptulă Prag și câtre lu- 
minatulu și milostivultă Scaun, prin acest al nostru plecată adev&- 
rată Magzar întâiă facemă ale nostre robesci smerite închinăciuni și 
din adincul inimeloră. mari mulțămiri pentru mila cu care cei de 
îndelungați ani stapînii noștri ai voită a ne milui, din D-deescă 
însuflare fiind îndemnați a orândui Domn otcârmuitotă pămân- 
tului acestuia pe credinciosulă supusu al Prea puternicei Impărăţii 
Alexandru Ipsilant Vodă, carele dintru începută Sai arătat cu 
credincidsa tivnă la cele îndatorite slujbe către prea înaltuliă De 
vletii și forte cu mare dreptate și milostivire aă chivernisit pe su- . 
pusa Împărăteasă raia, în cea-Valtă domnie a sa ce ai' domnitii 
în megieșa n6siră ţeră muntensscă, fiindă domnă plin de mari da- 
ruri și îmbogăţită întru a minţei iscusință și înțelepciune, prin ca- rele nădăjduimă să se reverse și către acestă ţâră a pământului 
Moldovei cele mari milostiviri și apărări ale Prea puternicului no- 
stru Impărat. Pentru care de apururea cu mulțămitoriă cuget -ru- găm pe dătătoriul a tote bunătăţile Dumnedei ca să ție și să pă- 
zescă pe Prea puternica împărăție întru cea de îndelungaţi ani mă- 
rirea şi slava sa. Catre acesta luând noi smeriţii robi ce robescă 
indrăznslă, facem plecată însciinţare prin acest smerit al nostru Magzar 
celoriă de mulți ani milostivi stăpini ai noștri, că țâra acesta a Mol- 
dovei pentru multe 'nestatornicii ce pălimesce de la o semă de vreme 
și mai alesu pentru c& mare lipsă de rodirea şi stricăciunea a totă 
felulă de pâne ce sui întemplat în anulă trecutii Ja cea mai multă 
parte, aă rămas t6tă raiaoa acâsta la o stare fârte slabă, pătimind 
cet mai mulți lăcuitori întru multă sărăcie și lipsă, în cât de abia 
potu suferi petrecerea dileloră lor. „Drept aceea, din partea a tota 
obștea acestor smeriţi supuși a prea puternicii Impărăţii, cu toţii 
cădend la pământ și vărsândă lacrimi, facem rugăminte cătră înal- 
tulă și dreptul Scaun, să se milostivâscă milostivii stăpinii noștri 
asupra acestei nevoiașă și săracă ţeră şi să i se facă ușurare de 
cele peste putinţa grele dări și mai alesi a multeloră havalele de 
zahirele, cherestele, salahori și alte mari angării care neconieniliă 

8
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in totă vremea se cer şi se rândueseii pe la Șarhaturile de prin 
pregiur, la care n'aă mai rămas putință lăcuitoriloră acestei ţări 
ca să pote răspunde, aflându se cu toți (precum ar&tam) la fârte 
slabă și ticălosă stare. Deci dar iarăși adăogăm smerita şi cucer- 
nica rugăminte a n6stră, ca să nu fim trecuţi cu vederea și neîn- 

părtășiți cu aceste cerute mari mile de la marele nostru și mi- 
lostivulă înhpărat, a căruia santul D-qeii săi vecinieâscă Inaltul Devlet 
întru mari slave și norocini de apururea. Și aşa aceste împărătescă 

milostiviri ce se vor revărsa asupra n6stră robilori săi unite fiind 
cu vrednica și drepla chiveşnisire ua Domnului, care s'aii orinduitii,. 

suntem bine încredințați și nădăjduiţi că cu vremea (sai în puţină 

vreme) să vie țera acâslă la cea mai bună şi norocită stare subt 

umbra ce puternică a milostivirei Impăratului nostru și subt pov&- 

țuirea cea vrednică a credincios slugei sale Domnului ce ni sai 
orânduit. Și în totă vremea vomă păzi nestremutată către prea înalt 
Prag a milostivi stăpânii nostri, cea prea deplin credință și su: 
punere, carele avem moștenire de la strămoşii noștri - împlinind cu 

lotă osîrdia ca niște drepți credincioși raiale iâte cele după putinţa 
nostră poruncă a Prea puternicei Impărăţii până la cei mai depăr- 
taţi urmași ai noștri». 

No. 23. 

«Prin acest al nostru plecat și adevărat Magzar, arătăm la pra- 
gul înaltei împărătescă măriri, care să fie ncbiruită în veci, că în- 

sciințându-ne acum de la Domnul nostru pentru cea dupe tâtă drep- 

latea vestire a resboiului către vrăjmaşul 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 Diruitâre urmele puterei sale, impilândă și su- 
Dpuind sub piciorele lui pre tot vrăjmașul și impotrivnicul, bucurân- 
du ne atât de impărătescul firman cât și din viu glusul Domnului 

nostru, pentru. că voința și vrerea curgend din nemărginita milosti- 

vire a impărătescei sale mărită, iesle să se păzescă Jeleriul acesta 

de totă stricăciunca şi supărarea ; și ascultând cu l6lă luarea aminte
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câte altele s'a dis pentru îndatorita credința nstră şi săvârșirea 
împărăteseilor poruncă îndată am încredințat și pre Domnul nostru 
pentru gata plecarea n6stră și pentru cea desăvârşit smerită sir- 
guinţa n6stră, care ne-am rugat ca să o arăte și către înaltul 
prag. Dar n'am lipsit și noi înșine prin acest al nostru smerit 
Magzar, îngenunchiând, să aducem pentru acestă nemărginită milă, - 
cele dintru adâncul inimei ferbinţi smerite mulţămiri şi cădând să 

“ne rugăm, ca după cum dintru început strămoșii noștri sait um- 
brit sub umbra şi ocrotirea împărătescei măriri, așa și noi să ne 
învrednicim bogatelor indurări a milostivirei şi purtărei de erije a. 
puterei sale. Pentru care ca niste credincidse și mulță mitore slugi, 
rugăm pre Dumnedei să nu ridice de-asupra n6stră iubirea împ&- 
rătescei măriri, ca fiind asupra nostră acestă împărătâscă ocrotire, 

-miluire și umbrire, să rămânermn nesuptrați și întru odihnă, ca să 
putem, săvârşind impărăteseele porunci, sa aducem către St. Dum- nedei nceontenite rugi pentru îndelungarea Mărirei sale.» 

No. 24, 

16. Iatre documintele breslei Șangăilor din T. Ocnei (Moldova) este un act internaţional din 1792 Noemv. 14, datat din Fălticeni, semnal de Nicolai Hangeltan și Hatmanul Lupu Bals, ficsând hotarele (prin o comisiune Purco- Austriacă) despre Transilvania «de la locul unde Moldova se atinge cu Valahia Până la Bucovina,» (vedi condiea de copie de acte ale Șangăilor, act. No. 42).



DOCUMINTE RELATIVE LA ANII 1500-1831. 

| (I-u Serie). 

„Colegul nostru d-l A. Papadopol-Calimach ne-a făcutiă o preciosă 
dare de semă asupra recentei lucrări rusesci : Biografia comitetului 
Kisilef.: Ace lucrare rusescă, ori cât de completă din punct de vedere 
biografic,. este lacunară cât privesce istoria României din timpul 
cât ea stătu in relaţiuni, de ori-ce natură cu Kisilef. Lipsesc în 
biografia lui cele mai multe din documintele constatând asemenea 
relațiuni. | | 

In arhiva Mitropoliei de Iași am descoperit—cum se scie--sunl 
câți-va ani, o preci6să colecțiune de documinte până atunci ignorale, 
din tot. trecutul Moldovei și deci și din anii 1800—1830, | 

Vestind acâstă descoperire, am îndemnat pre d. profesor Erhiceanu, 
pe atunci locuind în lași, să se ocupe, mai ales de o serie de do- 
cuminte și manuscrise grecesci din disa arhivă a Metropoliei Iașienc, 
„cât și de documentele din secolul al XIX-lea. Domnia sa, însărcinat . 

în: 1887 de d-l ministru Sturdza cu Istoria Mitropoliei», a publicat 
în un mare înfolio o bună parte din documintele din Arhiva Mi- 
tropoliei, lăsând, — nu scim de ce — multe încă needitate. Intre 
cele publicate se află și numerâse documinte din timpul lui Ki- 
silef, cu totul necunoscute biografului lui rusescii,
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„Acestă publicațiune a d lui Erbiceanu a schimbat în cea mai mare 
parle planul după care îmi propuneamiă să public, mai tărdii, 
propria m6 culegere de documinte, între cari avs să aibă loc şi do- 
cumintele arhivei Metropolici din lași. Așia fiind, cu scopă de a 
ajuta pre istoricul român și spre a complecta publicațiunea cc de 
mare lux a d-lui Erbiceanu, cată vin aci să aduc, din documentele 
mele, un număr Gre-eare, din 1800 li 1831, cu referință mai ales 
la epoca lui Kisilef, cu totul inedite. Cea mai mare parte din aceste 
documinte le posed în original şi le am dobândit, prin reposatul mei 
amic "Teodor Veisa, din hârtiile rămase la familia Kostaki, după 
nemuritoriul Mitropolit Veniamin. 

Docurainţele ce aduc la vale sunt de urmnătoruli coprinsă : 

No. |. 

Notii de la loan Michelson către mitropolitulă Moldovei, din Mai 
7 anul 1807, din Lagăr. 
- Mitropolitulii se jăiluisă contra conduitei ce agenlulă Austiacii a- 
vusese faţă cu Mitropolitulă. Ivan Michelson respunde, că. «s'au 
luată cădutele măsuri spre înfrânarea lui». 

Ială nota: 

«Inalt Preosfinţite stăpâne. Dilostivule Domnu ! 

Incă mai inainte de a primi prâ cinstita a inalt preoslințici vostre inștiin- 
țare, eii am avul știrea pentru aflaxia adsaăira) aghentului austrici şi de atunce 
Saii și luat cădutele măsuri spre înfrânarea lui. Acum iarăși datorie socoleze 
a fi mie îndoit, a adeveri urmarea lui cătră prea. inalta sciință, precum și 
pentru a vostră bună dia/hesis. Enhirisiidumă sfintelor rugăciunelor Vostre cu 
simţirile acci mai ilicrinisis înaltei cinstiri şi cu cea mai desăvâuită plecăciune, 
pururea am cinste a rămâne, - 1807. Mai 7. 

, | | Bucuresci. 
Milostivul meiă Domnu, a înalt Preosfinției vostre plecată slugă. 

Ivan Jlihelsou, 

No. 2, 

In Mai 31 anulă 1807, sub No. 607, Michelson respunde su- 
p&ratit Mitropolitului, care sai tenguită că ţera este ameninţată
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de tomete: din causa ridicărei pânci de prin sate în folosulii -oşli- 
rei muscălesci. Cu atât e mai meritorii actulii Mitropolitului Şi ali 
Divanului Moldovei, cu cât pe Constanstinopole nu se pute sprijini 
țera, căci acolo era r&scâla Eniceriloră din causa . reformelorii în- 
troduse în oștirea tureâscă, dupe sfaturile lui Sebastiani. ambasu- 
dorele lui Napoleon I. La 25 Mai Sultanul Selim LII [usese . chiar 
deironatii de rebeliune. ” 

lată nota respundătâre a lui Michelson. 

«Inalt P. Sfinţite Stăpine, Ailostive Domn! 

Adeverină cunoscința mea cătră P. $. Vostră și cătră cinstita obstie a bo: 
icrimei de aic6, pentru tOtă noima ce se coprinde în cartea vostră ce am priinit, 
eu cea din inimă durere, primesc însciințare pentru c€ mai de pe urmă ne- 
“pulință în care, după a vostră perigrafie se află norodul Cnejiei aceștia: a 
Moldovei. Dar împreună cu acâsla sînt coprins şi de mirare, că lipsa norodului 
o puneţi că s'ae pricinui numai și numai din îndestulaveai- ce se face şi se dă 
din ţ6ră ostilor rusesci, însciințăndu- -mă pe lingă acesta, că ț&ra se îngrozesce 
cu €e6 desevârșit lipsă până la sosirea secerișului. La ucâsta să-mi dați voie, 
“Milostivul meii Domni, a vă arăta cu lămurire : antâiii, că ostile cari se află 
aice în ţâra acestă nu suni atâta de multe precum faceți ar&tare ; al doil6,: că 
c6 mai mare parte a ostilor nu în puţină vreme însăși a sea îndestulare a 
avut și din ț€ra 'Tătărască ; al treil6, că totă pânea turcâscă ce s'aii luat zapl 
din Iotin, din Galaţi şi din Reni,—care n'aii fost puţină sumă — sati dat în 
s6ma ocârmuirei de aic6 pentru îndestularea ostilor, Iar peste acea s'aii și cum= 
păcat la Reni 6reş care parte de pâne, precum însuși luminarea sa Principele 
Ipsilant vaii încredințat. Și asemene și porţia de carne se dă iarăși prin” îna- 
dins venduiţi de ocârmuire, omeni ce sunt toemiți la acâsta. Insă după ce am 
ințeles că după tote nu pujine stringeri ce face Divanul Iașului se ivesce lipsa, 
atunci într” aceeași dată ain luat -putinciosele mie „mesură a înmulți aducerea 
aice din înseși a nostre magazale. Dar însuși P. $. “Vosteă și cinstita obstie 
puteţi giudeca, că o asemene aducere cere vrâme, care la ce mai de pe. urnă 
măcar cinci săptemâni trebuesc. l)e aceea și nădăjduese că obslia spre însași 
a sa neîngrijire va metahirisi tâte putinciosele chipuri spre a urma încă cinci 
stptemâni, până vor veni transporturile (care transporturi eii mă voiii sirgui ca 
să fie cu îndestulare spre a pute a mulțămi ostile până la panea ce nouâ). 
[ară lingă acesta : mar fi Gre cu voința obstei, ca împreună cn P. $. Voslră, 
să lacă stire Divanului Iaşului pentru acesta, care Divan precum sînt însciinţat
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de P. 5. Vostră, făcend mari stringeri, atât la acesta cât și la cele mai depăr- 
- tate “chipuri pote să se simfonisescă, 

| “După acâsta, cu ce mai adevărată cinstire şi plecăciune am cinstea a rămâne al P.:$. Vostre, Milostivului Domn, plecată slugă. | 
No. 407. Mai 31. 1807. | Ioan Mihelson 

Lagăr lingă Ismail. 

No. 3, 

Uni minunati actu, încă necunoscutii istoricilorii, este arz- 
magzarului Moldovei, trămisă Porjei, îndală -după isbucnirea eleriei, 
în Mart 1891. Prin acestă acliă patrioții Moldovei proiestă contra 
mișcărei grecilorii în Principate şi ceru Porţei revenirea la domnia 

„Pămiînteană, la isgonirea Grecilorit. din jeră şi-la luarea de: [eră a 
moșiiloră mănăstirilorii dise închinate. Aceste cereri vori fi baza 

„tratativelor ulteridre ale Rusiei cu Turcia, după năbușirea Eteriei. 
-. Iată actulă în -t6tă coprinderea lu. | | 

| Durerea ranii pricinuită nouă de cătru.stricăcioasa împărechere a apostaţilor greci ce saii obraznicit a rădiea arme, și cu cumplire a vătăma pământul a- cesta al Moldovii, ne 'silesce să cutezăm a uăzui și -prin întinderia umilitelor glasuri acelor care ne aflăm după împrejurările tamplării, cu plângere să cerem ascultare de la înalta milostivire a Marii şi prea puternicei împărăţii : priimesce prea puternice şi mult milostivule împărate, ascultarea tânguirei norodului Mol- dovii, carii de la moșii și strămoșii lor. aii avut și aii pravile în suflete a păzi curăţenia credinții și a supunerii cătră pragul pria puternicii marii împărații ; acest norod pururia supus catră datoriile lor tot deauna aii avut pironiţi ochii sti la Domnii orendinţi după vreme în oblăduiria pământului dcastui și păn la un păr fără de nică o impotrivire aii plinit Grezi care poroncă s'aii slobodit în 
țară, prin rânduelele supt pecetea Domnilor, fără săşi deșchidă glasul săii sa facă 
vre 0 întrebare de sînt tote cu știința și porunca prea puternicului împă&ratii, mă- 
car de sai ȘI v&dut și sati ispitit în faptă din noi izvodită, multe feluri de 
dări în bani şi în havalele, cu multă greutate a (arii, și pre cum la tote aceleşi 
nu sati arătat cu cea mai mică împrotevire nică întro vreo dată, asămin€ şi pen- 
tru paza pământului acestui ai avut. întemeete nudejdele sale earași la Domnii 
oblâduitorii țării. Nenorocirea însă a nevinovatului acestui pământ, sai de- 
şartat de o dată tocmu în sânurile păcii și a liniștirei, pentru că la tre- 
culta lună Februarie, fără de veste neam găsit năbușiiți de o sumă Greci şi 
arnăuți cu toți înarmați atâta în capitalul ţărir orașii Fii, cât și la Galaţi,
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Focşanii ce sint pe marginea țarii despre Dunăria. carii cu armele în mâni aă 
săvârșit o crudime fără pildă vre odată în pământul acesla și urmând prelutin - 
dinea aice în țară spaimă, desnădăjduire și a Licăloșii nevinovatului norod, siliţi 
aii fost cea mai multă parle a fugi, şi a să în prăștie cu singura știința lov 
pe unde aii putul, lăsânduși stare şi avuțit în răsipa şi prada apostaţilor. cău- tând fiește care ca săși apere macar viața despre înrăutaţiţii vărsători de singe 
omenesc. larlă, prea puternice şi mare împărate, cutezaria nostră, aceea născută 

” din desnădăjduire, prin care cu lacrimi puind înaintea pragului pria puternicii impărăţii, nevinovăția nâstră. cu umnilile glasuri cerem milostiviria vindecării 
vanelor întru care. cumplit ne licăloşim ; tinde mâna cia puternică și ne milu- esce cu punerea în buna rânduială, ca să vieţuim supt umbriria pragului pria pmernicii împă&răţii, în sânurile păcii şi a liniștirii, şi cu lesnire să -putem plini tote datoriile curalei supunerii nostre cătră pria puternica și hrănitoria împE răţie—inilostivescete pria puternicule mare. împărate, ascultă glasurile nevinova- tului norod și hărăzasce nouă prin înalt vrednie de închinaciuni înalt hatisărif pronomiile obiceiurilor ce din vechi aii avut norodul Moldaviei, care din vreme in vreme şaii perdut mai. de toL fiinţa lor, din întrebuințarile cele răle a Dorm- nilor Greci, ce aii fost orândaiți oblăduitori pământului, căci nu am fost slobodi 
nică pulincioși a înfaţoşa, jalobele nostre cătră pragul pria puternicii împărăţii cu arătaria durerilor asupritore; şi pe langă aceste să fie milă pria puternicii împărăţii a ne milui cu 'dezrădăcinare din pământul acesta și nici odată a mai dcui înpreună cu noi, Grecii şi arnăuții cu instatornicire de casă și alte aca- reluri ;: să lim" miluiţi şi puși la cale și pentru pagubele și cia de istov să răcie ce ni saii pricinuit de aciastă vătămătore urmare. a apostaţilor întou- “cându-se măcar cevaș din păgubirile nostre cu „averile ce ai în pămîntul ace- sta; să fim miluiți a ni să da în purlare de grijă. a nostră pământenilor tote monăstirile cu moșiile lor ce sint în pământul acesta făcute din învechime di moșii și strămoșii noștri, pentru sprijiniria și miluirea săracilăr patrioţi şi pentru dania din veniturile lor supt nume de cmbatic la Ierusalim, la Sinae si la Sfetagura ; aceste mănăstii cu moşiile lor să ni să dee pe socotința patrici şi ne îndatorim ca și embaticul legiuit Ja locurile hotărite, și miluiria săracilor "patrioți după hotărâria daniilor vechi să urmeză, cu nesmintire, căci de când au intrat aceste mănăstiri în mânile călugărilor Greci, nu numai că acele miluiri au lipsit cu totul, dar încă leaii supus şi supt grea sarcină de datorie. Să fim miluiți a ne să da voie, ca după vechile obiceiuri a pământului, să ne alcătuim pravile în limba patriei, hotăritre la tot felul de pricini, după .care să urmeze cu nestrămutare judecăţile şi tâte orânduelile pământului, ca să nu urmeză mai mult întrebuințaria cia ră și voia cia slobodă a domnilor oblăduitori. Să fim “mMiluiţi a hi să da voe ca cu boeri aleși hotarnici și cu ingineri, să să hotă- rască tote: moșiile din pământul acesta pe glasul scrisorilor vrednice ce va în-



126 

făţoșa fieşte care mosteun și a să stălpi cu săuine despărţilore ; să lim miluiţă 

ca în purlaria, taturor lrebilor în palie să fie orânduiți de cătră Domnii obtă: 

duitori a larii din tote neamurile de boeri pământeni, cari vor fi vrednici 4 

ocărmui cu dreptate și bună orânduială pe săracul norod. 
Să fim miluiți a ne să orăndui Domu oblăduitor! pământului după vechile 

miluiri a priă puternicii împărăţii din însuși neamul moldovenesc, pre care '0b- 

ştea îl va alege pe temeiul credințăi și a închizășluiret a tuturor pământenilor, 

care domnii va avea (6tă supunerea cătră pragul pria puternicii împărăţii, oblă- 

duind norodul, hotariria pravililor, obiceiurilor pământului, avind şi capi-chi- 

haele din Boerii pămentului, carii să stei în 'Țurigrad întru: săvârșirea lrebuin- 

țelor țării. Cu aceste miluiri ne rugăm, pria puternicule și inare împărute, să 

hărăzescă prin înalt vrednice de închinăciuni, sfănt Ilatisărif pe norodul pă- 
mentului Moldaviei credinciosa raia, cheleriul u pria puternicii mare împărăţii. 

La pragul pria puternicii și „milossivii împărăţii credinciosele și supuse raele 

a Moldaviei,» 

No. d. 

Nola lui A. Pisani, din Caranlina de le Sculeni, cu data 28 Martie 

1521, cătră Mitropolitul din Iaşi. Din acest act se vede, că Rusia 

desaproba mișcarea grecă din Principate şi că Slrogonolt obținusă 

de la Patriarhul din Constantinopole carte de blastem contra celor 

ce fomentai tulburarile. (1) Pisani cere Mitropolitului să se citescă 

asemene cărți prin tote bisericile din țeră. | 
Facă actul: 

Eminence ! 

Son Excellence Monsicur I/Envoş6 Baron «de SirogonoiT, sur .la demande 

de la sublime Porte m'ordoune de fuire pusser a votre lEmincuce des exhor- 

talions et analhâmes Eclâsiustiques, que sa saintete le Palriarehe de Constan- 

tinople adresse au Metropolitain eL aux Evâques Moldaves par le paquet ci-joint, 

pour leur prescrire d'employer leur ministere et leurs efforts pour riuimener îuuix 

devoir les «ujets Ggar6s, prur menacer de severes châtimens ceux qui s'ob- 

slineront dans la râbellion, et promellre clemence el pardon ă ceux qui Seul 

presseront d'abjurer leur conduite coupable. 

Des exhortations semblables ont 6t6 lues avec solemnite dans la capitale de 

- -(1) Veqr. acea, carte de blestem în opul d-lu! Erbiceanu «Istoria Metrop. Moldorei>, pag. 114.
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LEmpire otloman ; votre Eminence jugeru sans doute nâuessaire, qu'elles soient 
promulguces dans le meme but sur le thââtre des troubles. e 

Votre Eminence a du dâjă se convaincre par la protestalion solennelle, cuc 
jai faite contre Tâtat Vinsurreclion de Moldavie des principes, que professe ct 
proclume le ministere Impâriul, et du concert le-plus pasfait d'intention' eL de 
sollicitude des deux gouvernements. a , 

L'ordre que jexâcute en ce moment. er est une nouvelle preuve. 
Eloign6 de la Mcldavie par ordre supârieur, je ne puis y avoir aucun moyen 

dexâcution directe ; je supplie done. votre Eminence, de vouloir bien! faire cou- 
noilre pur les moyens, qui sont: en son pouvoir', les proclamations que je joins ici. 

Je suis Wautant plus: certain du zele, que votre Eminence - voudra bien y mettre, qu'elle y veconoitra un moyen de coopâration morale, qu'elle s'em- pressera d'aceueillir, | | a 
Vespere que votre Eminence m'honnorera d'une râponse, ue je m 'empres- 

serai de mettre sous les yeux de ines superieurs, 
"Je supplie votre Eminence de me permettre de lui olfeiv les sentiment de 

considâration Glove, et de venralion profonde, uvec les qucls, 
- Jai Vhonneur d'âtre, 

De Votre Eminence 
Le trâs-humble et tres-obâissant 

Serviteur-: A. Pisani. .- 
De la quarantaine 

de Scouleni 

le 28 Mars - - „ 
l82l i: v,s, i 

No. 3, 

De la Cneazul Gheorghie Cantacuzeno Deleanul esistă mai multe apeluri și proclamațiuni cteriste, către Români, In «Istoria Aetro- polică de Iaşi,» S'aă reprodus mai multe. Aci dăm una necunoscută, 
după o rarissimă fâie volantă, tipărită în 1821 Mar 24, 

Cătră tâte stările Lăcuitorilor Moldovei 
Din înştiinţările ce săi întios prelulindenea, nu puţină măhniciune aă simțit sufletul meii, pentru spaima ce ai turburat, liniștea tuturor, cu îngrozilorea au- zire, din pricina năvălirii dușmanilor, la margine în partea de jos pe la une locuri, căci eă din voința Proniei, de am și fost depărtat din pământul acesta al Moldaviei, în cea mai fragedă vîrstă -a mea, însă în.Lotă vremea, și la tote
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întimplările am avut neclintită știință în ţinerea mea de minte, că tatăl mei, 
moşii și strămoșii mei, ati fost întru adevăr Patrioţi ai Moldaviei, apărători 
osârduică, și ne înfricosaţi sprijinitori deeptăţilor Patriei lor, și răvnind acestora 

a fi şi eă următorii, după ne apărată datorie ce am, um alergat cu î6tă gră- 

birea în pământul acesta, ca să aduce putinciosă lămăduire lu pătimirile ce ati. 

“suferit acum, şi după multă trudă, și ostenâlă am venit în orașul Iașii, şi în 

"tote locurile călătoriei mele, până aice, cum și aic6 am întâmpinat o jalnică 

privire, pentru săracii simpatrioți, găsind pe unii în pârlea de jos, înplântaţi 

în lacrămi, de varvăria ce aii făcut dușmanii asupra lor, iar pe cei mai mulţi, 

si pretutindenea cuprinși de nemărginită frică, îngrijinduse să nu pătimâscă, 

și ci asemens, vedânduse fără nici un f6liu de apărare, şi sprijinslă de către 

nimene, și părăşiți, de cel mai întâi Păstoriii, şi de boerii pământeni, carii 
lăsând pe simpatrioții lor, cei săracă şi slabi fără nici o mângâiere, la intâmplără 
ca acestea, aii alergat în ţări străine, silind acesta pe cei mai cu pulâre de 
şaii lăsat casele pustii, și tote stările lor în primejdii. Nu puțin mă măhni, vă- 
end în faptă că unii din pământeni, aii ajuns. până la atâta rătăcire, în cât 

„ali culezat de a rădica armele asupra creștinilor, unindu-se cu Turcii și adu- 
cândui, pe la multe locuri a Patriei lor. Fii pe unii ca acâştia las ca să-și gă- 
sescă răsplătirea faptelor lor de la înalta judecată, jălese însă patriolicâşte pe 
fraţii, carii înșălânduse din a lor prostime, anii ascultat pe acei, carii supt obră- 

zariul Patrioliznosului, iaii îndemnat spre e accesa, pentru a lor sfârșituri. Fraţilor, 
veniţi întru cunoștință, judecaţi, care sunt folosurile ce ati dobândit pământul 
nostru, allânduse supt jugul ocârmuirii otomaniceşti. Unde sunt dreplăţile vostre? 
tole sunt călcate, și întru nimica socotite. Aduceţivă aminte, că strămoșii vo- 

ştiri nu de multă vreme aceste dreptăţi le apăra cu sângele lor, iar supt ocâr- 
muirea nelegiuirii, persânele şi averile vostre se ocârmuia după voința a unui 
puţin număr de feţe. Lăcomia acelora aii fost pravila cea mai temeinică pentru 
voi. După tote dar acestea, ce fericire mai nădăjduiți voi, de la acei, carii 
acum turbați asupra tuturor creștinilor de obşte, fără nici o alegere supun supt 
sabie şi foc, pe nevinovatul norod, lăcașurile, și averile lor? Iată prospătă pildă 
vărvăriei ce aii arătat în Galați, și în Focșani. Nu sunt la îndoială că tuturor 

ircbue să fie cunoscută și mortea cea cumplită a patriarhului nostru, și a lu- 

Luror arhiereilor, pe carii varvariă şi păgânii “Turcă, în zioa Paştilor iai spin- 

zurat, trecând supt sabie, și 20: de mii de norod nevinovat. Deci care creştin 

va avea alâla dă înpietrită inimă, ca să asculte l0te acestea, și să nu se îndemne 

de a se ridica, spre răsplălirea nevinovatului singe a fraţilor lui? Ei ca.un pa- 

iriot, dator mă cunosc a pune înaintea sinpatrioților mei tâte cele ce se ating 

de a lor folose și fericire, și a vă sfătui palrioliceşte, ca să izgoniți din inimele 

vostre tote cugetările înpotrivitore datoriilor ereștinești și patrioticești. * Linişti- 

țivă pe Ja casele Yostre, Uniţivă înpreună cu fraţii voştri, casă apărați Patria
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vostră, și ca să câștigați dreptăţile acelea, care de atâtea vecuri le aveţi pierdute, 
nu scăpaţi prilejul acesta, și fiți incredințaţi, că şi cele lalte Puteri vor întinde 
brațul lor, ca să sprijin6scă slobodenia unui norod. Eii intoreândumă în pă- 
mentul acesta, numai ca să slalornicese liniștirea între. voi, am priimit măsu- 
rile cuviinciose, spre oprirea năvălirii duşmanilor. Voi silițivă,. și vă sârguiți de 

“a da ostașilor tot ajutorul cuviincios și hrana trebuinciosă, pe care ei nu sunt 
în stare de a o găsi întralt chip. Nici un fel de supărare nu veţi avâ de către 
ostași, căci eii strașnic voiii pedepsi pe acei, carii se vor abate spre cele rele. 
Folosul și ușurarea vostră bivnicilor, la niște vremi ca acestea, am socotit a fi de 
bine cuvintatiă, ridicarea scutelnicilor, și de astăqi înainte. acâstă numire și în-. 
dalorire, va. lipsi dâsupra vostră, rămâind..ca toți deopotrivă, să. vă sârguiţi. 
pentru folosul Patriei vostre. O dare de bir măsurată, este ne apărat trebuitore, 
spre întâmpinarea celor trebuinciose, iarăși pentru al vostru bine. Acâstă dare - 
se va alcătui cu cea mai mare cumpănire, și se va stringe de către dregătorii 
orinduiţi, cărora cu străşnicie saii poruncit, ca să fie feriţi, de ori. ce fel de 
urmare asupritore săracilor. Zilele boerescului le veţi înplini întoemu după le- 
giuirile pământului, ca să nu rămâe pământurile moşinaiilor sterpe. In scurt, 
fraţilor, ca niște adevăraţi patrioți, păzind bunele orândueli, și legiuirile pămân- 
tului, întrun cuget curat, cu frăţesca unire, să ne silim pentru binele obștese, 
depărtând de la noi tote cele în parte interesuri, ca să putem câștiga acele ce 
dorim. Intre voi se află mulți, carii se îndeletnicesc cu arme, supt numire de 
pușcași și plăeși; pe toți acești palriolicește îi - îndemn, ca să se 'unâscă cu 
mine, și să întorcă urmele lor inpotriva dușmanului "obştesc, pentru apărarea 
credinţii și a patriei nostre și să arătăm cu acâsta și altor nemuri, că 'Naţia 
Moldovenâscă nu: șaii pierdut încă deistov duhul strămoșilor lor, ei se află în. 
stare ași apăra cu siugile lor: credința, Patria, femeile, copiii, şi averile lor. 

Kn€z 7 George Cantacuzino Deleuul.. 
1821. Mai 24. | 

In lași. 

No. 6. 

S'au respândită în 1803, în țările române, în foi. volante, adi 
forte grei de găsit, următârele acte, coprindend renunţarea la tron 
a lui Constatin, clironomui natural al tronului Husiei ; 2 Scrisorea 
catră el a frate-săi, imperatorele Alexandru, care, se scie, că nu 
târditi (la 1 Decemb. 1825) muri la Taganrog, de o bâlă misteri6să. 
Nicolae, Pavlovici îi urmă în iron, după ce Constantin, refuzase de, 

9 Gră corbna.. 3. Proclamaţiunea către Rusia alui Alerandru re». 
ulând. succesiunea la trou.
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„Întru toti pre milostivule Domnă ! * 

“Fiinaii încrediuțatăi cu faptele întru cea nemărginită milostivă bună-voinţă a 
Impărăteștei vostre Măriri cătră Mine, îndrăznescii încă odată a alerga la dinsa, 
și a arăta la piciorele Vostre, Intru tot, Pr6 milostivule Domni, pre plecata | 
cererea mea. | 

Nesimţindii întru mine nici acele daruri, nici acele puteri, nicr acelii dul, 
ca să fiii vre-odată inălțatiă la acea treptă, asupra căreia cu nascerea mea 
polii să am dreptate, îndrăznesc a ruga pe Impărătesea Vostră Mărire, ca drep- 
tatea acâsta 'să se 46 aceluia, căruia se cuvine după mine, şi cu acesta să se 
întărescă spre tot-d'a-una neclătita stare a Impărăţiei Nostre. Cu ucâsta polii 
eii a adaoge încă, uni noii zălogii și o nouă putere la acea legătură, care amii 
dato eii nefiindă silitii și aiavea în vremea despirțirei mele de cea dinlâia soţie 
a mea. 'Tote stările împregiură a, stării mele cei de acumi mai multă cătră 
acesta mă îndemnă pre mine, și vorii [i înaintea Impărăţiei Nostre și înaintea |. 
a tolă lumea nouă dovadă a simţiriloră mele 'celorii adevărate, | 

Intru totă pr6 milostivule Domnii! Priimiţi cererea mea cu milostivire și ce- 
veți ca să se unescă cu dinsa întru totii Avgusta Maica Nostri, și o întăriţi cu 
Imp&rătesculi Vostru cuvint. Jară ei mă voit sirgui pururea, întrândă în par- 
ticularnica viaţă, a fi pildă credincioșilor și supuşilorii Voștri şi credincioşilorii 
[ii a pre iubitei Impărăţiii Nostre. , 

Suntii cu cea mai adincă înaltă cinsliro, - 
Intru” totii prâmilostivule Domnii, 
AL Imipărăteştii Vosire Măriri 

Ă Pr6 credinciosii supusii și frate. 
Cea adevărată, cu însuşi mâna scrisă carlea, este iscălită așa : 
Constantinii Țesarecici E 
Ș. Petersburgii 
Ghenarie 14 dile anulii 1822 
Pre copie este scrisii cu însăși a Impărăteștit Sate Măriri mână așa : 

cu cea adevărată întocma :. 

Alecsandru. 

Pre îubitule frate, 

Cu căţuta luare aminte 'amii cetitii Fii serisorea Vostri, Știindii a prețălui 
totii Wa-una înaltele simțiri a sufictului Vostra, acestă serisore pre Mine ni 
mau adusii la mirare. Ea miau datii Mie nono dovadă a dragostei Udstra cei 
adevărate cătră Impărăţie și a îngrijiroi pentru neeclălita liniștirea ei. 

După a .Vâstră dorință, am arătată Ei serisorea acesta Pre iubitei Maicii
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Noastre. Ea au citilo pre dinsa, totii cu aceiaș precumii și Eu simţire. de 
priinţă, cătră cinslitele indemnări, care v'aii povăţuitii pre voi. 

Noao aminduroru Ne rămâne, priimindii în uvajenie dovedile, de voi “arătate 
a “E da plină slobodenie voao, ca să urmaţi neclălitei hotărirei vostre e, ru- 
gând pre a totii puternicul Dumneqei, ca să blagoslovâscă Eli urmările ace- 
storii atâlă de curate scopuri. 

-- Rămân în veci frate celi ce din suflet vă iubește pre -voi. 
Ceu adevărată îscălită cu mâna Imptrăteştii Sule măriri aşa : 

Alecsandru. . 
Pre copie este scrisă : intocma, 

, Coustautină Țesareviel, 
- $. Peterburgii 

Februurie 2. 

- anul 1822, . 
No. 7. 

Cu mila lui Dumnedeii, Noi Alecsandru Intâiă Impărată și Singurii 
Stăpânitoviit a tită Jtossia îpa ci, îproci, îproci. 

Facemii ştiulii tuturoriă credincioșilorii Noștrii supuși. 
Din vremea suirii Noastre la scaunulii a toată Rossia, Noi ncînectatii Ne 

simlimii îndatoriți înainica a totii 'Ţiitoriului Dumnedei, ca nu numai în zilele 
Noastre să păzimii și să înălțănmnii fericirea iubitei de Noi Patrie și a norodu- 
lui, ci așijderea să gătimii inainte şi siguribimii a lorii liniște și bună 'stare 
în urma Noastră, prin luminata și lămurita arătare a clironomului Nostru, po- 
trivitii cu dreptăţile a Impărăteştit Curţii Noastre și cu folosurile Imperiei, Noi 
n'amit putut, precumnii procatohii Nostrii, de vreme al vesti: pre elii anume, 
rămâindii întru așteptare, de va fi bine plăcutii giudecăţilorii lui Dumnedeii 
celorii neagiunse, a Ne dărui Noao Clironormii Scaunului întru drepta linie. 
Dară cu câtu mai departe trecii dilele Noastre, cu atâta mai multa! Ne gra- 
bimii Noi a pune seaunolii Nostru întru o așa slare, ca elii nici întro clipelă 
să nu rămăe deşertii. 

Așa dari purtândă Noi în inima Nostră acestă sfinţită îngrijire, ubitulii fra- 
tele Nostru 'ȚPesarevici și Mare Cnâzii Constantin Pavlovici, după însuși a Lui: 
cea din lăuntru îndemnare, Niaii adusi Nouo cerere, ca dreptatea spre acea 
treptă, la care elii ară fi pututii oare căn ii asă sui după nașterea sa, să fie 
dată aceluia, căruia ca să cuvine după dinsulii, Eli au arălatii pe lingă aceia 
scoposulit săi, ca cu acestii chipă să se dc noao pulâre celui adaosii Actii peu- 
tru clironomia Scaunului, carele saii așăzatii de Noi în' anulii 1820, şi carele 
cu bună voe şi a.iave suu priimilii de dinsulii, precâtii să atârna de Eli, 

Adincă suntemă pătrunşi Noi cu acestă jă telvă, pe cure iubitulii fiatele No- 

7
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Stru, cu O așa uilare a feţii sale, sau holtăriti a o aduce spre înlărirea 
așezăminturilorii celorii pentru nemiă a Impărăteștii Noastre. Curți, şi spre ne- 
clătita odihnă Imperiei a toată Rossia. , 

Chiemândă pre Dumnedeii întru ajutoriii,. g „iudecândi desăvârșilii pentru lu- 
cru, caro este atâlii de aprope de inima Noastră, şi atâtii de mare pentru 
Impiăirăţie, și aflândă că așăăminturile ce sintă pentru rinduiala clironomie 
Scaunului, nu iati slobozenie de la cer ce aii dreplate asupra aceștii elirono- 
mii de a să lupăda de - câstă dreptate întru asa stări înpregiuriă, cândă după 
acâsta nu rămâne nici o greutate pentru cea mai în urmă clironomia Scaunu- 
lui, cu unirea a întru totii Augu-tei Maicer Noastre, după inalta dreptate a 
capului Impărăteștii familii ce ai ajunsii la Noi prin Clironomie, și după pu- 
terea ce singură stăpânitre care sait datii Nao de la Dumnedeii, Noi amii ho- 
torită, întâiii : ca lepădarea cea de bună voe acelui întâiii frate ali Nostru 'Țe- 
sarevici și Mare Cnezii Constantinii Pavlovici de dreptatea asupra Scaunului a 

"toată Rossia, să fie tare şi neschimbată, iară actulii a aceștii lepădări, spre cea 
vrednică de credință știință, să să păzască în marele soborulă Adormirei celii 
dela Moscva, și în cele trei mai înalle cârmuitoare locuri a Imperiei Noastre 
în Pre sfintulii Sinodii, în Impărătesculi Sfală, și în Ocârmuitorulii Senatii. Al 
doilea : în urma aceia după cel întocma temeiii a aclului pentru Clironomia 
Scăunului, Clironomulii Nostru să fie al doilea fratele Nostru Marele Cnezii 
Nicolai Pavlovici. 

După acâsta Noi rămânemii întru liniștita nădăjduire, că în. zioa, cândiă Im= 
păratulă Impăraţilorii, după obștâsca pentru nâmuliă _pămîntescii leg6, Ne va 
chiema pre Noi de la acâsta vremelnică împărăție cătriă viața cea de veci, Tag- 
mile împăţici, cărora cea de acumii neclătita voe a Noastră și acestii legiuilii 
așezămintu alii Nostru la căduta vreme după a Noastră punere la cale trebue 
să fie cunoscută, îndată vorii aduce afi ierosirea sa cea cu credincidsa supunere 
rânduitului de Noi după Clironomie Impărată a unui nedespărţitii seaunii Im- 
periei a toată Rossia, Impărăţiei Leșiiști, și a cenejiei Finlandiei ; iară pentru 
Noi rugămii pre toți credincioșii supușii Nostrii, ca ei cu acea dragoste, după 
care Noi întru purtarea de grijă pentu a lorii neclintită fericire pun6mii cel 
mai pre Inaltă pre pămintă bine, să aducă cele din sulletii rugăciuni cătră 
Domnulii si Mântuitoriulă nostru lisusii Ilristosă spre a priimi snfletulii Nostru: 
după nespusă a lui milă, întru vâcinica lui împărăție. 

S'aii datii în “urscoe Selo in 16 zile Avgustii anulă de la nașterea Mântui- 
torului Nostru lisusii Hristosii 1823, iară a Impărăţiei Noastre la a doao zeci 
și trei. 

| - 
Celii adevăratii este iscălilii cu însuși a Impărăteștii Sale Măriri mână așa : 

Alecsandru,
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| No. $. 

Din Noemb. $ anulă 1821, unu Gre-care Paharnie serie, -mi- 
tropolitului o carle de mustrare că ma evitată de ase pune în con- 
tact cu rebelii greci (1). El îndemnă să-părăsescă locul unde C, Să se 
întârcă . acolo de unde”: trămiie “scrisorea şi-l povăţuesce să 
se împace cu cet mat mari prin. bacșișuri. Spre acest scopiă îl pro- 
pune “două șaluri, unuli cungiar alb greii, cumpărătura 3600 lei care face și 4000 Iei și altă șal în dungi cu floră, de 1600 lei.» Ti 
mai propune de pescheșii și telegarii, «ncvesici mele, cari sunt la 
Suceava, de îndestulă figură». e 

_< Inalt preaosfințita şi mult milostive stăpâne! 

Ștăpine, de și mă numlese supusă slugă stăpinului meii, dar mă socolescii adevărat fii a aceluiaș, carele nu trupesce m'aă născut, ci duhovnicesce nvaii crescut, și de a da sfat și socolință unui așa de mare, este ncbăgată în seamă și nici, decum priimită după sistima oamenilor de acum. carii au agiuns cu în: ţelegerile. şi sliințele mai pre sus de fire. Pentru că și cugetările a fiesce că= 
ruia, nimai din începutul rostului ce poate însemna o slovă az, aii înţeles tot ce lrebue să dică, ca cum ar fi însulleţiți în inimile acelora. Această multă și. peste. măsura. firei legiuite istețiuni, ni ai adus și în necvedință și întru t0tă 
călcarea porunciloi, socotindu-ne ca nisce Dumnedei, a cărora roduri nu sunt 
alt decât rane acum și dureri. și tot nu ne învățam și poale și pănă la -mar- ment vom merge tot cu aceste idei. Cu tote că lucrarea c6 dumnedeâscă este 
neagiunsă și prin multe feliuri și prin inulte chipuri poale a ne aduce întâiu 
pocăință și îndreptare, ca să nu perim până în sfirșit. De la mine die, și nu de la niminea alţii, nici îndemnat nici povățait, martor fiindu mi însuși Min- 
tuitorul Ils. în dioa cea de apoi, ci ca un adevărat slugă și fii ce mă soco- 
tese întru curăţenia sufletului cătră stăpinul “și părintele meii, îndrăsnescii a 
întinde condeiul! Ce ai făcut stăpine și părinte ? Ai greşil înaintea Impăratu- - 
lui celui legiuit pămintese; ai dobândit ierlarea care este publicarisită în LoLă 
lumea (afară de începătorii complotului carii se socotesc ca Iuda și se cer spre 
resplătire, după glăsuirea respunsului Porţei asupra notei Elciului). Publicarisită 
este și ac6 silnică greșală a Preosfinţici tale și de toți criticarisită și mai mult 
de patrioţii nostrii, dar nu mai puţin și a-altora, și mai vertos acelui în Hs. 

11) Mitrop. Venamin a datii la finea lui Feb. 1821 le! 10,000 în ajutorulii comitetului ete- rist şi s'a angajat să întrețină unii soldală călăreţit pe comptulii stă,
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al doile frute al Preosfinţiei ta'e, -— cn ce? cu aceste; aii avut stiința lucră- 

rilor nelegiuite și tălhăresci mai înainte, aii închis pnrţile Episcopiei luând și 

cheile de la tote bisericile din Roman, w'aii dat-de scire Musulmanilor mai 

înainte și s'aii făcul jertfă nevinovaţii. Alta : aiîi adunat tâlharii în Secul spre 
paza averei ce avea, liaii făgăduit mii de lei, li aîi trimis și gephanele de prav 

şi plumb spre a se put apăra și a înfrânge pe musulmai, (de este adevărată 

„care alâța încredinlază). S'aii publicarisit aceasta de obşte și până unde se pote 

socoli întinderea acestei lăţăloare (azuaroape) lech6, şi cu încredințare că este 
serisore cu iscălitura aceluiaș, care ar fi întrat în mina a însuşi arhistratigului. 

Nu cred că uu s'aii audit într'aceasta. formă şi în partea aceea, când aice se 

striga în gura mare fără nici o sfială. lală acum acela aă intrat iarăşi în ho- 

tarele Patriei, unde își are scaunul cel încredințat de la Dumnedeă care i se 

răpisă de către un călcăloriii de lege, și nimie nu va fi și gurile mincino- 

şilor se vor astupa si indreptare și erlare va av6 şi întru cinstea sa va sta. 

Prâosfinţia ta cu neezirea și șederea ucolo, ce dobândeşti ? (Când nădejdea 

pe care mulți saii răzimat lipsește şi va lipsi încă, precum se înţeleg lucrurile). 

Nimic altă decât încredințare a nesupunerei, din care urmează multe alte sur- 

pătoare și vătămătoare. Puiii această pildă proastă : Cătră retregul părinte ce 
credinţă voiii avea! —"Pune tote în cumpăna dreptei judecăţi; stă mult întru 

frămentarea minţei, adunându-ţi înainte toate pricinile prin care ne-am făcut 

cunoscut la toţi; ce fel de sistimă aven:? gândind şi la întâmplările cele de 

mai înainte, Cere agiutorul lui D-qei, ca să te lumineze pe calea dreptăţei și 

a adevărului. Şi socotesc că te va povățui a veni și Buiurdiul se va trimite 

și păzitori pentru ncingrijirea, din care urmare nu numai slava, cinstea vei 

căștiga-o, dar şi osebilă liniştea sulletescă, încăldindu se inimile tuturor, vEdend 

pe adevăratul lor păstor. 

Trebuese însă aicea, precum socolesc, peschesuri cătră cei mari şi cheltuiala 

bacșișurilor., CâL pentru pe:keşuri la cei mai întâiii, te poL înlesni eii cu 2 șa- 

luri ce se pot găsi, cari şi sunt un giar alb greii, cumpărătura 5600 lei, care 

face și 4000 lei, şi alt şal în dungi cu flori, de 1600 Ici, ce sint mistuite la 

locul sciut. Mai sînt și telegavii nevestei mele, cari sînt la Suceava, de înde- 
stulă figură ; poți să tragi şi aceia .peșkeș, fără a scote acum pentru aceste 

din pungă. și viind, Lotă țara se va întregi și. lesnirile se vor îndemăna. 

“Pentru ca să nu mă mustre cugetul, le insemnez, numai din curată inimă, 

fără a cugela mai departe, precum mai sus ic, nefiind mai crud întru ule 

_omenirei, după cum. eii mă socotese, -- nici fățarnie, Și precum I)-deii te Va 

lumina, urmează. Far ci, sluga, să mă învrednicese de un mie respuns, că ați 

primit această hirtie, și de am greşil să um iertare și ca Q nelrebnică săl de
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focului celui mistuitoriă, măcar. că nu socotescii a fi spre vătămarea mea, ce 
numai pentru câ este de la sluga, care se socoate că este : : 

. al Preosfi. Vostre prea plecat supus 
ă fii și slugă. 

1821. Noemb. &. " o  Iordaki Pahar, 

No. 9. 

La Aprile 1. Anul 1822 Mitropolitul adreseză 0 serisâre, din 
Colincauţi, loculu stă de emigrare, cătră P. S. lov arhiepiscopul 
Chersonului, 'la Fcaterinoslav, spre a']. felicita de e festum» al Pas- 
cilor.: El mai rogă apoi să nu'] de uilărei, pre el «care nimernicesce 
în mare strimtorare la satul Colincăuţi, ținutulă Hotinutui, oblastia 
Basarabiei, că lipsit fiindă de tote, de abia at pututu scăpa viața 
cu fugirea, iar alţii rămași christiani peră de feluritele impilări și 
silnicii a Agareniloriu, precum în singur Iașii aprâpe 2000 suflete, 
bărbaţi și femei ai fostă siliți a se turci, afară de: alte locuri a 
Moldovei. Vestesce că Turcii au dată foci Jașiloriă. <Stăpine sfinte, 
istoria nenorocirei nostre este mare și lacrimâsă.....» 

Inalt prea osfintite Avhipăstor, Alilostivule Domn. 
Dacă numai dapre singura politică veți judeca pentru 'târziala u mea glă- suire călră nalt pria o sfinția vostre; ca din nebăgaria de samă cu de: aprope între noi cunoștința din vremea când încă ați fost în Iași, deci cu rezon eii voiii fi de vină, iar dacă veţi lua parte crezemăntului, atunce singuri bine” veţi voi a mă face dezvinovăţit, fiind că și la trecutul praznic nasterei Domnului nostru Is: Ilristos nu am trecut cu vederia datoria mea, ce prin fratele Ierapo- leos, Pria osfinţia sa Grigorie, am scris nalt pria oslințiilor vâstra. Dar pentru că din neștiută mie pricină nu mam învrednicit respunsului pănă acum, drept acia spre a nu mă mustra de cuget, eală am cinste, milostivul mei irhipăstor, a vă gralolui cu acest pria lăudat festum învierii lui Hristos, cei de -lu mină purtătore, a carie petrecere pre lângă de plin întregită sănălate, să vă fie la mulţi ani.. e | _ “Pre lângă aclasla mă og nu daţi uitării pre mine răii norocitul carele ne- mernicesc în mare strămtorare la satul Colincauţii din ţinutul Hotinului, oblastie Basarabiei, că lipsit fiind de tote, de abia ain putut scăpa viața cu fugirea. lar alții rămași hristiani, pier de feluritele împilări și silnicii a Agarenilor, precum în singur lașu aprâpe de 2000 suflete bărbaţi și femei ati fostii siliți a să turei, a
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farii de alle locuri a Moldaviei ; pentru acia fiinduvă milă de noi pătimitorii, ru- 

guțivă Domnului Dumnedeu, să nu ne triacă cu vederia până în sfârşit, că iala 

și orașul Iașii cia mai raultă parte din zidiri ati pierdut prin focul ce 'Turcii în 

câte va rănduri pre multe locuri aii pus, ear săracii locuitori pierdend averile 

sale, cu casile mulți au pierdut şi viaţa. Stăpâne sfinte, istoria nenorocirii nv- 

stre 'este mare și lacrimosă și nu culez a supăra persona vostră cu așa ama- 

rări, cari în felulii miezului săii pria simţitoria inima solesc a pătimi, mai ales 

pentru cei de o credință, care fără să fie vinovaţi pier, fil milostiv și earlă în- 

drăneala mea. Am cinste şi c. 1. |. 1822 April 1. Colineauţii. 

Inalt Pria osfințitului 

lov Arhiepiscop Iersonului, Milostivului Arhipăstor și Cavaler, la Eeaterinoslav. 

No. 10. 

Amintimă in rezumată, aci, firmanuli prin care Porta vestesee 

ări, încetarea Domniei grecesci și numirea lui Ion Sturdza. 

rp [A „a. ue v Ar „A pv .V 

Faaaauiip'k â „NaurzpATeeăSASu îbepatan. cocitr ante „În topăuiiii aurii aa 

ANSa 1822 aSna AS rate A 9. 

 Al6şilorii a neamului Mesiei cei din Pamentul Moldovei, boiari, mitropolit, 

starea al doilea, Episcopi și totă obștea ce sunteți supuși ai Impărăţiei nostre. 

Constată că ati trecut vremele tuburate de greci. Apoi ice : «sositaii 

dară vremea şi rcudul de a se rendui Domniile tărilor acestora. Pentru că partea 

grecilor din care mai nainte se rânduia Domai, afară că învechita lor înrăută- 

ţire, cu care lucra uneltind feluri. de îndărăptnicii, zavistuiri și tulburări, dar 

acum c6 desevârşit orbire a lor, isbucnind cu viclenie și îndoind răul semănat 

în multe părţi, aii şi întrupat cel desăvârşit vederat și mărturisit scop al lor 

resturnătoriii și intvânătoriii nedreptei cutezărei lor. Si locuitorii pământurilor 

nostre din vechime fiind cunoscută” credința, supunerea și plecarea lor c6 osir- 

dnică cătră sevârşirea poruncilor date de la pragul Împărăției nostre...» spune 

că ai venit la Porta câţi va din boiarii fruntași cu lacrimătore. ruga- 

iuni de la Raia «cu cerere de a li înnoi cc din vechime odihnă și fericirea 

bunelor pământesci Pronomii şi a li se rândui Domn stăpânitoriii dintre dânșii ; a 

cărora rugăminte și ceriri unindu-se și cu adinca socotință a Impărătescei nostre 

măriuă,.... «declară că u ales pre lwan Cmspak (sfirşilul să i se incheie cu 

bine !). Spune că acesta a numit caimacami pe "Theodor Balș Vornic, 

Petrache Sturdzea Vistiernie, pe carii însuşi prin graiul său călră mă- 

rirea nâslră sau cerut a se rândui Caimacami. |
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No. 11 

„O copie de serisâre din April 6, 1822, de la mitropolitul, adre- 
sată din Colincăuţi ţin. Hotinului, unde avea «plangătăre ședere cu, 
sărăcitulii păstoriă», către fiulu Cneazului Grigorie Semenovici Vol- 
canski. Îlă feliciteză de sărbătorile «festum, ală luminatei învieri a 
lui Hs.> și-i :cere unii pomelnic de numele casnicilorii prea stră- 
lucirei sele, ca să «pâtă versa călduroase rugățiuni Dumnedeescului 
oltară». 

« Prea strălucite cneaz, dlilostive Domnu ! 

«Ca să scap de prepusul că n'ar [i încuviințată a me îndrăzneală, iată pentru 
încredințare alăturez copia scrisorei, din care. luând sciință strălucirea vostră 
câl de mare este mia făcător de bine pr scump născătoriul vostru encazul 
Urogorie Semenovici Volcanski, să bine voiţi şi insuși deacum înainte a ve 
face deopotrivă pentru mine smeritul. Și în nădejdea acestei căștigări de la 
strălucirea, vostră dupre iubirea de omeni, am cinste, milostivule cneaz, ave 
gratolui (sic) cu acest pr6 mărit festum (ecrSa) luminatei învierci lui Ilr., 
a cărei pelrecere, pe lângă nesmintită sănătate, să fie 'strălucirei vostre la 
mulţi ani cu fericire. 

lar, pentru semn că acâstă a me înainte apucare'nu este depărtată, cu mare 
| plecăciune rog, ca să mă învredniciți cu pomelnicul numelor easnicilor strălu- 

civei vostre, si pot varsa căldurose rugăciuni Dumnedeescului Oltar, pentru 
bune dile a tot ce âste iubit sufletului vostru, Intre altele am cinste şi celel. 

1822. Apr. 6. 

Satul Colincăuţii ţin. Hotinului, unde: am plăngăloarea şe-lere eu sărăcitul 
păstorii. > 

No. 12. 

Posedem o numerâsă colecliune de acte relative la Ioniță Sturdza 
şi la Domnia lui. Credem “util a aduce aci cole de mai la vale: şi 
anume : 1, o serisâre a lui Ion Stuvdza din 1790 Iunie 29, de când 
cra numai Vornic inare, din care se vede cum el cra om drept şi 
opria pre propiul stă fii Dumitrache de a încălca moşie streină, 

. Curi6sele versuri publicate de vestitul erou al nuvelei lui C. Ne- 
gruzzi, poetul Scavinski Daniil, la ocaziunea măritării fiicei Domni-
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torului Ion Sturdza, Domuiţa Elena, cu Gregorie Ghica (mai apoi 
Domn Moldovei) și care apoi, după despărţenie, măritată fu cu repo- 
satul boer logofătul Alecu Balș. 3. Un hrisov și o țidulă domnescă 
din Oct. 25 Anul 1895, din care se constală felul de proprietate 
a celei mai mare parle de case din Iaşi, în urma focului mare atunci 
intemplat; și 4, o circulară din 1824, August 16 relulivă la goșlină 
şi la scutirile de ca. 

«Cinstite, iubite al meii fiii, Dumneata Bane Dumitrache Sturdza, fericită sa- 
natate îți rog de le Dumnedeii ca să-ţi dăruâscă,. lLogofetul Anastase Scorţescul 
mi ai arătat că -ar fi tragând supărare despre Dumneta, că peste semnele vechi 

ce sunt pietre, hotare între moșia sa Bratulescii pe pârâul Roşie, ali fi intrat 
cu stăpănirea și ai fi cosit câtă va iarbă de pe Rosia, ce este în partea Bră- 

tulescilor, cu pricină că ar fi acea parte de .loc de moșia Mielăușenii, Deci 
“seriii d-lale, ca mai multă supărare să nu îi faci a intra peste hotarele cele 
vechi, în moșia sa Brătulescii, de cum am stăpânit eii mai înainte, și iarba ec 
i s'a fi luat să i se dea inapoi, fiind că de către mine stăpânirea veche tot aşa 
sai păzit despre Brătulesci până întv'acele pietre hotare, ce sunt pe Roşia și 

- așa trebue să 'se păzâscă și de către d-la. | 
Păriniele D-tale 

| iscălil loan Sturdza Vornicul. 
1790 lunie 29. | 

Acest Suret poslăduindu-se cu cea adevărată scrisore a D-sale Vorniculul 
Ioniță Sturdza s'aii găsi întocma asemenea şi spre adeverire Tan iscălit. 

Episcop Romanschi. 

No. 13. 

OD Ă 
din partea obstei intru slava nunței luminărei sale Prințesei Elenco Sturza 

ce se prăznuesce astădi, Octomv ric 18, unul 1525, alcătuită prin 

DANIIL SCAVINSISLĂ | 

Pagina II. Armele Moldovei, cu inseripțiunea : 
Iwan CanasS CrrSpaa na. 
Acu mapuii Aloaaariă. 
Păzască-l Dumnedeu cu a sa putere 

Pre scaunul acestei țări fără cădere.
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I. 
7 ” - 

"agina Il. (lu duioselor Muză, 

Priconutui Vechimei, 

Din umilitele buză 
Daco-Romanei opstimei, 

Adi : prin ton mangailoriii, 

Să să'nnalță pân la nori. 

II - 

Îostire învăpăiată, 

Îirabuţitoe alâsă, 
Adi: din inimă curată, 

Tot sufletul să revarsă, 
Și cei melanhonicoși, - 
Aslădi să fie voioși, 

MI 

Îniuui de aur abia calde, 

Îl încă să salleze 

In șampanii să se scalde, 
Și bine să cuvinteze 

Două inimi ce-aii voit 
Ceriul aqi de le-ati unii. 

IV 

Pagina LV. (ia gindire amară, 

Y, „ie aqi lucrătoare, 
Fugă de aici afară, i 
Dușmanca cea must aLore, 
De la toți ce dănțuese, 
Nunta ce o' prăzriuese,
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V 

() veselie cerească, 

(1 versuri harmonioasă, 

O cănlare îngerească, 

Cu jocuri, șegi priinciosă, 
Să cuprindă de odată, 

Acest praznic luminat. 

VI 

Na acea neapusă, 

(ui ce tote privesce, 
* Puterea acea nespusă 

| Ce tote povăţuesce, 
Trimită din ceriii noroc, 
Intr'ucest strălucit loc, 

| VII 

Pugina YV, Îzvorâtorul de viaţă, 

N ivască cu iubire 

A sa presfinţita faţă 

La această însoţire, 

Intru a ombrăţoșa, 

4 Cu milostivirea sa. 

. VIII 

E încă de la zidire, 

TD uuror din ceastă vale 
Le împarte norocire, 
“Și stelelor tuturor, 

laste ocârmuilor. 

IX 

Pagiua VI. Îuvitoarea sa' privire, 

a Îcvarsă cu îmbelşugare, 

+
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Prin al sorelui lucire, 
* Făpturilor luminare, 

Și pre omul drept și blând, 

ÎI miluesce curând. 

X 

( mila dar cea cerâscă 

[i 
| aitoriui a blândelei, 

A se'ndura să vroiască 

In totă curgerea vieței 
Tinerii adi însoţiţi 

Să fie "'ntovărășiţi. 
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XI 

An mulţi, cu dile senine, 

Ac din ceriii să le sosască, 
Cu harmonie, cu bine, 
Toată viața să lrăiască, 
Un raiii de fericită plin 
Se rugăm toţi din suspin. 
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No. 14. 

Hrisov de la Ion Sundul Sturdza Voevod. 
«După pedepsilore vremi ce aii statut în (6ra acâsta, între alte struncinări ee 

uii urmat pricinuinduse și căderea acestui oraş din t6tă înfrumusețarea lui, 
din dată ce pronia cerască ni aă ridicat pre Domnescu scaun acestei de 1) qeii 
păzită |6ră, Ni-am cunoscut de datorie, precum între altele, asemene şi întru 
acâsta, de a căuta cele mai grabnice chipură și a se pune în lucrare intregi- 
mea acestui oraș, și liind-că cele mai multe zidiri ati fost pe locurile monas- 
tirescă și de o parte egumenii cum și: mulți din locuitori dinir'acci cu zidirele 
ce ait avut și ati ars, înprăștiată prin megieșitele hotare ; De altă parte fiind sciuL 
că cu arderea binalelor de pe locurile monastiresci se mută stăpinirea acea vre- 
melnicescă supt altă prefacere a voinței stăpinului loculut ; Pentru acâsta incă 
de la 1822, cu obstâsca socolință, am slobogit domnâsca nostră hotărire. prin 
țidulă cătră d-l Vorn. I6n "Tăutul, aflânduse Vel Vorn. al Politiei, ca ori care 
se vor alla ca să zidâscă binale pe locurile monastiresci ce vor fi slobode din 

.
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arderea acelor zidiri, să fie sloboqi de a ridica orizce binale vor voi, cu bez- 
mân, care după împlinirea a trei ani se va legiui acel bezmen potrivit după 
loc şi după vreme, și stalornicil pentru tot-d'auna, spre a se intregi acest oraș 
și pentru a nu remâne şi mănăstirile înteu îndelungată vreme lipsite de folosul 
acelor locuri. Dintre care locuri liind şi a mânăstire S tului Sava ete». dci vine 
cusul speciul cu două locuri din Târgul de Sus, care sui dat la Martie > 9, 1925 
crediuciosului boizr Ion Tentul, câ'e 10 lei pe tot unul de fie care stinjin A fata 
uliței. Vodă întaresce stăpînirea fără adaogirca. bezmenului prin clironomii ori 
schimb. 

| | | A "1825 Oelombre 9, 
L. $. | 

No. l5.: 

Țidulă Domnescă din 1825 Martie 2. 

«De lrebuință find a se ajnla casa a cinstit şi credinciosului nostru boer 
d-lui Ioan 'Tentul Vel. Vorn. al Politiei, după simțitorele păgubiri cu primejdia 
de viaţă ce ai: suferit într'acâstă cumplită vreme despre aposlații (anseranţunit) 
greci, allânduse trimes în slujba ţerei la Brăila. Drept accea spre orei care a 
jutor, prin acâstă a nostră. D)omnâscă ţidulă i se slobode voie ca să-si facă 
2 dugheni pe locul Mănastirei St. Sava, la uliţa 'Tergului de sus aici în orașul luşi 
plătind bezmân' vecinie, însă pe trei ant va plăti după aședămenturile de mai 

înainte, iară după 3 ani 'va plăti după aședările ce se vor alcătui». 

„No. 16. 

De la Ioan Sandu Sturdzea . poruncă circulară tipărită, cătră Gostinari, în 

1824. Aprilie 16, cu sigilul domnesc roș. 

Se scutese de gostina de oi : mitropolitul, Episcopii, D lor Boierii și Loți câţi 

s'a învreduicit a se cinsti cu nume de boerii numindu-se vel, cum și jupune» - 
sele văduve ce le vor fi fost boerii puşi la acestă renduiulă ; asemenea cel ne- 

bveriţi dar din: neamuri sciule și alese, 

Asemene Logefeţi i diacii de Visteric, uuma cei ce sunt în slujbe, diacii de Divan, 

Căpitanii de lefegii - aa 

>. de Darabani, 

Vel Capitan hătmânese, fiind ori nefiind în slujbă, 

Vatavul şi ceaușul de -aprodi, 

-Vătaji de copii ai Divanului și ai visterie, 

Vornicii de Portă,
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: Poslușnicii helmunesci, 

« Poleovnic -Agiese, . . 
Polcovnică, Postelnici, fiind în slujbe. ; 
M-re!'e Niamţul, Secul, Sf. Spiridon cu meloacele sale. M-rea Agapia, Sehi- 

tul Văratecul. M-rele-ce aii hrisove Gospod de sculire de oi. 
Din banii Giostinei de oi se dăde: 
Vel Logofetului de țava de jos câte 10 lei de pungă. 
Casei doftorilor câte 5 lei de pungă o 
13,750 lei la cele-l-alte obicinuite avaeturi și anume : 2000 1). Vel Visi. 

2000 Vel Post. 750. D. Vel Camaras, 1000 -D. V. Giramatie. 1000 Losof. de 
visterie. 500 al 2 vist. 250 al 3-lea vist, 500. Sameşul de visterie, 750 same- 
șul casei răsurilor, 1000 Diacilor de visterie, 1500 la cutia mililor, 1000 la casa cișmelelor (total 13750). 

*. . 

După 1829 nu mat posed originale de valâre diplomatică relative 
la mişcarea grâcă. Documintele următore sunt dintre 1827 și 1839, 
cu referință deci la Jissilef și la epoca lui. | 

1) Primul document este o scrisâre în 1. feaneesă a Mitropolitului 
Veniamin, din Mai, 1897 cătră un « Mlonseigneur,» care nu pote fi 
altul decât însuși Kisselef. Este vorba de monastirele dise închinate. 
Mitropolitul dă semă de opiniunele din Obstesca Adunare in acestă 
cestiune. Sa făcută o mare desbinare în Adunare asupra întrebărei - 
«cum să se alâgă Epitropii averei. monastirilori. Majoritatea cere 
că Episcopii să fie aleși de sfutulă obștescii în înţelegere cu Epitro- 
pii de aice și acei ai monastirilor din. lcxant. Minoritatea. va să se 
vrealegă aceleași persâne. Mitropolitulă înclină spre acestă părere a 
minorităţei. | ” | 

« Monseigneur, 

II 6tait, sans doute, de mon devoir, de vous adresser mes trs-—humbles f6li- 
citations sur votre heureuse arrjvee î votre destination, mais dans la crainte 
de vous importuner dâns vos importantes occupations, jai cru devoir retarder jusqu au jourd'hui une correspondance qui m'6tant pacticulicre n'aurait 6t6 (ue 
dun faible intârât pour Votre Excellence, dont tous les momens doivent. âtre consacrâs î des alfaires de la plus haute importance, a 

Cependant, Monseigneur, quoique l'affaire dont il s'agit 'maintenant - ne soit
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pas dans cetle catâgorie, je n'ai pas ceru devoir lu passer sous silence, Waulant 

plus. que Votre. Excellence a daigne, par amour pour la religion, me la reco- 

mander particulicrement & son passage ici Je veux pavler des revenus des mo- 

nasteres d'ici ui dependent du Levant.» 

«Son Altesse nous avant invitâs par un ordre î trailer celte affaire et ăla 

meltre en regle, le Conseil gânâral du Divan s'est assemble et s'est impos€ l'o- 

bligalion d'aceorder et menager cgalement les interâts de sa cour et cenx de 

la cour protectrice. En consequence, apres de longs dâbats. le Conseil, dans les 

pressantes circonstances que vous connaissez, et pour r&pondre aux vues bien, 

faisantes du Monarque notre Protecteur de faire jouir les Monasttres de tous 

leurs droits selon lintention des donateurs, a juge convenable de baser ses 

opinions sur les documens des dils donateurs,. qui, €tant des especes de testa- 

mens, ne peuvent tre viol6s sans quon se rende coupable d'infraction aux lois 

politiqueș et aux usages du pays. Îl n'y a pas eu d'objection î cela; et ayant 

fait observer au Conseil, que nous ne pouvions pas nâgliger les sains Canons, 

(ui soumettent tous les moines au Chef ecelesiastique du pays dont le devoir 

en sa qualit€ de Prâlat est de veiller avec le plus grand soin î Pobservution 

de ces mâmes Canons, laceord de toutes les opinions nous donne les plus 

fermes espârances que cette deliberation aurait une heureuse issue. Mais lors- 

qu'on en est venu au choix des Epitropes et au mode de leur 6lection, le sou- 

venir des pertes que les Couvens avaient ossuyes par la conduite de leurs SI 

pârieurs, engagea la Majorit6 des membres ă demander que les Epitropes fus- 

sent choisis par. le Conseil (ienâral, ajoutant que tout devail se faire d'accord 

entre les Epilropes diici et ceux des monasteres du Levant. Cet avis fil naitre 

une grande scission dans assemblee. Quelques membres, nous ne savons pes 

pourquoi, ont exig€ avec une opiniatretâ invincible quon râelit les memes per- 

sonnes qw aupar avent, se fondant sur des decrels eman6s dans les derniers tems. 

Tous les uvis ctaient parlag6s, et comme il est de notre devoir de retablir la 

bonne intellizence et non de la rompre nous avons fait tous nos ellorts pour 

r6unir les opinions, mais en vain, Vaffaire en est restde lă. 

Je n'ai pas cru devoir, Monseigeur, vous taire une pareille circonstace, et je 

ne pense pas qu'il soit hors des convenances de vous observer (ue le moyen 

le plus siir pour conserver les biens d'ici, le plus stir pour empecher qu'ils ne 

soient allien6s, comme aussi le plus elicace pour faire retirer aux Monasteres 

tous les avantages possibles, que -ce moyen est celui qui me plait le mieux el 

me parait le plus convenable. - 

-'Telle est, Monseigeur, Vexplication que jai dă vous donner pour remplir mes 

obligalions et vous marquer Pattachement ei le respect, avec les quels 

Jai Vhonneur d'etre, : Monseigneur, de Votre Excellence, 

„Jassy len. Mai 1827... le trâs-humble et trâs obâissant Serviteur. ” 

Benjamin "Mâtropolitain de la Moldavie.



145 

2). In urma rebeliunei grece din 1821, moşiele m&nastirilor dise 
grecescă s'aii luati de stată. Am cedată Bibliotecei Camerei o con- 
dică coprindând licitaţiunea de către slat a moșielor Monast. disc 
inchinate, din Moldova. 

- Voiă publica integral, în alti memoria acestă însemnată condică 
care, prin arelarea arendiloră oferite la licitare pe moșii, constilue 
un preţios document al istorici iconomici nâsire rurale. 

% 

3). Eată proclamaţiunea din 1898 Aprilie 25,. a generalului Fel- 
mareșul Vitkenstain, la intrarea oștilor rusesci în “Moldova. | | 

O dăm după o rarissimă foia volantă imprimată, ce se află în 
posesiunea Academiei (Condica No. I a foilor volante). | 

Locuitorilor Moldovei și Valahiei. 

După prea înalia a împărătescei sale măriri poruncă, ei intru în țara vostră 

cu armia încredințată ocârmuirei mele, Purtătorea de biruinţă oaste a singur 

slăpinitoriului a totă Rusia, ocrotitorului vostru, intrând în hotarele Moldovei 

vă aduce vouă zălog a bunei rindueli și acei deseverşit sigurivsiri. (sic). 

Lacuitorilor de tâte stările ! Priimiţi pe vitejii ostaşi rosienesci ca pre fraţii 
și ca pre apărătorii voştri cei "fireşti. Sirguiţivă a agiutora mișcările armiei şi. 

a 0 îndostula pre ea la cele neapărale lrebuinţi : arătați nouă dovedi: a dra- 

gostei voslre, cei de demult: cinoseute, cătră imperia (nawntepia), ca care cu: nene 

dormire apără dreptăţile vostre, 

- Resboiul ce s'aii deciarisit de către Rusia Porţei othomanieesei, are un scopos; 

ca să se împlinescă fagăduințele cele .caleate,. şi ca să se ridice întru putere 
traclaturile 'cele ce înaintea a lotă lumea sai încheiat. Voi veţi fi -martori 

lucrărilor celor de resboiii, a cărora urmările nu pot a s6 atinge de voi: în 

liniștea cea en odihnă afierosiți-vă pre voi folosului Patriei vostee, şi nu vă 

depărtaţi de împlinirea datoriei cei slinle pentru voi. 

„Liegiuirile și obiceiurile stremoșeștă, dreptul a liește căruia dintre: voi, drep- 

tăţile şi pronomiile a sfintei bisericei noastre vor rămâne neclintite. 

Spre siguranţia bunei”stării vostre împărălâsca Sa Mârire ai bine-voit ami în- 

credința mie, ca îndală se asedii în Principaturile acestea vremelnică: înaltă 
acârmuire, supt prezidenţia sfelnicului de taină graf Palen, asupra căruia -mo- 

narhul aă pus credința sa. Lui i saii dat putere și i staii poruncit a intra în 

dregătoria deplin împuternicituluă Prezident a „Divanurilor Moldaviei și Valahiei,
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Din partea mea cii nu voii înceta-a ajuta ostenslelor !ui în ocârmuirea acestor 
Principatură și dimpreună cu aceia a avea privigherea cea cu mai mure tărie 
ca să se păzescă rinducla cea deseverșit în tote corposurile şi părțile a armiei, 
care întru tot preu milostiv s'aăă încredințat mie, și însuși c6le mai mici neo- 
rindueli nescăpat se vor supune pedepsei, voi puteți a vă răzima. pe acestă 
făgăduinţă. | 
„„Loenitorilor Moldaviei și Valahici ! Resboiul, ce se deschide de cătră împ&- 
rătesca sa mărire, dupa ncapărata nevoie, nu vă va lipsi pre voi de tote acele 
îndemânări ce sunt unite cu pacea. 

EL fiind pornit. spre aședarea liniștcă, va întări a vostră politicească ființă prin 
tractaturile, care pot, sterge urmele necazurilor ce ați -patimit, și spre a totdcuna 
a îngrădi sorta, fericirei. . Lu E " | - ” 

Supunerea stăpîniilor, uitarea împerechierilor celor perdătâre, care s'aii 
„născut -din anarhia, jărtvirea cu t6le interesurile sale binelui celui de obștie; 
aceste sunt indatoririle, cari se pun asupra vostră. Implinițile pre iele cu osir- 
die şi cu unime întru un sullet,:și cu aceasta ajulaţi scopurilor celor făcătore 
de bine -ă imperătescei sale măriri, cu a căruia nume vă îndatorese pre voi 
către acestă. Ră&vnind folosului Patriei Vostre, voi veţi câștiga noue dreptăți 
spre ocrotirea şi mila a pre puternicului monarh. 

Paannia HeapTupa 1828. Anul—Aprilie 25 
Cel mai mare povăţuitor a armiei : general-l'eldmarșal Graf bhurremupain 

4). In-17 Septembre Anulă 1829 Mircovici adreseză Mitropoli- 
tului Veniamin, în limba ruscscă, scris6rea ce dăm aci in lraducere. 

P. S. Stăpâne, Indurătorule Domn, 

D. Plenipoteut Președinte comunicându-mi că membrul împuternicit al Diva- 
nului Valahei Cneazul Const. Suţul în raportul presenlat Escelenţei Sule dice, 
că în Anul 1820 fratele seii Mihail Sutzn, fiind Domn stăpânitor [ărei Moldovei, 
a depus în Vornicia obștenâscă, din Mitropolia de Iasi, pentru stabilimenlele 
de binefacere, 30,000 lei, pentru care sumă, trebuesce să aibă din parica gu- 
vernului dovada trebuitore pentru plătirea ci la Mitropolia mai sus numită și 
cere de a se însciința dâcă. acestă sumă ai fost întrebuințată la stabi. 
limentele de binefacere. Pentru implinirea acestei dorințe e Exc. Sale eii prea 
supus vE rog, Milostive Domn, să grăbiţi a mă însciința pre mine, decă sai 
făcut întrebninţarea celor 30,000 lei mai sus aretaţi, după destinațiunea lor, 
la stabilimintele_ plăcute lui D-qeii, la care anume (stabilimente) ? și cu a cui 
învoire ? - i . 

Decă însă suma acestă se păsteeză neatinsă, în a cui anume îngrijire se
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atlă acum și dâcă se dobândesc ori care procente la acâstă sumă ?— Pe linga 
aceste alalurez și copia după preqisa adresă primită de mine,. pentru informa- 
ținnea Voastră. 

Am onore ele. a , 
„No.'7783. | b. Alugronuuii 
17 Genreawp. 1829 De 

lași. Ri i 
P.Ș. Mitropolit- Veniamin Se 

re 

5). Risilef numit de Impărăţie Preşedinte “Plenipotenţiar -al Di- 
vanurilor țărilor române este felicitat de Mitropolitul “Veniainin. 
Rissilef adreseză Mitropolitului Veniamin un răspuns la felicitare, - 
din Bucuresci, în 24 Noembre 1829, sub No. 11,742, arătând și 
speranţa, că la lucrarea ce arc a face, va fi ajutată de bărbaţii. lu-. 
minaţi ai ţărei, carii îi vor da noțiuni și informări ezacte asupra 
realei stări a ţări și a nevoiloră locuilorilorii ci. Așia ceva aștepta 
şi de la clerul moldovenesc. Ra | - 

« Mlonseigneur, 

«Jai recu la letire que Votre Eminence m'a fait Fhonneur de “m'adresser en 
date du 15 Octobre, ă loecarion de ma nominalion ă lu place de Presideul plâni- 
potentiaire des Divans de ces principautes, et c'est avec plaisie qu'au moment 
dentrer dans Texercice de mes fonclions je viens vous exprimer, Monseigneur, 
la satisfaction que m'ont fait eprouver les sentimens que vous avez bien voulu 
manifester ă mon gard. | | 

Appel6 par lAuguste-et magnanime Protecteur de ces pays a en prendre la 
haute adiniuistralion, je ne me dissimule point les grandes obligations que m'im- 
posent la confiance de Sa Majesi6 et Tattente des deux nations, aux quelles 
les. glorieux succes de ses armes viennert d'assurer une existence” fondâe sur 
des stipulations solennielles. e i 

C'est â remplir ces obligalious, Monseigneur, dans toule leur clendue, que 
tendront mes eltoris, et c'est en m'aidant des lumicres des hommes eclairâs 
et bien inlentionn€s, que j'espere y parvenir: Je recevrai avec plaisir des no- 
lions et renseignemens exucls (qui me parviendront de leur part sur. la situalion 
reelle de leur pays et sur les besoins de leurs conciloyens, persuade€ que des 
hommes qui veulent siucârement le bien de leur palrie, feron!. volontier» .luive 
leuvs interets priv6s, loutes les fois qu'il s'agiva de Pintârel genceal qui seut 

-doit guider toutes nos intenlions et tous nos vocnx: 
4
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Le clerg6 moldave, dirig€ par votre Eminence, enseignera, et plus encore 
donnera P'exemple de ce principe si essentiellement nâcessaire pour la stabilite 
d'un avenir qui doit assurer la prosptril€ de ce pays. 

En vous priant, Monseigneur, d'âtre lorgane, de mes sentimens aupres. de 
vos conciloşens, je me recommande aux puissantes pricres de Votre Eminence, 
et. jai Vhonncur de Ini ofirir Vassurance de la haule consideralion avec la 
quelle je suis, Monseigncur, de Volre Eminence 

le tves-humble & trâs obeissant servilei r, 

P. $. Iissilef. 

6). Publicaţiune către jeară, din 1831. 

„După jurnalul închiat în obșteasea adunare la 31 Martie 1831, supt iscăli- 
tuzile: Inalţ Preostinţitulni Mitropolit Moldavii Kir Veniamin, Preosfinţiei sale 

“kir Me'eti episcop Romanului, i a D. Vel Logofăt Grigoraș Sturza, a D Biv Lo- 
gofăt "Teodor Balș, Visternie Alecu Balș, Visternie Costache Cantacuzino, Vor- 
nic Ioniţă Palade, Vornie Costache Crupenschi, Postelnic lorgul Ghica, Vel Vist 
Alecsandru Sturza, hatman 'Todiraşe Sturza, Vornie Sandu Crupenschi, Postel- 
nic Iancu Racoviţă, Aga Iordachi Ghica, i Aga Alecu Balș, să publicarisâște 
pentru obșteasea ştiinţă : 

Tractatul din Andrianopole, siguripsind prințipalurilor Moldaviei și ţării ro- 
mănești privilegii foarle insămnăloare, di ne aparlă nevoe era a aduce la cea 
din lăuntru a lor cărmuire oare care înbunătăţiri mântuiloare, atât spre a slărpi 
calahrisurile, cât și spre a polrivi pe ocârmmirea acestor țări cu starea lor cea 
nouă, - ” | , 

Drept aceiu 'alcătuinduinse de cătră Boerii ce uii închiegat comilelul înadins 
un reglement organicese, lucrul acesta fără întârzieri să va supune la revizia 
cercelătoare întâelor tagme a statului, carele după obiceiul țării, să vor întruni 
în Obșleasea Adunare. 

Pontnrile de frunte ale acestui așăzămâni, care să vor pune în Incrare după 
răvizie, în câl privese spre înbunătăţirea închizășluitoare, de fericire țării pirn 
Reglemeni sai leginit. precum urmează : 

- |, - 

Șlobodenia. negoțului, pe uscat şi pre apă, siguripsită fiind prin actul deose- 
biL a traclatului de Andrianopole, nu va pulea de acum înainte a fi supusă la 
vre o allă mărgenire, afară numai de acia care sar cere în an de lipsă pentru 
îndestularea țării,
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2, 

'Ținevea carantinelor dealungul Dunării, va feri fara: dispre cumplita bătaia 
a ciumei de care până acum sait fost certat. 

Așadare deosebitelor școale, pe-la mai multe locuri a prințipatului, va înfă- oșa linerimei, prin mijlocul luminării, o noaă fiinţă, pp ) . 2 " 

4 . 

„Infiinţare regulată a giudecătorilor pe la fieşte care târg de frunte a ținutului - și în orașul Eși, va curma mulţimea giudecăţilor, și. rălile “ce să irăgea. din aceste, , . . NE . Atât ispravnicii, cât și alți slujbași pe la: ținuturi a ramului împlinitoriii, nu vor mai ave drept a giudeca. vre 0. pricină de giudecată, și să vor mărgini nu mai în trebile administrative ale ocărmuirei, 

5, 

Organizaţie străjei pământești, a cărie slujbă să va mărgini numai în lăunteu pămîntului Moldoviei. Familia străjărului va fi scutită de tot birul, folosindusă încă și de alte privilegii; această strajă va feri de -acum înainte pe toți lăcui- torii de molipsire ciumii, de călciările făcătorilor de răle, va îndămăna, pe dru- meți, şi va înlesni ocârmuirei mijloacile de a înplini şi a păzi orânduelile gu- vernului; pre lângă aceste toți sătenii în de obștie, vor fi ușnraţi “de partea birulai cu care să scutea slujitorii în număr de opt până la zăci mii” familii, care de acum vor întra în tagma birnicilor. " i 

6. 

Prifacirea canţaleriilor după o noaă orânduială, adăogire. de lefile dregăto- rilor, și a deosăbiţilor slujbași, vor curma vechile catahrisuri, siguripsind la acei ce vor sluji pi stat mijloacele unui traiii legiuit, după ce în acest chip, şi în cuprinsul drepturilor acestor doaă prințipaturi învoite de tractatul Andtria- nopole saii orânduit cele de frunte temeiuri aguvernului din lăuntru,. Regle- mentul aîi statornicit driturile şi datoriile ce de acum înainte vor întruni între șine pe deosăbitele trepte a lăcuitorilor și pre'iale către stat. Aceste sunt : - a). Birul saii darea ce fiişte care gospodarii va fi dator numai pe capul săii a răspunde pe an, nu prin ocolași saii zapcii ca 'până acum, ci prin mijlocire proprietariului (stăpânului de MOȘII), suma aceștii dări, întrând în casa vistirii 

10
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să va întrebuinta pentru cheltuialile statului, afară de acest bir, el nu va mai 

da vre o altă dare în bani saii în natură; toate dările adunate supt nume de 

rusumaturi, precum toștina, Desetina, vădrăritul, pogonăritul,. căldărăritul,. cel 

asupra velniţilor, răsurilor, înplinelile, micile vămuri de pen târguri, și iarma- 

roacile din lăuntrul țării și cele-lalte precum și tot felul de angării și havalele, 
sit și vor rămâne pe tot dâuna oborite. , | 

c) Ocolaşii şi zapeii, care era până acum pricinuitori a multor asuprăle pen- 

tru” lăcuitoră, să desființâză, iară spre a privighiea pre Lăcuitorii fieştecărui ocol 
„Şi spre ai apăra de tot felul de asupriri, din boerinaşi saii mazilii vechi a o- 

colului să vor orândui câte un privighitor ci nu să vor amesteca cât depuţin 
întru strangire birului, care fiind cu lefi de la stăpânire nu vor putea lua nică 
un felii de cai sati lucruri supt ori ce numi. 

Asămine nică dregătorii străjii pământești nu vor. pute intra pe la sate afară 

numai pentru fapte criminalicești când ar ceri agiutoriul lor şi pentru inplinirile 

numai poroncilor Domnești ce vor. avea la mână. 

d). Toţi priviligieţii, postelnici, nâmurile, mozilii, ruptaşiă, i. p : după 'temel- 
„nieile dos și cărţile Domnești ce vor av6, deplin să vor păstra întru a lor 
drepturi, și să vor apăra de tot felul de asuprele la care până acum era supuși, 

€). 'Tot neguţitoriul, saii meşter, lăcuitor unui oraș saii târg mădulariii a vre- 
unei. corporaţii, adică bresle, va plăti pe an la visterie o. dare pentru carte 
numită. patentă, și să va scuti de toată altă dare supt nume de bir, fumării, 
ocărit, cotărit, i. p : asemine sânt oborite toate dările ce se lua la intrare în 
oraș asupra lucrurilor de hrană, și a celor ncapărate pentru veţuire, fieșcare 
neguțitoriă saii meșter,- având această patentă a ocârmuirei,. va fi volnic de a 
pune în lucrare a sa industrie, saii meșteșug îără nică o ingreusre sai înpedecare. 

J). Drepturile de proprietate, ne fiind în nimică jignite, acei ce ati moșii vor 

urma și de acum înainte de plin a să folosi, cu aceste, atât de pământul, cât 

şi de ale sale producturi și de acele ce să cuprind în sânul pământului; pre 
lângă aceste, volnic este proprietarul moșniaș a să folosi incă prin învoele cu 
acei cei lucreză moșie, dar tot de odată el va fi dator a siguripsi sătenilor lă- 
cuitori pe a sa moșie, pământul, trebuincios pentru hrana familiei și a vitelor 
sale, după cuprindere reglementului de aceasta atingătoare; despre altă! parle - 
sătenii” vor lucra în folosul proprietarului, un număr de dile poirivite cu folo- 
surile ce li saă inchizășluit, și în acest chip, interesul ambilor părți, unile cătră 
altele, vor fi statornicite, prin un drept schimb de slujbe și folosințe. - 

9). Acei cu drit-de scutâlnică, vor priimi potrevită despăgubire din dioa, când 
noul aședământ, să va pune în lucrare. 

h).. Asămine, să vor rândui pensii la văduve, la orfani și la acei care prin 
a lor sărăcie, sit vor învrednici de îngrijire ocârmuirei, - 

Tălmăcire întocmai cu. originalul. - a. ăi
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7). În actul nostru vriginal din 1 Decembre 1832, generalul 

Kissilef,. striindu Mitropolitului, se arstă fârte nemulțămit de mer- 
sulu desbaterilorii Divanului Moldovei. «Imi place a nu vede, adaoge 
Nissilef, în aceste demersuri, decât resultatulă unei simple erori.s 
Indemnă pe Mitropolit, ca Preşedinte. al Divanului, să rechiame 
în calea. ordinei și a legalităței pre acei membrii ai Divanului, cari 
pentru motivură frivole ai fostii conduși să perdă din vedere co- 
prinsulă destulă de esplicitii ală articolului 50 din Regulam: Organic. 
„Kisselef promite, că la 5 Decembre va veni la Iași și indemnă pe 

Mitropolitul, ca pâna atunci să rechiame buna ordine în Adunare 
Şi ca, sans le mnoindre ddlai, să reintre în activitate cu. lucrările:sale. 
De unde nu, va fi siliti să întrebuinţeze «les moyens de juste s6- 
verite et de repression qui me sont delegucs par Auguste prolec.- 
teur de leur pays.» 

« Mlonseigueur. 

«La letire que Voire Eminence m'a fait l'honneur de m'adresser, en date du 29 Novembre dernier, et les details uvelle renferme, sur les demarches, qu'ine partie des membres de PAssemblee genGrale ordinaire a ceru pouvoir se permeltre, des avant le debut de ses deliberations, ont produit en moi des sentiments ('improbation et de: m6contentement, que je ne saurais dissimuler ă Votre 
Eminence, dans la r&ponse que j'ai V'occasion de lui adresser aujourd'hui. 

Jaime, cependunt îi ne voir, dans ces dâmarches, que le resultat d'une simple erreur devenue le moltit d'un entrainement irrâllâchi ; et, - Votre - Emi- nence inu par la saintete du caractâre, dont elle est revâtue, st fidele aux: devoirs importans qu'elle est appelee î rempliv, en sa qualite: de Prâsident de 
I'Assemblee, s'empressera, Jen suis str, de ramener, dans la voie: de l'ordre et 
de la legalite, ceux des membres de IAssemblee que, des. motifs frivoles ont porlăs î 'perdre de vue la lencur, assez explicite, de Vaiticle 50 du Reglement. organique, î paralyser, des le dâbut, les travaux de l'Assemblee, si imperieu. 
sement r&clamâs par les besoins du pays, et en produisant une cission, s'expose, 
ă en encourir limmense responsabilite. 

Devant me trouver, parmi vous, le 5 de ce: mois, jengage itrativement 
Votre Eminence, î deployer les moyens que son caractere sacre, el sa posilion 
Lui donnent, pour rappeler le bon ordre dans lAssemblee, et melttre, :saus [e 
mondre delai, en activite ses travaux,. a MR 

Mais, si, contre toute atiente, les fauteurs de ces irregolarites, que j'aime â
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ne cOhsiderer, jusqu'ici, que comme des hommes €gares, persistaient dans la 

voie du dâsordre, ils me placeraient dans la pânible n6cessite d'employer ă leur 

&gard les moyens de juste sâvârită. et: de râpression, qui me sont d6l€gu6s par 

l'Auguste protecteur de leur pays. 
"Au surplus, je prie Votre Eminence, d'agrâer Vexpresion des sentimens râs 

respectueux avec les quels jai Vhonneur d'âtre, 

Monseigneur, de Votre Eminence 

le trâs-humble et obâissant serviteur. P. Pisselej! 

Bukarest le I er Decembre 1832. 

NB. Acest act a fost primit de Mitropolitul în Decembre 3, cum se vede dir 
însemnarea. în românesce de asupra actului. 

8). Vicepreşedintele, general major Mircovici din lași a fost în- 

sărcinati să transmită Mitropolitului adresa ce am analisat sub 

No. 7. Cu scrisorea No. 4,494, din Iași, general majorele Mircovici 

comunică, în 3 Decembre 1832, adresa generalului Președinte Kis- 

selef, Și nu face în propria sa serisâre, ce dăm ati, decât o para- 

frasare a scrisorei Președintelui, ce am analisat la No. s. 

Eată şi acest ultim act original ce oferim Arhivei Academiei române: 

<A son Eminence le Metropolitain da Moldavie, Prâsident lAzsemblee generale 

ordinaire, 
Son Excellence le President Plânipotentaire des Divans vient de m'autoriser 

ă inviter votre Eminence ă rappeler lordre dans le sein de l'Assemblee, et â 

la replacer immâdiatement dans la voie râgulicre de son activit. 

L'office -ci-annexe que je m'empresse de transmettre & Votre Eminence vous 

metira ă mâme de connaitre plus particulicrement la volont& et les intentions 

de Son Excellence. 

Je suis en meme tems. autoris6 en fesant par votre organe, celte invitation 

et cette dclaration a Passemblce gânârale ordinaive de lui notifier de la part 

de Son Excellence qu'il n'y a qu'un retour spontane a Vordre qui puisse la 

justifier ă ses. yeux et quune persâsâverance plus prolongde dans la voie con: 

traire, imposerait a Son Excellence le pânible devoir d'employer toute lu sâv6- 

rit6, des lois contre les auteurs du dâsordre quels qu'en puissent ctre dailleurs 
le rang et la qualite. | | 

. Le Vice-President, Gensral Major Mircovits. 

No. 4394. 
le 3 Decembre, 1832, Iassy> (1). 

(1) Mai posedă ună numără de documinte reiative la anit 1769. _1832, dar ne fiindă puse 
în ordine, le voiă publica în altă memorii. V. A.



MORATORIUN. 

  

Donnii țărilori române avut-aui ei dreptul de a opri ca sineturile 
să fie exigibile la dioa însemnată în ele şi să amâne scadența, lori 
indifinită ? o | i 

Acestă dreptă exorbitantă şi fatală pentru comerciulă și creditulă 
unei țări a avutii uneori aplicare în Principate, fie căci era legiti- 
matii ca apărare contra Turciloră, Grecilorii şi Armeniloră, cari în 
secolii XVII și XVIII dădâă bani cu imprumutare (ne acaamt), fie căci 
era legitimată de evenimentele: grele prin care trecea țările. 

Se cuvine să nu remână necunoscută istoriciloră dreptului nostru 
comercială, hrisovulă din 1825 Iulie 98, prin care, Domnitoriulii Io- 
niță. Sturza ordonă păsuirea de plată a datoriilori Vornicului Vasile 
Roset. Acesta datoria peste jumătate milion |... Păcatii că nu spune 
actulă domnescă cu ce cheltueli a ajunsi la '1895, datoră acelă 
boiară o sumă atât de colosală, căci nu putemi admite aserțiunea 
din actii, că a făcutii asemenea colosală datorie «mrejuit fără osebire 
de asprimea întâmplărilor cară i-aăi pus stavilă tuturor înlesnirilor și 
Pai împovorat cu. datoria acesta». | : 

Ioniţă Sturza Vodă crede a legitima «moratorium» ce acorda lui 
Vasile: Roset. pe următârele motive :.. :
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a) Slâmpirea (impulinarea, sleirea futuroră mijlozirilorid). 

») Lipsa de obștie a buniloră. 

c) Atansulă banilori, adecă : Cererea loră mare în piaţă, ceva ce 

e toli una cu motivulă b). 

d) Faptul că Vasile Roset are destule moșii în care să fie ga- 

vantată plata ulteriră a datoriei. 

Ioniță Strdza declară că este împinsii să dee acestii moratorium Vor- 

nicuiui V. Roset de: «părintească durere și putrioticescă părtenire 

pentru toță de obște, după firesca datorie a omenircă, de « înlesni fic- 

căruia, prin domnescul vazim, chipul îndemânăret spre obstesca liniște 
și îndreptare. 

Primul domnitorii alt Moldovei, după isgonirea fanarioţiloră cu- 
gelă că își legitimează moratorium în faţa! consulilorii, adăogendii 
a dice că asemene e«nporeăzi> o acordă en numai supușilor vuele a 
Preputerniculuii Devlei, dar și acelor de streină protecţie», tuturora a- 
cestora, dice, că le-ai sprijinită «și sprijinim neputinţile întru plata 
datoriilor lor, cumpănind prin tot chipul rădicare şi îndreptare fiește- 
căruiu prin mizlocirea păsuirei pe vreme hotărită». 

Păsuirea acordată Voricului V. Roset fu de șese ani. 

% 

Nu tot deauna s'a folosită de asemene protecțiune boiarulă ro- 

mâniu, contra cămătarilorii. Cundscemii uni hrisovă de la ['w 2/ihaă 

Racoviţa Voevod, din 7999 (1721) Mai 2, confirmândă aserţiunca n6- 

stră. Acestă hrisovii nu-mi este cunoscutii în originală, ci după o 

„ copie legalizată de câţi-va boiari, dintre cari unulă, N. Costin, cu pro- 

“pria sa serisâre afirmă că copia este întocmai cu originalulă, 

Mihai Hacoviţă dice : . 

«Facem scire cu acestă carte a Domniei mele luturor cui se cade a sci: 

iată ati venit dinaintea nostră şi denaintea tuturor boiarilor noştri Moldovenesci 
a mari și a'mici, cinstit şi ecedincios boiarul nostru Dumnealui Constantin 
Costake vel Spatar şi aii făcut jalobă dicând, că la domnia lui Dumitrașcu 

Vodă Cantemir i s'aii rugat Gheorghie ce ati fost Paharnie mare, ginerele San- 

dului Buhuși Hatmanul, ca săi afle o samă de bani de la neguţitori prieteni 

până la o di şi cu dobândă şi pentru rugamintea lui ati mers D-lui Constantin
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Spatar de i-aii luat de. la Ahmet 'Tonuzlu: Oulu, patrudeci și doi Ughi Ungu- 
resei, galbenul câte 3 lei, cari fac 126 lei, Și după aceea saii templat res- 
coala cu Muscalii, aiă pribegit și Gheorghe Paharnicul cu toată casa lui depreună 
cu Domnul stii Dumitrasco Vodă în țara Moscului și ai remas acești bani ne- 
plătiți la “Ture și până acum așteptând 'luceul den di în di ca săi se: facă 
plata și nu i se făce, precum îi ai arătat D-lui Constantin Spatarul. și pece= 
tluit de la mâna lui Gheorghiţă Paharnicul pre ace datorie. Deci “Parcul vădend 
că nu i se daii banii'aii apucat pre D-lui pe Constantin. Spatar și. dându-i 
strinsoare, ai căutat D-lui de ai luat bani de la alți neguţitori cu Aslam de 
s'aii mintuit de 'Tonuzlu Olu de s'aii încoreat datorie peste: datorie.:Deci dom-, 
nia m6. vedend jalba Dumisale, am socotit împreună cu tot sfatul nostru și am 
giudecat, ca să aibă D-lui Constantin Vel. spătar a-și plini din țiganii lui Gheor- | 
ghie Pah. ce i-aii rămas aic6 în ţeară pentru prețul acelor bani, să nu remâe 
Dumnealui păgubaş. Care s'aii socotit că sati suit dobânda ' acelor bani, de 
atâţia ani mai mult de cât capete, banii îndoiţi, cari face peste .tot 252 lex.» 

". Vodă dă, der, ca despagubire de acești bani 13 salași de ţigani, salașul 
câte 20 lei. Urmeză numele țiganilor daţi lui Const. Spatarul. Iași. 7229. May 2. 

Suretulu acestui ispisocii se află adi în posesiunea Academiei. 

Dintre motivele aduse de Ioniţă Sturza în legitimarea moratoriului 
in favorea Vornicului V. Roset, vădurămă că era și lipsa de ană “în 
piaţă. Acestă lipsă era în adevării reală. Chiar şi Domnitorulă o sinijia 
adesea, cum se pâte vede din scrisârea ce elă adreseză, totă în anulti 
1525 luna Martie, către Dâmna, soția sa. O dămii mai la vale... 

Eată documentul cu moratorium în favârea Vornicului V. Roset. 
«Cu mila luă: Dumnegeii I& Sandu Sturza Voevod. Domn. 

fărei  dloldovaă. Sa 
Facem scire prin acâsta a nostră Domnâscă carte, că în cuprinderea..jalobei 

infăţoşate noi de cătră D-lui boeriul Vasile Roset marele Vorn. am luat dom- 
nia m6 în băgare de samă, lânţuire surpătoarelor întâmplări, care. de la o 
vreme aii resbătut cu jignire și struncinare și până la cele.mai puternice stări, 
prin silnicie lucrări închipuitoare de obștâscă pătimire și cădere și cu dina- 
dinsul pricinuitore slăbiciunei de 'obștie, prin stâmpirea devrului și a tuluror 
lucrărilor, ce mijloc6 neapărat înlesnire chipurilor îndemănătoare spre obșteasca 
imbelșugare și fericire. .Și pre cât aceste, cu grozăvie, pre fiesce.care ai pă- 
tuns până la c6 mai de jos stare cu năvălire posomoritelor întâmplări stră-.
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bălătore până la adincul căderei și a nemerniciei, cu atâta mai vertos în acestă 
epohă (enoyii) a necazurilor, pre mulți și din familiile boierilor stărei antae prin 
care se adăog6 chipul înlesnirilor de obștie, iai adus în amihanie. Dintre care 
unul este și D-lui Vorn. Vasile Roset carele mrejiuit (apeztou'r) fără osebire 
de asprime întâmplărilor iaii pus stavilă tuturor înlesnirilor și laă împovorat 
cu datorie piste giumătate milion, întru o vreme când este cunoscută ne în- 
demnare ușurinței de această. pe de o parte pentru stampirea tuturor mijloci- 
rilor, pe de altă parte pentru lipsa de obitie a banilor; şi pe de alla iapăși 
pentru avansul banilor; care tote aceste sunt vederate şi bine încuventate pri- 
cini a neinlesnirei plăței cătră creditori ce aii împrumutat în bună vreme. Osc- 
bit dar de cercetarea urmată din poruncă de cătră al nostru cinstit și credincios 
bueriii D.. Theodor Balş vel-Logof. al ţărci de gios, înșine Domnia nâstră suii- 
tem pliroforisiţi și încredințaţi, că stare D-sale Vornicului este îndestulă sigu- 
ranţie, pentru chipul plăței datoriei, fără nici o îndoială, către creditorii îm- 
prumutători. $i dar părintescă durere și patrioticâscă părtinire având pentu 
toți de obște, după firescă datorie a omenirei, a înlesni fiesce căruia, prin 
domnescul razim, chipul îndemănărei spre obștesea linisce şi îndreptare. Pen- 
tru.aceea nu .numai supușilor raele a Preputernicului Devlet, dar și acelor. de 

streină protecţie (nporeăzi) cu domnâscă imilostivire am sprijinit ș și sprijinim ne- 

pulințele întru plata datoriilor lor, cumpănind prin tot chipul rădicare și în- 

dreptare fieșce căruia prin. mijlocire păsuirei pre vreme hotărită ; cu cât mai 

vârtos pentru .D. Vorn.. Vasile Roset, a “căruie stare de se și află acum întru 

stimpire prilejiurilor sale, dar închipuesce vederată siguranţie a creditorilor atât 

de capelele datoriei. precum și de legiuita dobândă. Și ca pentru unul ce portă 

înadins îngrijire spre aceasta. pentru care şi oblădnire și patrie este datore cu 

cădutele: sprijinită: spre înlesnire, pe: cuvântul dreptăței. întemeind Domnia m6 

și palrioticeasca cumpănire ce atârnă spre obștescul îndemn, hotărim D-sale 

Vor. V. Roset pentru totă soma datoriilor I-sale vade de șase ani spre înles- 

nire îngrijirei plăţei. După împlinirea căreja vreme de şase ani să-și urmeze 

plata datoriei fără struncinare, cu legiuita dobândă, întru siguranţa averei D-sale, 

în care vade să remâe necerşut de cătră toţi creditorii spre aşi pul6 nijloci 

chipul îndemănărilor . de ușurința datoriei. Acesta fiind drâpta cumpănire din 
domnescile sprijiniri şi patrioticescile înlesniri pentru nestruncinarea D-sale. și 
ne păgubire creditorilor de drepiul lor, domnesce hotărim nesupărare D-sale 
despre toţi creditorii în vadcoa de șase ani, întărind aceasta cu însuşi a n6stră 
domnâscă 'iscălitură și pecete, „ 

Ion Sandu Sturza V. V. (L. $.) 1825 lulie 28. 

Balș vel Log. pro. 
NB. Acestii actă este acum în posesiunea Academiei, la portof, AVI sub 

No. 115,
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Serisdrea lui Ion Sundlu Sturza Vodă, către «Prea iubita şi lu- 
minată Domnă ! | x e 

Priimind și cu calaraşul de acum dorita mie serisorea luminărei tale, din care 
fiind ca sunteţi sănătoși mult m'am bucurat, și am odus novrednieile mele 
mulțămiri înduratului Dumnedeii, dintre a căruia har și milă ne allăm şi noi 
sănătoși. îi Ia i d . 

Carele şi celalalt calabalik. pentru înlurnarea luminaret tale aice, s'aii pornit 
și peste 2—3 dile va purcede și Beizade Iorgu. 'Totă zăbava ce aii urmat 
până acum ste din pricina lipsei monedei, și nu pociii ați povesti greutatea 
ce întâmpin la acâsta, care pe i ce mârge, cu prisosință tot sporesce, | 

Soro ! pentru giuvaerurile ce îmi însemnezi că ai tocmit să se facă pentru 
fiica nostră şi pentru care ne trehuese bani, nu inai puţin și ei. ași ave plă- 
cere și' fiesce-care iubitorii de adevăr şi cu curățenie nu pote de a nu vă 
lauda ; însă deca ași fi avut îndemânare, Gre nu ași fi dat ei singur pricină ? 
Dar așia, m'am vădut silit ca să tac, fără însă să vă ameliț iarăși pentru a 
nu se face asemene cheltueli, făcând eii socotâlă, că pe lângă nevoia și lipsa 
de bani ce Luminarea la singură ați cunoscut aflându-ve aice, va mai -încre- 
dința încă şi mai mult Beizade Neculaki. -Lipsa monedei este Mare, nevoia 
nesuferită. Dar ore când acum va veni în audul acelor catră care pururea mă 
"tenguese de patimirea în care sunt despre monedă, că Luminarea ta: gătesci 
giuvaeruri de 60 mii lei pentru Domnița, ce crezare voii mai .pul€ av6 eii către aceia și catre Inalta Portă ? Acâsta gindire mă stapânesce pr mult și amarnic mă superă. Ascultă dar sfatul mieii, care pote fi cel mai cu priință pentru noi toți și îndată te desfii de acest plan ; pierde, de nu se va 'pută 
într'aitfelii, și arvuna ce o ați dat, fără să mat iei giuvaeruri. Ascullă-me că nu-i greșită socolința mea. Și banir-ce sunt ca să se d€ acum pe giuvaeruri,. tot acest loc vor prinde când Milostivul Hristos va aduce norocitul ceas a în- soţirei unei fiice ce avem, dându-i atune6 mai bine în mânile s6le și îsi va lua giuvaerile ce-i va. plăce, Și earăși ve die: dâeă ascultați sfatul meii şi îl paziţi. desfă-te, pierde şi arvuna şi nu lua giuvaerurile. 
Am vedut și cele ce'mi însemnați pentru omoforul ce erați ca să faceţi, că pentru că încă n'aţi putut găsi pinza trebuinciosă naţi dat încă să se facă. Deci deacă până acum nu Taţi făcut, lăsaţi-l acum de odată și se va face și mai pe, urmă, căci ceea ce aţi hotărit odată pentru acest Sf. lucru D)-deii tat 

va aduce înlesnirea de al sevarși de aice. - Gramaticul Luminărei tale D. Comis Gheorghieș Carp se află la Botoşani spre adunare de bani și câţi bani ai putut strînge păn acum vi se trimite toți și sunt în sumă de 18,290 lei în 3 legaturi, din care două sunt eu pecetea sa,
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și una cu pecetea mea. și să am sciință că iaţi primit. Inchid aice şi cartea 
ce Comis Gheorghie ve scrie de la Botoșani. 

Mai aducând și acum rugile mele lui N-deii ca să vă păzâscă pre loți să- 
nătoşi și asemene să vă aducă cu bine și norocire aice în patrie și în braţele 
celui ce află singura plăcere a se dice al luminărei tale iubitoriă soţii, 

| Iw Iwan CGrspa an. a. 
| 1825 Marte 13. 

NB. Acâstă Jomniţă pentru care Domnia voia să cumpere giuvaere se mărită 
la 1825 cum arătaramii în altii memorii de mai nainte.



„AUTOGRAFELE LUI VÂRLAAM MITROPOLITULU. 

  

Incercătră biografice despre nemuritoriulii Mitropoliti Varlaamii nu 
ne lipsescii, dar: chiar și cele reputate mai complete și mai bune cuprindi 
numerose erori, ca să uu Cică : erezii :(1). | 

Nu-mi propună, ati, a face o biografii nouă a Mitropolitului iui 
Vasile Lupulă, ci numai de a aduce la cunoscința cărturariloriă noștiii 
unele documinte necunoscute, ori răi cunoscute, proprii a îndrepla 
unele din erorile şi eroziile de care mai susu grăescă, mai cu deose- 
bire urmărescii aci scopul de a face cunoscute căteva precidse şi 
inedite autografe ale ilustrului prelalii. | 

Aceste autografe ale lui sunt tote din timpulă când Varlaami se 
retrăsese din scaunului metropolitană la viața mal liniştită a măna- 
stirei Secului. Se scie, in adevără, că Mitropolitulă-Varlaami în dioa 
când necredinciosulă boiarii de divani ală lui Vasile Lupu, resturna din 

(1) VeqI Densușianu. Istor. limbei şi liter, rom. lași 1885.—V, 4.U, Schițe de Istoria liter, Bucuresci 1855. Stefan Dinulescu : Notiţe despre viața şi activitatea Mitropolitului Varlaam. Cernauţi 1886. Episcop Melchisedec : Notiţe istorice şi archeologice, Bucuresci 1885. -. Cronica Romanului, passim.— Bianu : Columna lul Trajan, pe 1882 pag. 241.
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domnie pre Domnitorul stii, metropolitulă Varlaamă se retrase oră 
deja era retrasă «la munte.» (1). 

Publicarea acestori autografe este proprie a îndrepta următârele 
principale erori din biografia lui Varlaamă : 

1. Că metropolitulii Varlaamă a păstorită de două ori și anume: întâia 
oră de la 1031-1654 şi a doua 6ră de la 1663. (Neofit Seriban 
şi Uricar E 5. p. 144—145). După N. Seriban s'a luat Șaguna în 
Ist. Biser. II, 240..—-Em Codrescu în Buciumaul vomân an. UI Iași 
1882 p. 089 pune păstorirea L-a ă lui Varlaam la 1643 (!) şi 
o a doua la 1663. Pumnul o pune acâstă păstorire : 1-a la 1632-1654 
și a Il-a 1663—1668. 

P. S. Melchisedec a fostă primulă îndreptători ali eroriloră de 
mai susi. P.' Sa a susţinută că Varlaam a fostii numai odată Mi- 
iropolită și anume de la Septembre 1632 până la căderea lui Vasile 
Lupul în primăvara anului 1653. Documintele nâstre confirmă : cu 
prisosii aserţiunea P. $. Melchisedec, 

II. Altă erâre de îndreptată este acea din Ist. liter. rom. (p. 143) 
„a d-lui Densușianu, că Vaarlam s'a retrasă la un schit în sus de 
Niamţu, când documintele ni-lă arstă pelrecendu- -și ultimii ani la 
Monăstirea Seculu. 

HI.. Anulă morţei ilustrelui prelat resultă din docurmintele ce adu- 
cemă mai la vale. Elă n'a murită la 1668, ci la 1657, între 18 Au: 
gusti. şi luna Decembre. 

IV. D. Dinulescu, uni june harnică şi multii cetitoră, grăesce la 
pag. 69 a biografică ce a dati a Mitropolitului Varlaam, de ună te- 
stamentă alu acestuia în limba slazonă. Fii publici la vale, nu unii 
testamentă ci mai multe. și nu în limba slavonă, ci în cea română și 
incă într'o română minunată! Data ce D. Dinulescu dă testamentului 
ce-l crede slavoni, fiindă cea de 18 August 1657 și unulă din auto- 
grafele ce publicămii. avându acestă dată, credem că este unulă Și 
același documentă și că numai n'a obținută harniculă june biografi 
ală-lui Varlaam informaţiuni exacte despre originalulă, de pe care, 
dice, că i s'a brămisă din Roman o copie de pe traducere. 

(1) Miron Costin, opere complete, T. I.pag. 592,
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morţii Mitropolitului Varlaam sunt: : „ 
1) Iw' Gheorghe Stefan V. V. 7166 (1657) Decembre 19, carte 

Domnească către Egumenulu și soboruli Mănăstirii Seculii, scrisă 
în românesce. Ia 10. mijlocit. cu sigiliul roșu, de mijlocă. Domni- 
torulă întăresce M-rci stăpânirea morilorii «rămase de la AMitropoli tulă 
Varlaam.» (1) - 

Dania Mitropolitului relativă la aceste mori sai mai bine învo- 
iala lui cu mănăstirea este din 1655 Matu 5; ea se păstreză la 
Monăstirea Neamţul în pachetul Cofestiloră și Tergoeștilori,. sub 
No. 2507. Fiindă însă că ultimul acti autografi ali lui Varlaam 
este din 1657 Aug. urmeză, că pentru ca în chrisovuli lui- Gheorghe 
Stefani din 1657 Dec. să se pomenească de «morile rămase» de la 
Varlaam, Mitropolitulă acesta să-şi fi sfârșilă viaţa în cursulă 
celor 3 luni : Sept.—Dec. Uriculă 'de la Stefani Gheorghe se pă- 
strâză. totii la Mănastirea Neamţul, cu No. 9544, | 

Documentele din care putemii mai cu aproximaţiune constata: anul 

(1) O nouă întărire a acester danie. aflămă de la Iw. Gheorghe Ghica V. Y. din 7167 (1659) 
Ianuarie, ! 

7 I'w Tuwpru Tia ROEROAA E. ar. a.m. aie AS Buur „fana | arek 
ACanieit Avant Uni „ÎunatinTk a Boapitawp Hip A MApui Ut A Attiui pS- 
rATO | pini HOupu crSatenSa tu RS TOT CAROpPSA AE AA CEIWTAA MZANACTIIpE | 
ME Ad CARSA UI Hea$ ApATAT WU MAPTSpIE ÎCRZANTA AE pAIISCATSA Hapadaat | 
dea$ ecTS ATponsanTr crima, RSA AS ARS cdi Su RAA AE MOApA Î tut- 
HSTSa IlSrueu | iap „În eutanţa niapunreaSu lapadăai Aa docT ASAT AueA Rap, 
KS- BOA EZASTABUAWp | Ac aa cAtSA uit AS ser AST ACWA Apr ex ca 
mite za Ba ii BUS taap ASna moaprk ASu | ex ana ant ASă tapăuuni Aer 
Aaa avk ui &S ro cara Iicerps | Aaa aa zar awk avaprrSpie Ac 
Ad WAPHHTEAE hapaaaat RSA 43 boer înoată ei Mu AE cane |, ASatuta aa 
MAM MIHACCTHRHT Li dm Ad ce dit atea”k Ipe cata cuntrent Mătize | rupa 
CABSA RS TOT BHNITSA. neTpaka AaRAS HAANTE CA ANEA dA IMA | M5- 
tierupk u$ "ru uemlirSa (nedescifrabil). 
_(nedescifrabil) Acesta poruncim Domnia mea și dăm scire, o 
Semnat Ilw Puwprie [una n. a. pis u laș 7167 Ghenar, 

„Ia $, inelar 
Urmâză aci o notă nedescifrabilă.
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Acum eată actulă autozrafă din 7163 lună lui Mat 5 scrisă Și 
semnată de Varlaam Afitropolit Biv Suceavscki. Dâcă în semnătură 
Varlaam păstreză formula slavonă; să nu uitămii că densulă e celi 
care regreta că: «limba noastră românească n'are carte pe limba su» Și 
căi: «cu anevoe este a înțelege cartea altei limbe.> —- Minunată scrisă, 
acesti actă coprinde învoială cu soborul monăstirei Neamţului, ca să 
ia dânsuli în stăpânire vadul de moră de la Putna, pre care să-lii strice 
şi să-și facă cu ajutorulă lui dou& mori nouă, ca sa mănânce din ele 
până voiă custa.» Varlaam se obligă la mortea sa a lăsa amândoue 
morile în proprietatea moniăstirei. Iată actulă în toata cuprinderea lui : 

«Adică eii robul lui D-deii Varlaam Mitropolit Biv 3uceavski serii şi mărlu- 
risesc însu-mi pre mine cum am tocmit cu călugării, anume : 'Lheodosie Eguinen 
şi “Tofan stareţ și Gheorghe şi Chiril și Silivestru și Jorest și Athunasie și Lazăr 
și Serafim și din cei mai tineri Paisie și Ion Clisiarehul și Ghenadie și Silioan 

„Și alți tot săborul din Șft. Mănăstire, cum le am luat un vad de moară de la 
Putna şi le am stricat o moară și am făcut două, să-mănâncii din iele până 
voiii custa, iar după moartea mea să fie amândouă a mănăstirii. pentru ce am 
stricat moara mănăstirii şi am înnecat vadul. De aceasta seriii și mărlurisescii 
cu această scrisoare a mea na auini (in dilele) lw' Gheorghe Stefan Voevod, 
vleat 7163 mesiţa Mai 5 dile. 

Semnat: Varlaam Mitropolit Biv Suceavski. 
Locul sigiliului : O cruce aședată pe o ancoră și în jurii vorbele: Varliam 

Mitropolit. 

„Acum 6lă alte due autografe. Celă al 2-lea, e, credă, o copie auto- 
grafică după celă de alii 3-lea, careare mai multe ștersături de condei 
Și deci îl putemă considera ca brulionulii dietei saii testamentului au- 
lografă No. 2. Aceste două aete ne aretă, că Mitropolitul Varlaam 
avea o soră numită Catrina, căreia dorea să-i lase câte ceva din 
averea lui (autografulă 3), dară în urmă, pâte după stăruința Du- 
hovnicului stă influentă, șterge disposiţiunca relativă la soră sea în 
autografulă No. 3. Interesantă este enumerarea obieetelori de gospo- 
dărie pe care le lasă mânăstirii, cum : blidele cele de plumbi, cu 
piva de păsalii, cu cocia cu postau (3ic) și buloi (2) cu palru telegari . 

"negri și cu hamuri, cu căldările de biare și cele de rachiă etc. A-
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tragemii atenţiunea lectorului și asupra caracteristicei declaraţiuni . 
din autografulă ali 3-lea, că mimenea m'are drept asupra ocinelor lui : 
«că mu le-am făcut cu banii mănăstirii nici cu a JMitropolii, ce le-am 
făcut cu slujba mea, cum scrie și în zapisele Alărit Sale Ion Gheorghe P. V.» 

Mitropolitul Varlaam aduce aci mărturia cea mai valabilă căci 
este de la însuși Domnitoruli, la venirea căreia pe toni a fostii —pa: 
re-se—silită Mitropolitul Varlaarti, să lase scaunul Domnesei. Iată 
aceste dout -autografe : 

„Autografă de la Alitropolitulă Varlaam 

1 VE imea otța i sina i stago duha amin. Adică eti robul lui D-qeii Varlaam 
Mitropolit Biv Suceavski, scrii această scrisoare cu limbă de moarte şi cu Vlâstăm, cum las sfintei mănăstiri Secului prisaca din dealul lui Vod cu pairu | 
falci de vie şi cu cramul cu pivniţă şi prisaca de la Giulești așișderea 'o am 
dat mănăstirei cu cas şi cu zemnic, prisaca de la Bistriţa den Colibiţa aşis- 
derea o am dat mănăstirei, prisaca den Luncă şi cu zemnic și cu mora și cu 
pivă de păsăt așișderea o am dat mănăstirei ; satul Borcești și cu prisaca şi cu tot venitul aşișderea lam dat minăstirei. cocie cu postau și cu buboii (?) 
cu patru telegari negrii și cu hamuri cu toate așișderea o am dat mânăstirei. 
Aşișderea căldări de beure şi de casă şi celea de rachii și iigăi și tingiri și 
leaghinuri cu ibric și plide de plumbi şi talgere și câte vase de lemne și tout 
Dotijia casci, câte sunt în casă și den afară cu mic cu mare toate le-am lăsat 
mănăstirei și cuhnia cu buboi (9) şi buţi şi boloboace și coșeri loate: le-am 

„dat mănăstirei, iar cine se va amesteca şi a lua dintre aceste căt serie mar 
sus. să fie procleat și neiertat de Domnul Dumnedeit și de Presta și de Sveatăi 
Joan Cristitel și de noi amin. Leat 7165. 

NI Locul sigiliuui 
Notă : Descoperiti la Monastirea Neamţului în 1887. 

Ali “treilea autografii ală Mitropolitului Varlaam. 

T Ba uavk Vina în cina în CTrO. AXA dau. Pa 
Adică eii robul lui D-deii Varlaam Mitropolit .Biv Suceavski seriii. ceasli seri- 

soare' cu limbă de moarte cum lasu svintei Mănăstiri Săcului prisaca din dealul 
lui Vod cu patru falci de vie și eu cramă cu pivniţa ; prisaca de la Giulesei 
aşișderea o ami dat Mănăstirei. Prisaca de la Brad așisderea o am Qat cu casă 
cu zemnie numai să dea patru boloboace de miare în toamnă surorei.. m'kle
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„Catrinii 1). Prisaca din Colibiţa așisderea o am dat. Satul Borceșiii cu tot ve: 
nitul așisderea | am dat. Satul Breatulesci așijderea l-am dat mănăstirei, Doue 

mori de la Putna în gârla dincolo la sat la Cofesci în vadul de la Procopie 

așisderea le-am dat mănăstirei, că așia am tocmit cându le-am făcut, că am 
șlricat: o moară a mănăstirei, și am făcut două mori, să le ţiiii ieii până voiii 

custa, iară după moartea mea să fie amândouă a Miănaslirei cam fost ră&- 

zeaș si am luat de la Mănăstire patru pogoane de am făcut vie pre dânsele; 

pentr” acealea le-am dat din hotarul morii de la Procopie patru pogoane și 

morile caşea ne-aii lost toemala cum mai sus scrie, iară cealea ocine câte- 

am cumpărat și la Strazesti să naibă nime treabă nice Mănăstirea nice alt 

nime din oamenii miei, că nu le-am făcut cu banii Mănăstire nice cu a Mi- 
iropoliei, ce le-am făcut cu slujba mea, cum scrie și în zapisul Mărci sale lui 

„IwW Gheorghie Stefan Voevoda. De-aceasta serii și mărturisescu, iară cine va 
călca și nu va ţinea scrisoarea mea, acela să hie neiertat de Dumnedăă şi de 

eri: Joan Kristitel și de Șerbul lui Dumnedăii Varlaam Mitropolit Biv Su- 
ceavski, amin, | 

Vleato 7165 mesița August 18. 

Sigiliulă minunati conservată are în mijlocă o cruce aședată pe o 

ancoră şi în jură inseripţiunea : «Varlaam Mitropolit.» 

Noia : Și acesta este unuli din autografele cele patru descoperile 

de mine la Monistirea Neam!ului în 1887. 

"Alu patrulea autografă ală lui Varlaam Mitropolitul în pose- 

siunea mea este celă următori, după care dămi şi ună facsimile 
completă aci anexată. 

Eată transcrierea cu litere latine a acestui actă : 

Va imea oţa i sina i sigo Duha Amin. Adecă cii robul lui Dumnediu Var- 

laam mitropolit biv Suceavschii. Scriii această scrisoare cu limbă de moarte. 

cum las svintei m.nsliri Săcului prisaca din dâlul lui Vod cu patru falei de vie. şi cu 

cramă, cu pivniță însă viile să le lucrezu eu cu banii mei ce va hi tot lucrul 

vielor, fără numai parii cei de vie și garduri și sape, acealea să grijuscă 1nă- 

naslirea. iar vinul sal împarţim în dooi. și simi aducă și vinul cat va hi par- 

tea mea. prisaca. de la Giulesti așijderea o am dat Mănăstirei. en cas și cu 

zemnie. prisaca de la Bistriţă den Colibiţă. așijderea o am dat Mănăstirei. Sa- 

tul Borceștii cu tot venitul lam datu. Satul Britulestii. cu moară. așijderea o 

1) Vorhele «prisaca de la Brad... o am dat cu casă cu Zemnie numal să dea patru bolo- 
hoace de miere Catrinei» sunt şterse cu o trăsătură de condeii. |
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am dat. numai curtea. şi hâlasteţuul. și găinăria. acealea nu le-am datu pâuă "voiu. hi viii. Moara den lunca Vinătorilor. așijderea o am datu: mănăstirei. iar 
ocinile. câte am cumpăratu. la Putna.- pre banii miei. nime să n'aibă trâbă. nice mânăstirea (mănzerup'k). nice altu nime den “oamenii -miei. căci că.nu le-am ficut (ars). cu banii mănăstirei nice cu a mitropoliei. ce le am : fă- cut cu slujba mea. cum serie şi în zapisul marii sale lui Ioan Gheorghie „Ste- fan Voevoda. Deaceasta serii. | i : 

  

  
Și să mi se facă obroc a tref oameni. din mănăstire, 

Intre documentele M-rei Seculă conservate la Mănăstirea Neamţului amă mai aflată câteva documente cu referință la nemuritoriulti prelati. Două din aceste sunt nisce mărturii ale :confeşorelui lui Varlaam, fară dată, menite a asigura monastirei totă „averea :rămasă- după mârtea Mitropolitului, in paguba nepoțilori săl.: Nu scit până'în ce punctă, mărturia confesorelui. era veridică şi de . nu „a 'contribuitiă la propria înălțare a acestui confesorii, apoi, la rangul de Egumenti alu Monastirei Neamţu, cum semneză, în secunda mărțurie....., ..». _Etă aceste doue acte: . îi 

  

ea pre ata Zi LCR II e ea 3 

i Smerenie Ermonah Dosotheiu Ot sta Monastir Nemeţcomu earele îmi fost: Duhovnie “părintelui, lui: Varlaam Mitropolitului, mărturisescti ei cu sufletul mieii cum ai grăit părintele către mene către un. păcătos la datul: sufletului --svinţii sale de rândul nepoților svinției sale şi ai gis, așia, că:nepoţiy sai socolit până ai iost svinţia sa vii și la scaun de le-a dat și i-ai înzestrat cum. saii sfinţie sa îndurat, iar după moartea svinției sale să nu mai ceară nici 'un nepot ni- mică ce va avea svinția sa să hie tot a svintei Mănăstiri, nici are nice un nepot la sfinţia .sa. nimică, cu ce. saii îndurat le-aă „dat până: ai fost sfinția sa _viă. De aceasta mărturisesc să se ştie, . a i Locul storia Sa m Locală sigiliului Duhovnicului; n'are dată. . ai : a ÎN IE DR a aaa ioan După . fotografia nâstră din 1887, ci iti ! 

air Te 

Etă a doua mărturie a confesorului:  ...: ... .. ae 
“1 «Smerenie' Ermonah 'Dosothei Egumeni oi- Sia: Monastir Nemejcomi (ur- mează ca la, documentul. din urmă. de la vorba scarele» până'la <înzestrat») cu 

i
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ce saii îndurat svinţia sa iar dacă ai venit 'svinţia sa la M-re au înpărţit pre la 

Svt, .M-ră numai ce sai lăsat de comândul S-ţii Sale iar alt -nime. să nu se 

mai ameastece. Așisderea mi s-a rugat pentru oamenii. ce aii socotit Prea 

Svţ. Sa, ca să nu aibă nevoie pentru Sfinţia sa, că sunt oameni străini, că de 

oamenii svinţii sale n'aii fost la boala Sfinţii Sale. De aceasta mărturisesc să 
se știe. > ! 

Sigiliula Monătstirer Xeamţii 

Dintre acești nepoți de care pomenesc aceste dout mărturii du- 

hovnicescă, fără a numi pre neci unuli, cunoascemi pre unuli a- 

nume Andriași, din următârele documinte : | 
1. Carte domnescă de la Domnulă Stefani fiul lui Vasile Lupu din 

7168 (1660) Mai 94, în românesc, din Iași, folio mică, cu ună sigiliu 

dominescii, dispunându : <să'rămâăe lui Ghinea Neguţitoriulii o casă a 

lui Andriaș nepotulii Părintelui Varlaam; care îmblă fugariu ca să 

nu plătescă 200 ler datoriţi lut! Ghinea». Acesti documentă se con- 

servă la Archiva: Statului,! înitre documentele Monastirei Galata. 

"9 Zapisulu: din 7178: (1669) Sept. 20, ală lui Kirilă biv vel jigni- 

ceriii, din Iași, în românesce, 'fo.:mic.; Prin acesti zapis Ririlă vinde 

o casă: din ași, “pre ulița! mare, ce aii cumpărat'o de la Ghinea, 

celă care. aii luat'o pe datorie de la 'Andriași nepotulă metropolitului 

Varlaam. Actulă se află în archiva Statului, între docuinintele Mona- 

stirei Galata. 

Zapisulă Moșneanului 1 Dumitrașco Rusanowski, din: 1679 Aprili 15. 

publicată de D. B. P. Hasdei în Arch. rom. (T. 1p. I pag. S0). In. 

acestă zapisă semneză ca „marturii acesti Andr că nepotul Aitropo- 

Litaului Varlaam. | 

%. 

3. In privinţa relaţiuniloră dintre Mitropolitulă Varlaam Şi Gheorghe 

Stefani Voivodiă, avemă ună documenti care ni le arâtă nu atât 
de rele cum s'âr fi pututi bănui, din: momentii ce s'a admisă “că. 
Varlaam a părăsită scaunuli Metropoiitaniă în dioa când Vasile Lu- 

pulu a eșită din Iași isgonitii de- Gheorghie Stefani Voda. 
Ce-i. dreptulă, Gheorghie Stefani. n'a fostă până în fine dușmănos 

nică. cu fiica lui Vasilie Vodă, cu Domnița Roxandra. In memoriulă
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nosiru cu documintele nout relative la omorirea acesteia în cetatea 
Neamţului, aducemi uni documentă probândi «Caralerismul> cum 
S'ar dice, alu lui Gheorghie Stefani faţă cu nefericita Dmnă Roxanăra. 

Etă acum aci unii documentă care ne va arăta, că Gheorghie Ste- 
„fan nu maltratează nici pre fostul Mitropolită, amici ali lui Va- 

sile Lupul. 

«Gheorghe Stefan V. V. hârtie fo, mizlociă românescii. — laşi 7162 (1654) 
Ghenar 24 sigilii micii, dar lipsesce. Semnati Vodă. Carte la pârealubii și la de- 
șugubinarii de ţinutul Neamţ Damu-vă știre că Domnii mele, s'a jeluit parin- 
tele și rugătorul Domnii mâle Varlaam Biv Mitropolit de Suceava, qicând Sf. 
sa că are doaă sale anume Borcesti și Bretuleşti. acolo la Neamţ iară voi scie 
pentru ue Atenuioni mergeţi de globiţi şi prădați oamenii. Pentru acea dâcă | 
veţi vedea cartea D-mele iar voi maveţi a globi și a prada oamenii pentru 
*menciună>, iar de se vor afla nescai furi saii tâlhari (însă să nu fie cu nă- 
paste) să-i prindeţi și să-i aduceţi la Domnia mea, iar mai mult să nu-i învă- 

-luiţă ; aşijderea și voi Zlotaşi și Leoași, să nu învăluiți oamenii pentru cei mai 
săraci, ce cari se vor plăti şi vor avea la voi dobitoace, să nu le opriţi do- 
bitocul pentru cei săraci ce n'aii cu ce plăti. Așisderea şi voi Dajnici de acel 
ținut, decă vor plati acer săteni dajdea lor să nu le opriţi dobitocul pentru 
alți oameni, saii pentru alte sate, ce deacă să plătesc să hie in pace. Drept 
acea vă scriem: mai multă jalbă să nu vie naintea D-nii mele. In alt chip să 
nu faceţi,
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ISTORIA EVENIMENTELORU DIN ORIENTU, 

CU REFERINȚĂ LA PRINCIPATELE MOLDOVA: ŞI VALAHIA, DIN ANII 1769-1774, 

Serisă de biv vel Stol.: Dumitrache şi editată, după copia lui Necolai 
a "o. Piteşteanulii din anii 1782, 

Rolulă precumpănitoriă ce iea, în secolului ali XVIII, Rusia, ca 

factori la faptele din Orientulă Europei, și în deosebi la cele din 

„țările române, nu putea să nu atragă atenţiunea puțiviloră români, cu 

sciință de carte, din acelă timpă. | 
De aci se născu 6re-care literatură istorică, etnografică și literară 

avândă de obiectii istoria Muscalilorii și relaţiunile loră cu ţerile Ro- 

mâne şi cu Orientulă. 

Cugetaiii că nu este bine să remână necunoscute aceste luerări, 

cari, fie prin o lature, fie directă, atingi și sfera de mișcare a înseși 

naţiunei nostre. 

Vinu deci, a începe publicaţiunea acelorii lucrări și anume a celoră 

inedite. 

Dândă la Analele Academiei prima lucrare din seria acâsta de pu- 

 blicaţiuni, credă utilă a analiza aci,. prealabilă, principalele codice 

manuscrise ce-mi sunt cunoscute până astăqi din lucrările de catego- 

“ia ce mi-am propusi a edita. 

*il
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1. Codex în 4, legătura pele. Cuprinde 65 file. Lipsesce îitlulă 

generalii. Pe pagina I-a (după numerotarea dată de mine), este, în 

chinavariă, titlul: 

Me „Aielinepl nerstoaSăi ab caoenecr ui Ac nSanprle AS, 

Nu putemii spune de cine este serisii acestă codice, care, după 

aspeetulii serisârei aparţine secolului ali XVIII, din prima jumătate. 

Acâsta se pote proba și cu unele notițe și cercări de condeiii ce 

se vădă la ultima pagină (verso ali filei 65). Aci cetimu: 

a) Am citit și că Voico Logofet acistă cărticică. 

b) Am cotit şi că Constantin Logofăt acesti căr nticică şi după cum 

așa cei mai de jos așa și că: 
: (semnată în. grecesce) Kovatawry do. 1756. lanuarii I. 

(în roș) 1 + cercaiă chinovar iul a -vedea ce fel de faţă arată : numai 

precum -se--ivește :61, tot îi. mă „trebue comid. 

c) Ieuseatuia Ad nsurST ca, Apenini Băi, 1. ASLpE npenzitătorita, NĂ<IE 

KE VORAA AA NOMITAIRTEA. WEHOEAALOTBECA Merpernni sia BIS tansozie put Îca- 

în : N E paaS hu moaca | er GE razna mprinat : url; oy'erpoeatnat : 

"AUCHIORĂNIE pie MANILA “P LEp AO£ BI OMA. T Îi ase ÎMI MACT VAIJIaA - Wruonat- 

uita : A Yeri Aa mape SUA (1). 

d) Am. cetit și. că .procopie Logof.. această cărticică din începută 

până în sfârșit, da: amestecând nesce - lucruri în lăuntru foart te vechă 

„și [ăr orânduială, puțin: m'am pliroforisit. | 

. „- semnată grecesce : pi. dojo. Decemb. 17: 7262. (ad. 1753). 

In fine c). Așișderea și că Ștefan Logof. .cetind acesta . cărticică. 

“asemenea prea puţin m'am pliroforisit, fiind lucruri cehă, de demult 

„Del. â. pabua (1757). i 

semnatii grecesce : Lrevavws ho. 

“Prin urmare, ca să :potă fi fostă «cetită.. cărticiea de la 1783; ur- 

mâză că-ca ă fostă serisă mai înainte de această dată. - 

“(1) Pe românesce : 

«Iuoirile ale cinsti, legea cea de demult area. și vine făcea, îară mai vârlosti cale. ndue ale 

ciusti se cade prin înoiri, că se. înoescii ostrârele cătră Duninedeii precum dice Isaia, care. tre- 

bueşte a înțelege : bisericele cele din pâgăvii, care acum sint construite, și aii luati temelie tare 

(dela Dumnedeii, pentu acesta și noi înnoirile acestea de acu nchornicește să le serlăms. 

Slujba sfințire! Bisericel, Stichiia l-a de ]a -Vecernie).
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Coprinsulă 'codicelui. Eată titlurile capitulelorii « ce coprinde.- acesti 
codice, aflătorii în posesiunea mea: ... o 

a) De începerea vechiului neam slovenese. și de numirea lui. Di 
b) De trei părţi ale lumei ce „se. numesc Asia, Africa și: Europa. De Asia c) De Africa, ERE 
d) De Europa. 

-€) America. | Si 
î) De neamul rusesc și de numirea. lui. 

8) De Neamul Sarmatilor' şi de numirea bă. 
"h) De neamul Roxolanesc și de numirea lui, | 
„î) De, Mosoh stremoșul sloveno- -rusesc și de semenţia lui. 

A ) i De numirea Moscului şi a „celăţei împărătesei. 
-_k) De Cazaci. . 
1) 'De Polovţi, Peceriighi- latveaghii și Țimbriă, | . | m) De preaslavita marea și neamul a tot norodul Ruseseăi cetatea Kievul. și începerea e. - 

| n) De cneazii cari ai fost întâiu începători Chievalui. 
0) De morlea lui Şcee (uree) şi Horev; ș şi a. lui Kit. și i de următgri “lor 

după denșii. 
'p) Când „ai început Rușii a înv ăla carte. | 

"q) De“ cneajia lui Rurie cu fraţii săi în păment rusesc. 
„1 De Oseold și de Dir.. 

„s) De cnejia lui Igor feciorul lui Rurie. | 
t) De stăpânia lui Oleg în Kiev şi de moartea lui. 
u) De cnejia “lui. Igor feciorul lui Ruric în Kiev după Oleg. 
v) De cnejia” marei Cneghinei Olgai în Kiev... 

ij 

„W) De: 3. 3 > aa când : ati „mers, sn: Dreyicani. 
x) De mergerea a doua a Olgăi la Drevleani. i 

y) > > Olgai la "Țarigrad şi de botezul ei. 
2) De cnejia lui Sveatoslav feciorul: lui Igor în Kiev. Şi penru moartea bine 

credinci6sei marei kneghine Elenei. 
aa) De împărțirea enejieă lui Sveatoslau,- feciorilor. sei. și do moartea! lui. 
bb) De enejia lui Iaropole, feciorul lui Sveatoslav în Kiev. 

ec) De "venirea marelui cneaz Vladimir, feciorul lui. Sveâtoslav.i în Kiev. 
dd) De enejia marelui cneaz Vladimir, în Kiev şi în toată Rusimea și de” Sin- 

gura 'stăpânirea lui. - 

*:ee) “De: idoli. ff) De udarea « cu apă “la Paşti. 2) De muerele lui Vladimir, 
hh) De vitejia lui Vladimir, ii) De biruința lui Vladimir. “Peceneghi subt Pe- 

riiaslov. jj) De solii cei trimiși din multe părți ca să plâce pre Vladimir ! la 

11*
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credinţă. kk)" “De solii dei trimiși la Vladimir, cei : grecesti. ])) De sfatul lui 
Vladimir pentru credință și de solii lor ce aii trimis să "vadă, ciue, cum crede? 

mm) De întârcerea solilor la Vladimir. nn) De mergerea lui Vladimir în țeara 
grecescă pentru "botez. 00) De botezul lui Vladimir și de nunta, lui. pp) De 
botezul a tot norodul Kievului și a toată 'Rusimea. 

qq) De botezul feciorilor lui Vladimir. rr) De aceasta: de câte oii s'a bo- 
tezat Rușii „nai nainte.de Vladimir, până la împărăția lui. ss) De întărirea c6 
deseverşit a credinței pravoslavnice şi de surparea, idolilor. 

tt) De biserica Preasfintei nascătoarei, de Dumnedeii Deseatina din Kiev. 

uu) De mergerea lui Vladimir la luzdal la Rostov și la marele Novogorod. 
„vv) De enejia feciorilor lui “Vladimir când le-a împărţit eneziile. ww) De 
moartea lui Vladimir, xx, Mulţi mita lui Dumnedeii despre toți. Rușii şi pen- 
tru nespusul lui dar. yy) De 'cnejia lui Sveatopole în anul de la cacerea 
lumei 6519 iar de la nașterea "lui. Hs. 1009. 22), De cnejia lui Iaroslav. 
Kiev în anul de la facerea lurăei 6517 iar de la nașterea lui Hs. 1006.. Și de 
-enejia în Kiev a marelui cneaz Iziaslav feciorul lui Ieroslav. 4) De a doua Î5- 
gonire a lui Iziaslav din Kiev. | 

8) De See, lui Vsevolod feciorul: lui Tatoslav în Kiev. 
Do “ Sveatopole feciorul lui Izsaslav în Kiev. ! 
6) o» > >» Vladimir Monomahul, feciorul lui Vsevolod în Kiev. . 

2) De aceasta: de unde monarchii rusesci au început, a ave coroană : îm - 
părătească ? e 

ţ) De cnejia lui Metislav. feciorul lui Vladimir  Menomahul, în Kiev. 
7) » > >» Jaropole . „> > > a 

6) Deosebiţ . (socru) cneazi în Kiev, “cari unul pre altul au „scos din 
domnie. 

2) lar deosebiți cneazi în Kiev și de i isgonirea lor din scaun. 
2) De enejia lui Mitislav feciorul lui Iziaslav în Kiev și de alţi, enczi ce aii 

stăpânit Kievul. 

4.) De cnejia lui Romab-eneazul Smolenscului în n Kiev. 
y) > 3 în Kiev a lui Iaroslav feciorul lui Jziaslav. . 
£) De aceasta : „Cum că nai dat blagoslovenie Episcopul . Vadimirului lui 

Roman Monarliului rusesc ca să se scozle cu răsboiu asupra crestinilor, afară 
de cuvioasa pricină. 

o. De cneziă lui, Mihail feciorul lui Vsevolod în Kiev, și de venirea “asupra 
Kievului a păgânului Batie. 1) De stricarea .sfi nlei, frumoasei, marei și de 
minuni făcătoare lavre a Pecerscăi- p) De un clopot mic ce se chiamă ve-. 
stitor, 6) he aceasta : Câţi ani cnejia Kievului și monarhia a toată Rusimea 
au fost subt stăpânirea Tătarilor. |
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2) De cnejia Kievului supt cumplital jug tătărese Și de cngjii - Kievului din 
parte. 

b) De mutarea mitropolitului a Kievului la Mose. 2 "De luarea caunului rusesc, adecă „a cetăței "Kievului de Kneazi Letvâni Ghedinin și 'de. mutarea Kievului la Lita. X) De aceasta: de unde-2 mitropoliți ai început : a fi 
Rusia, unul în tron iară altul în Kiev. . - , Die 

4) De mutarea marei. enejii a Kievului în Voevogie. | - 
o) De întoarcerea cetăței Kievului iarăși la cinstea cea dântei împărătâscă, 

“După aceste materii, codicele se termină cu o oraţiune româ- 
nescă de qisă către socri, la nuntă,. ce dămii mai „la vale în în: 
tregimea e). 

% 

Acestă lucrare « Istoria fugiloră i» este ea „opera originală sei ira- 
ducere? . ..... 
“E destulă să citămă! unii pasagii, de la 3 verso ală , paginei 38, ca: 
să avemii respunsă la întrebare ea acesta : a Da 

e...căcă m'aă lăsatii până în sfî -șitii (D- deii) pământuli nostru celii 
TUSescii să ramâe întru întuner eculăi mecredinţeă și a slujir că idoliloră...> 

< Pămiiatuliă nostru celă rusescă> nu putea dice decât unii scriitori 
rusă; deci avemiă în codicele ce cercetămii o traducere. 

Acestă traducere este după o cronică forte. 'vechiă rusescă, Se 
vede: vechimea din coprinsulă - ei; la pag. 2, unde autorulti poime- 
nesce numai de trei Părți ale 'lumei: Asia, Africa şi Europa. Ade: 
vărată “că la': verso alu paginei : '3,'se interpolză mai apoi trei rân: 
duri: și despre America, dar, fie acestă: interpolare de ' chiar. autorul 
codicelui, ori de ună copist de mai târgiă, și din aceste trei Şi- 
ruri apare vechiinea socicelul, căci după ce menţioneză: de Ameriea 
«care 'se' chiamă lumea nosiă, > apoi adaoge: «ci de vreme ce acesta 
mai pre urmă decăt altele de curendii s'aă aflată şi încă aa fine 
de trebă a pospunde, pentr i acesta sai lăsată de: nu sai ser isi, 3 

x 

9. Altă codice relativă: la Slavi este uni în 40 de 68 me scrise 
și nescrise, scrierea fârte urită.. In fruntea textulului unită adornă- 
mintii cu bouraulă și corbul. Cu titlu :
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“«Letopisețulii Slovenilor, Iliricuhiă, Misieă ceă de susă, și a Iisieă 

cei de josă, care coprinde în sine începutulă și stăpânirea Crailoră şi . 
a despoțilorii sirbescă și și sevârșitulă loră, cuprindendă pre scurtă şi 
alte lucruri ce s'a întâmplată : care s'a scosă după istodă, acum în (li- 

lele Prea-luminatului, Prea înalțatului, bună credinciosului și multă mi- 

lostivulut nostru Domnă Iw' Nicolae Alexandru, cu mila bă Dummnedei 

Domni și oblăduitorii a tâtă ţera Românâscă, şi s'aă scrisă întru “alu... 

ani dintru a 2-a Domnie a Dlării-sale, în anuli de la zidirea. lu- 

meă 7235, iar de la nașterea Domnului și mântuitorului. nostru Is, 
Trist. 1727 axă, de Radul Lupesculii logofețelulă de Divană sin 

Mihail Lermonah (1). 

 Coprinsa].. a) Marea pocăeanie a Tureilor la 1686. 
b) Cronicariul slovenilor, Iliricului, Misiei cei de sus, și a Misiei cei de jos, care 

s'a, început de la facerea lumei veleatul 2772, după ce. ședuse Noia într'unii 

an la vremea potopului în corabie, ete. Este mai mult o Cronologie, ce cu- 
prinde și, informaţiuni despre unii domni munteni și alte informaţiuni | gene- 

rale, precum bună-oră : descoperirea tipografiei de Faustie. 

c) “Călătoria Măriei Sale Domnei la lerusalim 7189 soţia lui Șerban Can- 
tacuzino.: să e Sa 

„Cronica. se, termină: cu următorele vorbe : «Domnuli Dumnedei 
sfântă înălțarea .sa și de acum înainte pre  milostivulă “Coronatul, 

și: prea înălțatulii craiulii: nostru împreună, cu alți creștini să-i bla- 

goslovâscă . şi să-i norocescă și să-i dea multe isbânde una după 
alta... „asupra păgânilor; ca sub păpAninea Și sa, să putem răi bir 

uniciune Şi cu pace». - a 

„Din „cuvintele .-de sustii se vede că scrierea originali după care 

a a copiată Lupescu, este datorită unui scriitori din Transilvania, scă 

Ungaria. e Si 
Acestui codice, legată în pele, legătură vechiă din secolulă 18-lea, 

este în posesiunea Academiei, înregistrată la No. 156. - 

3) D. Gaster posedă unu manuscrisii 40 de 12 foi cu titlu: 

u Acestă coăice + a apazținută la 1761 Aug. 20 dul ă ion Kogăle. biv vătafii de aprogi; ra cum- 
părată, dice, de la Dascalulă lui Ramand împreună cu altele în mazilia lui Constantinii Ra- 
coviță V. V. A mal aparţinută apol lul Filipă Beldimanii.
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Înpieruăpe nâurrps MEAp'TEA mapeasti Ilerps Iunepareps SASI a 
moara Pscia» a 

n; Gaster, în « Christomatia română» 1, la pag. 53 înegistreză 
acestă codice, fără a-l descrie ori a ni spune de cine “e copiati 
ori de este originali? Din pasagiulă reprodustă în « Crestomia» 
vedemii că este o traducere, căci autorulii dice : cu singura “ade- 
cerință şi cu totii dinadinsulă, să arătămii mortea marelui moiiarhulăă 
nostru, ne pohtesce ucrulă acesta, pentru că de la limbile streine, 
multe istorii tipărite aă eșitii pentru acestași lucru, 'cele ce sunt: fârte 
depărtate de adevără. Pentru acesta tote precum S'aă întâmplată se 

vor arăta.» Monarhului nostru nu putu scrie ună românii, g grăindu | 
de Petru ali Rusii. : | aie SI a 

4. Ii folio de.209 file, cu titlul: Viața marelui Petru Tpăratudi 
Doscuhă, scrisă la 1799 Octombre 2, de Toader Inieca (?). <în dilele 
prea înălțatulai. Domni Alexandru Costantin Ipsilant: Voevod, cu. chel- 
tuiala -d-hă căpitanului Zalifici Ioniţă, în vreme când mă aflat Shu 
jindăt la d-lă 'cuconu Alecu Balș biv vel comis... 

“- Acesti codice-a aparjinută lui N. Istrati. Astăqi este depusă la 
la muzău, sub No. 333. Ea - IE 
 Coprinsulă luă este ca alu codicelui de la Academia română; No. 122, 

i. (NR a ICI , ai 

„E _ ; 

5. D. Gaster boiâză cu numele săi în «Chrestomatia română», un | 
în 49 de 60 foi cu titlulu: 

«lerepia Pociraspa 

Acestă ms. nu este alt-ceva de câtii ms. de | mai susii judecândii 
din ceea ce a reprodusi d. Gaster din el, la paginele 49,.50,:51, 
59 şi 53 în Chrestomaiie. 

* 

« Viața marelui Petru Samode jeț a toată Rusia.» 

Curisuei au acesta ca să se săvârșescă în 6 cărți cu idtă chel- 
tuiala P. S. şi iubitorului de Dumnedei Episcopulă sfintei și Dum-
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nedeescei Episcopii Hușului, Kovp Inokentie: în: dilele prea Juiminatu- 
lui Domnii și oblăduitoră a: toată: “țera Moldovei I'w Constantiniă 
Mihail Racoviţ V.V. Sau scrisă in sf. Episcopie a Hușiloriă, leat 7964 
sau de la mântuirea lumei 1756 Mai Î.» . 
De. cine e scrisă? ». | 
La pagina. finală citimă +. 
«Și s'au scrisă dea (sic) Gavril lerodiacon. pisah ot Huși la. Sep- 

tembre 3 leat 7265. NR 
Va.să dică e anul terminărel scrierei. | 

ES 

7 Codex. No. 399. Siza a 
Codez în 40. De la finea Secolului ală XVI. lea fară numele scriitoru- 

lui. A aparţinută D. Kogălniceanu. Este. aqi-ală Academiei Române. 
„Nu are titlu și-i lipsesce. prefața. In'o sută. cinci- deci și. două de 

file face istoria eveneminteloră cară se termină cu pacea de la Kiu- 
„ ciuk-Kainargi. Este lucrarea originală ce arstămi la vale sub. No.. 10. 
E scrisă de uni munteni căci: serie m loco ne. Lucrarea: începe 
prin naraţiunea evenemintelorii de la 1769 şi inainte, „în Polonia. Se 
ocupă deci de evenemintele premergttore resbelului dintre Rusia și 
Turcia sub Ecaterina I-a și Sultan Mustafa. alu Ilea. .... i 

Acestă codice importantă este o copie dupe codex No. 335 de 
la Muzeii, pe care- lă editămiă la vale. . 

x 

S. Codicele de la Academia Română, sub No. 154 în 40 de 
125 file, din 1837 N-bre 29, e scrisă: de Gheorghie Iconom, în 
şcola de la Rugin6sa. Codicele coprinde mai „multe materii, între 
cari şi < Intmplările vieței mareșalului Potemkin» poemă, ce vomă 
da la finea acestei publicaţiuni. ii 

9. Codez Urechiă. ” - 
Acesti codice, de! care 'se pote vedt o dare de. semă larg i în. 

T. II ală operelori Complete ale lui Miron. Costin (pag. 116), 
coprinde scrierea :
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 <IleurpS „pueneprh neâmSaSu «east CAREIT Ut Erato AA cnarelituiaopn>, 

de la fila 1 la 8 şi verso: 

Codicele Academiei citată nai susi şi acelti ce D. Gaster dă Ja pa- 

gina 49 a «Chrestomatiei» sale, sunt înrudite de aprope (de şi au 

multe variante) cu materia din codex Urechiă de care aci menţionămii. 

E 

10. Celă mai importanti codice, care face objectulii memoriului 

de faţă, este celu cu No. 335 din catalogulu de cărți ală i Muzeului de 

antichități din Bucuresci. 

Este uni în 40 de 167 file serise: De pe scrisâre e dămii unii fac- 

simile. 

Dămi acestui codice numele -de Xicolue Pitisteanuli după riumele 

copistului: săi. a 
In adevării acesti codice are de; autori unii boerii români anume 

biv vel stolniculă Dumitr ache (?). Originalulă nu a ajunsă— până. aqi— 
la mâna n6stră, ci numai copia lui Nicolae Pilișteanult fiuli r&posa- 
tului biv ftori Comis, de la 1782. augusti în 92 dile.: | 

Acesti codice urmeză mai la vale în t6tă. intregimea. lui, căcă 
merită să fie cunoscută, de Gre-ce coprinde istoria evenimentelor 
dintre 1769—1774, evenimențe cele mai multe narate de visu, de că: 
iră autori. 

“ Inceputulă codicelui. e lacunarii. i lipsesce celiă paint tură şi 
dor o pagină din prefaţă. Regretămi lacuna din prefaţă, iar „cât. 

pentru titlu, îi dămi unul noă, după coprinderea lucrărei. Vomi 
semnala variantele principali dintre acesti codice ȘI copia de la 
Academia Ms. No. 399.



Din vedere cu ochii şi a face, minunat lucru este, iar nevăgând și din. fi- 
râscă. epimelie a întocmi, de minune și de a se povesti luerulă este. Dar cu 
câtiă” și” mai vârtosii este a solisi cinevași, nu numai cele ce ar înțelege și ar 
vedea, ci! şi: din: mintea sa a potrivi "tote, cele ce: de 'tâtă: mintea nu S'ar 
putea tăgădui; la care.și ei nu celi c6 mi-ar dice cinevaș, cum că mă po- 
trivescii înţeleptului istorniciă. (care mi-o doresce inima. şi nu pociă), ci celă ce 
din de tot. puţină minte-a mea luminându-se. simțirea din alcătuirile cuvinte- 
lorii acestei vrednice de laudă și netăgăduită la unele istorie, ce este făcută 
dintrunceputiă și scrisă cu însuși mâna Dumisale biv vel Stolnic Dumitrache. 
Cum ici, nu din vedere, ci întocmai după coprinsulă mai sustii ar&tatului 
proimionii m'am îndemnatii,' și din cuvint îîn' cuvintă am trecut'o intr'acâstă- 
carte cu -măna mea, ca ori-cine ar citi, să nu se minuneze că am scris'0, saiă 
numai să-și trâcă vremea cu . citania; ci de va fi minte întrâgă, să cunoscă şi 
să înțel6gă deșteptulii cugetii al Dumisale şi perierghiea ce are la ori-ce. 
-De Nicolae Pitiştânu fiul r&posatului biv ftori comis Manul Pitiștenul 1782 

August 22. 

(1) Acestă titlu lipsesce în codice. Precuvântarea este fără începută. In codicele No. 399 
ală Academiei lipsesce cu totulă. Acelii codice începe de la vorbele: <Crăiea leșască>. De | 
altmintrelea codicele No. 399 e o copie fidelă după codicele de la muztă, după care dămă 
ediţiunea n6stră..V. A. U. :
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„_ Crăiea leşescă fiind legiuită, ca să nu pogâre tot un neâra moștenirea, pen- 
tru aceea la alegerea și punerea crailorii, mai tot-d'auna s'aii pricinuită cu 
turburări, cum și într'acestii veacii la leat 1768 se aţâţă răsboiu între curtea 
Rusiei cu Porta Otomanâscă oblăduindu-se scaunul Rusiei de imperatrița a 
doua Ecaterina Alexiovna, și alii Țarigradului dă Sultan Mustafa “ali treilea. | 

La 1763, în luna lui Octomvrie, muri alti: treilea Avgustii “Duxul de Saxonia, 
electorulii imperiului. ce stătuse și craiii leşescii; deci mulți și din streini și 
din păminteni, răvnea crăiea leșască ; fieștecare deosebi 'se 'iilea câtii îi era 
prin putință de a trage spre sineși stema Lehii, dintre care era şi cel de'n- 
t6i fiu ală r&posatului craiti anume ( a ) și ca ună născută întâiti și 
6lectorii de Saxonia, imbișugatii cu multă avuţie și 'cu putere de arme, i se 
părea că mai multă se va ocroti; și se va întări dâcă va.lua şi erăiea le- 
șască, și pe mulţi din cei mai aleși lehi îi trase spre sineși, pe unii: cu bani, 
pe alții cu făgădueli; iar mai ales îşi dobândi pe doi din cei 'de frunte, pe 
Ion Vraniske și pre Carol Ragivil Palatinatul Volinii. lar câţi din leși era' nu- 
miţi cu dânșii (dintre cari cei mal d'intâiă era n6mulii. Țartoriiskilor) li se 
împotrivia cu cuvinte : că dâcă va pogori crăiea xată Xhvpuvouiay la fă, me- 
poţi şi. se va da “stema .Lehiei iar la Saxon, fi-va perdută cea de singură, oblă- 
duitore şi slobogenia țărei Leșesci, şi efilonicusan, ca să înalțe la Crăie obraz 
dintre păminteni, ca să se curme acel cuvinti to peri cata clironomian. Deci 
dintre aceste 2 fatrii sati cum am dice cete, cei ce nădăjduia la Saxon, în- 
dată ai și rezemat mai multi la împăratulii Franţei Luizin Borbun alit.15-lea, 
rugându-lă ca să le împărtinâscă, și pre celii ce se 'va aședa craiti leșescii, 
să-l unâscă plăcerii sale, fiindu-i trebuincios pentru părțile: de către amiaqă 
n6pte, și pentru Ghermania. Iar ceealaltă parte de leși, era cu gândul la 
Rusia, și la alte puteri, pe care-i cunoscea că nu se sufere de a se moșteni 
Lehia şi de a vedea pe Franco-Saxonezi să aibă stăpânirea și ta protia. Din 
care pulernică, mai multă era unulă! Prusul, căci se află între Lehia şi 
între Saxonia, și nu-i da mâna sa să moștenâscă Lehia de sânge “Saxone- 
zicon, mai ales aducându-și aminte de celă trecutii răsboiti în 7 ani, când i 
se ridicase împotrivă cu ajutoră, mal multă de la Saxonia decât de la Au= 
stria ; și ca unii vecinii socotea multe împotrivă-și: nu cumvași 'să se fă- 
l6scă Saxonia cu stema Lehii a fi mai puternică de câtii este. Pentru acâsta 
pe lesne s'aiă întocmită cu „Rusia, care și ea forla asemene va. să fie grijită 
pentru sineși. Drept. aceea Prusul midlocea adinsul ca să unescă plăcerea 
Rusiei. cu Porta O0omănscă, care se. plânisea dă franţezi, căcă Porta (cu 
tâte că i-ar fi fost mai de folosti când sar fi crăitu Lehia dintre. pămîn- 
tenii ei), dar ea prea pe lesne da ascultare, la tâte câte o sfătuia franţezii,
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pentru urâciunea și zavistia ce hrănea împotriva Ruşilorii ; și așa vrendii ne 
vrândă s'a pusă să meșteșugâscă tote impotriva Rusii, măcar. de i-ar fi fostă 
Porţei şi de bine şi de folosii, Și la socolinţa acestor duci. ruso-prusiani, re- 

„zema. și Englitera și Danemarchia și Sfeţiea simfone (iar Portu se arăta în 
față primitore, iur în taină zavistuia, și forte se silea” ca să zătienescă -proho- 
ris6la Rușilori). Numai Franţa cu ai săi şi cu împărtenitătorii ce-i avea se 
împotrivia.; Austria iarăşi pentru alte pricini și pentru rudenia, se chitea, cu - 

nădejde. ca să coprinqă și să stăpânâscă Lehia împreună cu iubitul săi Saxon, 

numai ce o. zătienea pârlejuliă, nefiindii vremea de a se strica cu Rusia și cu 

uniţiă ei, care stă şi adevera cu întemeere vechile întocmeli ce ai avutii 

Lehia, iar mai tare o zătiene cea ipopsie (frica ce purta despre! Turci) căci 

după ce Sati sfârşită soroculiă păcii ov l6t 1739, Porta n'a vrută să-i mai 

încredințeze cu fetfa ce numai prin cuvintă, că le vor avea prieteșugulii ; şi 

așa rea voința. Austriei se „muncea impreună cu Francesil, să pornescă pe 
Turcă împotriva Rusiei. | 

Leşii dar cei ce era parlea Ruso- Prusianilorii privea pe Ragivil cum se în- 

trarmâză cu dintr” ali săi avut, .și pe Vraniiski cu banii . visteriei obștii, încă 

și cu bani de ai, “Saxonului, cu care lucra spre câte le trebuia, carele se în- 

tocinise între ei cu jurămîntiă ce se chiamă la dânșii confederaţioane,. și cu o 

umbră. vicleană chiamă spre ajutorii pre cei ce li se irimisese, deocamdată întâi - 

călărimea ca la 7000 cazaci rusescă, carii îndată ce s'aii apropiatii de tagma 

lui Vraniiske, pă loci aii arătat'o ne postol, adică pentru cele ce. Sail fostii 

cuvintatiă la seimu (sfatul obștescii) că sunt în zadar și neprimite, și așa aii 

fugiti. la hotarele țărei .unguresci ; iar pe Ragivil o parte de Ruși urmându-l 

la hotarele Livoniei și Litfei, după îndestulă gână, nepulendiă să-l pue în mână, 

Taii silită să ir6că hotarele în Moldova. 

Mulţi din urmașii acestorii confederați îndată ai năvălitii la partea 'Tarto- 
rinskilor, iar pentru că nu-i cunoscea de credință, și căci n'aii chivernisitii 
bine banii Saxonesci, precum se defăima de însuși. Gmenii lui Vraniske, ale 

multora nădejdi sai răcit și s'aii îndărăcnată; în cât în mijloculii acelorii 
împerecheri, înmulțindu-se adunarea în două feluri, s'a numitii cei ce urma 

Țartorinskiloriă, aristocratie, iar. cei-alalți confederați, saii mai bine să qicemii 
Zurbalei. La acel mai susă disii seimnii, multe îndreptări s'aă arătatii pentru 
binele celă de obşte, iar mai alesii ceea ce se socoltise, ca să se crăiască 

Lehia- de. obrază pămintânii. Care până pe urmă totă așa s'aii urmati, căci 

de atunci s'aă închipuit patru din boieri anume : Conte Ponitovski Stănislav, 

i Ladislav Lubomirski, i Mihail Frederic Satorinski caghelariul Lituaniei și pe 

Ion Avradnik mareșalul crăiescii ; iar la 1764 în- luna lui August „s'aii făcutiă 

altii seimii, și în Septemvrie la 27 sai dati psiful lui conte Ponitovski Stă- 

nislav și la. 25 ale lui Noemvre s'aii și încorunată..
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"După aceea s'aii arătată la Seimii leşii cey pravoslavnici din vechii pămiîn- 
teni, cerindu-și privileghiurile ce aiă avulii, adică : sloboqi la ritulă pravoslav- 
nicesc, de o potrivă la' cinste să șadă împreună cu catolicii. la departamentu- . 
rile “judecăţilorii, să - intre la “slujbe crăiesci, și după vrednicii. să se înalțe, 
precum 'așa .s'aii. fostii legiuitii în scrisă. la Oliva în: anulăi 1686; iar catolicii 
avend stăpânirea, pe încetii încetiă, i-aă adusă. la prostă stare atâtii cu traiulii 
câtă - și .cu atingerea. ritului, precum place preoțilori latini, fiind spre acesta 
sloboqi și fără frică.  ... a a i 

Acestă cerere a pravoslavniciloră, stătut'aii iarăși de: mai mare turburare, 
căci apoerisariuli papei de Roma. (Climent al 13-lea) ce sta în Varşav. ati 
semănatii : cărți întăritătore la tGtă. obștea leșilorii latini, și deosebiti pe;la. că- 

" pelenii, când fără zăbavă ati sositii și până la: nouliăi craiă, cărţile archierului 
(disulii: papii” Climent) cu afarisanie înfricoșând pe. toți cei ce vorii primi :cele 
cerute de histmateci, iar către cei ce lucra voințele franţesilorii, osebită . de 
multe blagoslovenii și făgăduințe, îi încredința fără îndoială de ajutorulii Porţei 
turcești, Ha e a a 

Acâstă scântee după ce a arsă Varșavul, prin. apocrisariulii săi, S'aii . risipit 
şi s'aii dădatii de către Franţesi peste ttu Lehia.. Ajuns'aăi. turburarea și până 
la hotarele turcești, căci și solulă Franţei anume Deverjenis (1) ce era în 'Țari- 
grad, .nu 'ca .întâiă. pe taină, ci „de față nu contenea “spre a turbura Porta, și 
toți “cei într'adinsă trămiși din Franţa. la țera leșască, în Crâm şi în preajmă-i, 
ori-cine' li se părea mai vrednicii de întăritată,: răsipia vorbe casă facă pe 
neamulii turcescii să dea răsboiă: Rușilorii ;- şi toți aţâţătorii urma cu o noimă, 
răsuflândi acestea :.. E A E e 

«Că sai anerisiti Slobodenia Lehiei ; e Pe 
-“«Că noulă. craiii, nu s'au încorunată după pravilile și obiceiurile Lehii, adică 
de a fi ipokimenos aristocratiei, ci stăpinitor aristocratii, şi supusi Rusii. - 
"«Că hotăririle (2) Rusii, pînă la Soroca orașu de Moldova, a 
Tă învita că Leșii cei uniți ai zdrobită pe Ruși cu. minunată biruință. .. » 
«Le da' nădejde pentru Malo Rusieni că: ne mai putendi suferi pe Ruși, in- 

dată ce se va ivi la hotară cât de puțină oaste, își voriă sfărima jugulii, și vor 
năzui la dinșii, cu supunere: pe însuși -așeqăminturile ce a Valahia și Moldavia. 

«Că ruşii sunt săraci 'de bani, şi mai multi sunt tari cu ipolipsisii și. cu 

3 

: . > m Da ati 

- ipopsia- decât cu puterea armeloră ; . | e - 
» «Că -Leșii cei neuniţi de frică razimă la Ruși, iar văgândii ajutorul Porții, (3) 
sunt. găta “să-i părăsâscă și să se facă: una cu cei-lalți inpotriva: Rușiloră ; și 
alte multe făgădueli' de totă felulă de. bunătăți și umpleri' de haznelile TȚari- 

(1) Nume stileită ală lui De Vergennes, N. A. U. 
(2) In codicele Academiei este mar corectii : Hotarele Prusiei voră ajunge... . 

" (3) Codicele Academier ad. «toţi.» ' - e 

12
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gradului, p pînă şi 'cu mijlocul ovreilorii umplea urechile . Tureiloriă, „ȘI-ă făcea 
inărăzneți. a | 
“Spre tote. acestea solulii Rusii ce se afla la Port, Alexei. Obreşcoy, sta, ș 

spre tote le respundea cu mare iscusință, avendii ajutorii și pe solulă Prusii 

siniorii Genglin ; iar cel-lalți soli ai părţii ce era simfoni cu: Ruso-Prusienii 

sta ca privitoră, încă să cam arăta în Greși-care chip cu partea celorii ce în- 

demna Pârta spre răsboiii ; sati că o făcea pentru că nu-i întreba nimeni, oră 

că, o aveati cu necinste a răspunde fără întrebăciune. 

Porta: până în sfârșitulă anului 1767 în iuveală se arătă că va întări prie- 

teșugulii: Rusiei încă și prin scrisore, iar despre altă parte, totii cerca și prea 

adâncii” se” socotea ; până ce, de la 1768 răsări și cam de faţă îndrăsnâlă, 

csloră ce răvnea să se răsboinicâscă în' Lehia. Peste t6te acestea iarăși mai 

pricinuitoră fu totii: archiereulii papă, căci cu cărțile: sale de isnâvă întări pe 

leşi, ca să se îndemne unii cu alții, sai mai (bine să dicermăi, să îndârjască 

Tureit pe Leși, și Leşii pe Turci. - . 
Ajuns'aii cărțile întărâtătoriloră și în Malo- Rusia, peste cazacii rusesci, 

păn cea-laltă - Lehie, de i-aii amestecati şi i-ai întărâtatii, mai ales osrile 

ce să: hotărăsciă 'eu: pămînturile turcesci, de unde r&săriră adunări glote care 

umbla ca hoţii făcândă jafuri, încă pe alocurea și vărsări de sânge ; din care 

locuri pămintenii - vădendu-și sărăcia și primejdia, âii începultii și. ei a se 

strânge tagme și cu arme cerca ca să se apere, şi să-și răscumpere nedrep- 

tatea și silile ce li se făcea: de către apostaţi. n 

“Mulţi din “Leși şi' din Cazaci, ce era de felul lorii hoți şi i athari, până și 

aceea făcânâii adunări de faţă, umbla după jecmanuri întindendu-se și peste 

cel orașii hănescii ce i se dice Balta,la hotarulii țărei leşesci, unde aii făcutii 

jafă, încă şi morte unora, și ati jefuitii dobitâcele unor Nohai, pe care prindendu-i 

Leșii cei orânduiţi într'adinsii, (loc liber) înaintea vecinilorii 'Turcă și Tătari i-aii 

pedepsită pe unii și cu morte; măcar că d'alde acestea sunt obicinuite pe- la 

hotare iar dintracele părţi aii deosebire, cum Zaporojanii aşa şi Tătarii nu sunt 

i: de: josii. Deci: pentru una ca acâsta, împreunându-se Turoii i Tătarii, şi 

Bsit acelorii — părți, după întocmelele ce. şi-aii :făcutii între ei, ai rân- 

duitii ca în fiește-carele anii să se facă adunare de judecată vecinâscă despre .a- 

mândoauă . părţile, și să se judece uciderile și furtişagurile dupeste anii, și 

parții care se va fi asupritii mai multi să i se dea dreptate. De care dân- 

du-se Porții în scire, (măcar că Franţa le arătă mai cu prisosii de câtii era 

adevărul), despre o parte se arăta mulțămită şi lăuda dragostea Rusii, și a Le- 

hii, iar despre altă parte ceru solului Rusescii, ca de acolea înainte să se fe- 

râscă să nu se mai dea pricină la hotară, cu cuvintii că Turcii şi Tătarii sunt 

din fire ipopti şi mai multă se turbură ; și că 6stea rusescă să nu cumvași să 

se apropie de hotarele sale, care așa s'aii și făcutii, ci . îndeşertăi, căci Porta
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jarăşi despre o parte se ar&ta nu ca mai nainte, prin cuvint, ci încă şi prin 

scrisori temeinice aii adeveritii Rusii, că-i va fi cu dragoste curată și stator- 

nică. Merim Sultanul afară din întăritatori, ai fostii avutii și însuși mai multă 

pohtă, ulesii ca să se numâscă găzi pentru casă întrâcă cu. biruințele pe. cei 

de mai nainte reposați sultani, . căci despre o parte se arăta cum, s'aii disii 

mai susii, iar despre alta răsuflă dicendii : ciar pentru că -se află Lehia, în tur- 

burare, face irebuință să trimitemii la hotare Greși-care puţini ostaşi. pentru 

pază, mai: alesii să zăticnâscă ataesiile de s'arii întâmpla<... Și și pornesce spahii 

din Rumele ca la 20,000 împărțindu-i în Bender şi la Voziea, cum și din 'Ța- 

rigrad 4,000 pentru Hotin, i-aii purcesii în luna lui Iulie, cu corăbii neguțătoresci. 

N'ai trecută mai multă străgănare, că Turcii pă năravuli lori, din „cei tre- 

cuţi la Hotin, pă locii trecând câţi-vași pe vedere în Zvancea, orași. Leșescii, 

îlii: ai :prădalii, făcândii și morte unora din păminteni. (Atunci sai deșteptatii 

Leşii pe'cine şi:aii chematii întru ajutoră). Din care pricină Sultanulă. mazăli 

pe Halil Pașa ce era trămisii d'intr-același anii 1768, .muhafăz Hotinului.. | | 

Vezir Sultanului era Musun Oglu, carele cu unii din regeali înpotrivindu-se 

spre a nu se deschide acestii războiii spre Rusia, * i-ai mazălită cu surghiunie, 

și se aduse la Vezarat pe Hamza Pașa într 'adinsă ştiindu-l de. echolilinitor, 

Cardle după ce aii sosilii la 'Tarigrad, întâia trebă acâsta îi aii fostă, fiindii 

fetfaoa dată de răsboiii, aii chematii pe solulii Obreţcov, la -Portă și. cu mare 

mândrie și cu înfricoşeri, i-ai făcutii Gre-care :cerere înscrisă ca să „le iscă- 

lâscă, și cum i-ati. spusii -ca să-i dea vreme să-și înștiințeze Curtea. Rusii, în- 
dată l'aii ridicatii la închisorea ot Edicule, în luna lui Seplemvrie 1768, şi pu- 

blici Porta război împotriva Rusii... :. :; a 

Aduse și pe surgunitulii Crăm.(Gherei ot. Rodos și- Aa. făcu, iară Han, porun- 

cindu-i Sultanulă se intre în hotarele Rusii cătră Nova Serviea, cum; ai. și. fă- 

cută, din care i sai. pricinuită sfârșitul, cum să va vedea înainte, , Vizaretuliă 

Hamza Paşei îi. fuse qile 27 şi îl. mazăli cu: surgunie, „care în mergere 

muri la Calipoli. Stătut'aii la : vezaretii El Hagi Mehmet Damat: Emin. Pașa, 

acesta aii eşită cu ordiea din "Țarigrad poposindiă la .saraiulii : ot. Daut Paşa; 
Martie 16, 1769.. e A 

La acestii alaii avândiă Kesarul Iosif ală Il-lea solă în Țatigradii pe Dum- 
nealui - Sinior. Vrognard, stai îndemnată, prin știrea, Vizirului, să privescă eșirea 

ordii ; şi trămișii prindendu-t -i casa unui emirii, dumisale nu-i aii plăcută ci aii 

trecută la casa unui armeană. lar acelă emirii cu alți emiri saii mai bine; să 

qicemă gebelaiii,  deosebindu-se din. alaiul sangeacului lă-aii „.căleatii, . îndrăz- 

nindii ali mângâia-cu lobuturi până ce-i au: “spartă și capul, iar alţii aă ștersii 

din capulă madamei căiţele . cu sculile, . . - | 

Ostoson Sultanulii de ai şi pedepsiti pe unii dintr: acei . „emiri, iar, și “Duma 

n6lui în scurtă vreme la Țarigrad s'aii sfirșitii. :
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«Martie 23, de la Daut Pașa ati plecată ordia cătră Saceea. 
<Maiii 22, ai trecutii Dunărea la Caral făcendiă oturac dile e cinci... 
«In 28, la 'Terecol conac. DE 
«In 29, la -Greceni pe pămintu Moldovei. 
«In 30, la Frumâsa. E 
«In 31, la Gura Largăi. 

«Iunie î, în gura Lăpușnii. 
«In 2 în gura Sărăţii. 

"In 3'la Hantepesă ce se (ice la movila Răbăi, unde făcu oturac dile 13, 
cu multii norodiă și cu fârle mare glotă de dobitoci... 

La acestă popasii viindă din Iași Domnulii' Moldovii, - Grigorie Calimahulă. 
după împreunarea cu vezirulăi, îlă- aii rădicată. în: poprâlă la Muhzur Aga cu 
etpaiul Mării Sale, iar când fu la redicarea. Vizirului, îl trimiseră în pază la 
Țarigrad. Acolo puindu-li la închisâre, și domnia se. dete din 'Țarizrad Domnu- 
lui Costandin Vodă Mavrocordatul, carele după ce veni în ordie i se dete” san- 
geacul și tuiurile de către vizirulă şi merse în lași. - aa 
""Totă la același - oturae veniră 2 din confederați anume - Potoţe și . Cra- 
sinski cu ai lorii puțini ostași câţi avea: încă urma după dinşii și cu câtevașii 
artelerie; și după ce se împreunară cu vezirulă, pe lângă alte taini, să şi ru- 
gară ca să nu înlre oștile turcești în țâra leșască, dar nu li s'aii gatii ăscultare, 

* Veziralii acolo îmbrăcă cu blană de 'samurii pe Geanăiclă Hagi Ali Beii, și-lii 
făcu Cetegi. Acestuia întâiă- i sai i dată voe la Iunie 5-gile se. între, i în era. 
Leşască, ! i Ni SII DI ioana 2 

Și totii acolo la lunie 10 je înbrăcă Vizirulii cu : blană de. Ssamuriă pe 
Rumele Valesi Mehmet - Pașa, enmnatulii Sultanului, făcânau-lii Serasker și mai 
dându-i - din ordie o s6mă de ortale și cu 'Tătari, îi rândui să trecă Nistru pe 
la Hotin, să izgonscă -pe Ruși din țâra Leșescă, şi se vestscă: scaunul. Cră- 
iescii de. veduvii, ca să-și alâgă confederaţii Craii altă obrazii, urmânâii cu 
mergerea Și Potoţke, pe care îlii poroclea "Turcii Deli Boicr și. nu. greşa. 
"«lunie: 15, plecă și vezirulii de la [an Tepesi -cu ordia la Bender, făcândiă 
Ant6iulii conacii la Lăpușna. - - 
«In 16 la Băgeni. - 
In 17 la Chișnăă oraşii alii Moldovei, ce încă la | trecere ea Vizirulut îi ardea 

temeliile, dându-i Turcii foci. - - 
In 18, la Ceapraziia. . . 
In 19, la Bender, şi se făcu ordia oturac, unde mai găsim “şi alla ordie 

cu Kiutaia Valesa Moldovangi Ali. pașa, strânși de mai nainte. i 
lunie 22. veni din Căușani la orâie, Selim Gherei han, ce. lati pusti Sul- 

tanulă în loculă mortului Crăm Ghereiii, eșindu-i Viziruli cu toţi pașii și ri- 
gealii intru întâmpinare și cu alaiii îlii descălecară la: otaculă Vizirului,. și se 

S
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„făcu o adunare de mulţime forte multă; se da mertică de, orzii pe di baniţe 
25,000, care se mănca numai de caii rigealiloră și ai căpeteniiloră ostășesci. 

- In 24, cu sfatii se alese qisulii Han Șelim Gherei cu Tătarii, ș şi Urfa Valesi 
cu 0 semă de ortale,. ca să mârgă la cetăţile ot Nova Servica | ce' sunt peste 
apa Buhului, care de Turci se numesce  Acsuiu ; ci prinţipulă Alexandru. Ga- 
litzin feldmareșalulu armii rusesci, chilindii bine cum i se cuvine a se! ostășă, 
le strică Turcilorii totă tetbirul și'i făcu să cunoscă: de câta Vina cele streine, 
mai bine să se. grijască de ale lori, şi le deschise portom ca să le fie 'Tur- 
cilorii drumulă glotei numai către Hotin, cum se va vedea inainte serisii la 
orânduială -pe campania fieşte- căruia timpii, | 

Campania MWintâiii leat 1769, adică războiul anului Wintăiă, 

Hanul cel moriă Crâm Ghereiii, în luna lui Ghenarie de: acesti urtuălorit 
ană, cu multă „glâtă de 'Turcă adunată, şi cu 'Lătari amestecată, plecă la G6bul 
spre Nova Servica, iar după o di cu bine, crivățul își deschise sefaeturile 
sale și se întinse ai r&cori, stropindu'i când cu lapoviţă, când cu polegniţă, intr'o 
Qi cu noptea, şi alta până la amiadă-di, mai apropiindu-se de gisele, cetăţi, 
și abia, găsiră 2 sate pe care le ai robită, căci cele-lalte sate. „cu no- 
rodele, din poruncă s'aii fostă trasii înlăuntru, iar. cu întorcerea i-ati parigo- 
risitii seninulii, așa cât era: Sus stele, josă stele, întindete pele! Ale prea 
multora stârvuri aii rămasii câmpului, hrană sălbatecilorii și sburatârelorii, lă- 
sândă a mai pomeni de cei ce le-ai degerată ochii, nasurile; urechile, mâi- 

-nile și piciorele ; din care şi însuși Hanul bolnăvindu-se a murit în Căuşani 
la F ebruarie în 7. A -. Ă 

" Totă pe aceeași vreme, și “Lezghii fiind ajutători Porții, năvălică a. călca 
unele sate pe hotarulii Rusiei, ce era despre vecinătatea loră, care de armele 
rusesc “cu paguba loră s'aii întorsti. 

Și iar pe acea vreme, iată și în ț6ra, leșâscă confederaţii malji uniţi şi îm 
părțiță, se silea să isgonâscă pe Ruși, şi zăticnea ori-ce gătire chitea Rușii îm- 
potriva 'Turciloră ; iar prinţepulă Nicolae Repnin, mai vândă Și alte două că- 
petenii : pă Roener și pă Drasiciu cu corposulii ce “comanduluia, i-ai răsboitii 
i-a biruită şi i-aă risipită. In diua de Joi Mari, unii din 'Turci trecură Nistrul 
(fără poruncă), din Hotin în ț6ra leșască, și luândă de la o ștreajă cinci șese 
„capete căzăcesci le aduseră la Muhafăzul cetăței, ce era Serascher Husein 
Pașa, și pentru că într'acea undă nu'i cinsti cu celenghiuri, îl omorâră. 

Ridicară Serascher pe Cahraman pașa arnăutulă, și în Vinerea cea mare 
trecu cu câte-vași mii, ci se întârse cu pagubă. 

Trecu despre Hotin și avanguardia. rușescă (care era sub comanda lui. ge- 
neral Maior Petru Gheorghevici cnezi Dolgoruc) în Sâmbăta cea mare, și fă
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cură ră&sboiii nealesii, iar în diua de Paște împinseră pe 'Turci în cetate, şi 
ardându-le Varușul ai robitii familiile 'Turcilorii acelui ținută ; ci cădândii Dol- 
goruc, ghinăralulă în răsboii, Rușii iarăși trecură Nistrulii în era leșască, a- 

 şteptândă venirea. prințipului Galitzin cu proti armia. N 
" Mergendă acestă veste la Sultanul, s'a umplutii “de mare bucurie,. și prin 

totă impărăția, după fermanurile ce se cetiră pe la geamii, se vesti pă sineși 
de Gazi, adecă biuruitoriă. 

“Abaza pașa cu 0 semă de Anadoleni, se ducea cu mumbașăr, ca să fie de 
ajutorulii Hotinului, iar până la Camtăki-oprusu, mai josii de Hotin, ca 8 
cesuri, îli întâmpinară 2 marghioli într'adinsa trimiși despre Ruși ,. după 
caiafetulii lori chiar 'Tătară, și dându-i seleam despre partea Pașilorii ot 
Hotin, îi luară mujdea ficlenă: adică cum că vrășmașii Ruși, biruindu-se 
S'aii trasă, şi nu este trebuință de altă grabă, fără numai să bine-voiască, și 
de pote trece Nistru, ca să desrobâscă atâtea suflete de met Mohamet care se 
mână dinapoi de: Oreși-care” cazaci rusesc). lar pașa cu prothimie trecu Ni- 
stru șiși găsi cursa gata, că marghiolii îl pândea gata cu putere ; şi nu cun 
se amăgise, ci cu rămașii lrecu ' apa fără vadă rezemândi 'toemai în lași. : 

„ Cetegi-hagi- Ali-Beiă. fiind mai “eşpen,: cum se rânduise de către vizirulă încă 
de la Han-Tepesă, precum s'a arătat mai susii, intră la lunie (cu ostea ce'i 
era. pe semă), în țera leșască și se silea să cerce Caminiţa; cil măglisiră de 
se băgă. în 'stufurile bălților ce sunt din fire cu rea clisă în prâjma acei ce: 
tăți; și la 16 ale acestei luni, cosându-i cu tunurile din tote părțile, cu multă: 
pagubă ai “plecati întru îcintOrsă fugă, scăpândii Și însuși rănit iar nu "de 
morte. n 

După ce dar sosise la Hotin " Seraskerul Mehmet Pașa Rumele Valesi, cum 
era rânduit de la Han Tepesi, era sub zaptu-ă, cu Turci i 'Tatari peste 100,000. 
Atunci aă: sosită la Nistru și Prinţipul galitzin în 27 ale lui luniă,; şi grăbi 
de își trecu armia dincâce de Nistru, din susulii Hotinului ca” ună ceasii; pe 
care o îngrădi cu reduturi ; iar Tureit în doaă dile mergăridii asuprăle cu acro- 
volizmos - sai întorsiă fără ispravă. lar în mergerea” de a treea di îi întâmpi- 
nară Rușii cu marșă, și dândi rezboiii să înfrânseră Turcii cu mare pagubă. 
Cap ati scăpat din focii și din robie, aii năvălită după numitul Serâsker Pașa, 
ci biet: pe câţi îi ati “pututii încăpea cetatea îi făcură Ruşii muhaserea, iar cea 
mai multă glotă s'aă resipită de totii, ducându- -se' cineși pe la vileaetulă Stă, şi 
așa își pliniră celă obicinuilii ali loră cantec: * * : - 

<Usta Berber celebi îar îar parladi.» Domnul mişter Berder cu „cinste sa 
sfărimatii. - E 

“Vizirulă” înţelegendă de nenorocitulii fastulii Hotinului se deșteptă și să lisă 
de Nova Serviea, îndată întorcenâii pe Hanul cu Urfa Valesă din calea acei 
părți de locii, și în loculii lui Urfa Valesă facu seraskier pa Moldovangi - Ali-
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Pașa, pornindu-i la Hotin, câna și. însuși sb întârse cu ordia la Ha fiindii locă de respăntie, cu îndemână şi de ducă și de fugă. Vestitulă Cahraman Pașa ne apucândii să între în cetatea Hotinului, se co- borâ la Han Tepesă, ci la întâlnirea cu vezirulă dojeniridu-li, căci: S'ati reznilă din preajma Hotinului, porunci să-l închiză, iar Kehaiaoa: lui trase unii pistoliă în Vizirulăi și nemeri pe Peșkirgiu, care în loci muri; iar și pă ei pă amăndoi Iei. Agalele Vizirului îi făcură bucăţi subt saivant și otacu i se. dele iagma: La ul, 97 sosindă Hanulă : cu Moldovangiii "la Hotin, lasară Muiscalii ce- tatea. și trecură Nistru în ceea parte, iar pe Mehmet Pașa: Rumel Valesă dă 

n Tepesă, 

bine că scăpase din muhaserea îlii surguniră la Suma. : 
„. Sultanu umplându-se de mare mănie trămise de luă pecetia de la Vizirulii, şi o duseră în Hotin Ali Pași Moldovangiii, iar pe Biv Vezir Emin Melmet Pașa, redicându-li din ordie ca surghiun, îl duseră până la.Odriii și acolo îi luară capul. : aa , ai Redicară mai în urmă şi pe Nicolae Draco ce era Porții Dragoman (făcândii în locui pe Mihaiiă Beizadea  fiulă. reposatului ' Mihaiti Racoviţă Voevodii) și-l duseră. în "Țarigrad ci nu apestitu sugrumândiă pe Grigorie Vodă Calimah în puseră capul la Capă-Arasă iar lui Biv-Dragoinan îi 'tăiară capul la “Souc- Ceşmea. , o ăi Ma , E A „„ Osânda numitului Domn și a disului Dragoman așa se sfeli. Neimplinirea 'po- runcilori de cele ce i se cerea pentru ordie, pentru că și banii ce'i 'trămisese miria pungi 300, i le luase Nicolae Draco pentru socoteli de Capă-Kehaealăc, iar mai alesii: pentru havadișurile “Lehii, care le “primea Domnulii de la iră- .misulii. săă, fiind fostii și acelă franţeză şi : ajunsi cu cel din Varşav - alii Franţii, și cu altul asemenea „ce era in Crăm, pă care: vești 'potravindu-le. Sul- tanul cu ale Hanului, le găsea :simfone şi asemenea cu disele lui Senior Ver- zenis. solulii, din..Țarigrad, pentru că - de 'şi avea Grigorie Vodă vre o: lipsă, le împlinea Nicolae Draco, căci răvnea. dragomănia; cum i-aă şi dat'o la publicitulii r&sboiului. Așa aii dobândită cinstea, împreună cu m6rtea. 

Noulii vezirii Moldovangiu, cu mare silință făcând. pod peste Nistiu a trecută Ostea cea mai multă în (6ra leșască, şi dupe câte-va răsboae totii cu: paguba le, : chitind Rușii vremea, îi călcară ' nâpiea' împreună. cu “o năprasnă ploe cu osebire de cât cele de mai nainte în' căte-vași dile necurmate ; când 
» Și le steică: podulă, tocmai când 'junghia sol- daţii.cu baghioneturile prin : corturi Și prin șanțuri ; mulți aă şi cădut, îndăstui Sai și robită, iar mai mulţi s'a înecatii.. 

„ Vezirulă  vădendu-și nenorocirea. năpusti ordia şi se întârse la Hante esă, ci » năp Ș i până acolo en puţinii se alese, că s'aii răsipităi cate'și pe la locul săi; acold iarăși iai” puţini ati găsitii, fiind duşi încă mal dinainte, E “Tătariă în urma viziralui a jagmaladisiăi ordiea, căci Muscalii s'aii zăbovilă; 

12%
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iar când aii trecuti. găsindă Hotinul pustii, se așezară într'insulă, iar vezirulii 
ințelegândii, se ridică dela Han 'Tepesă, şi trecu Dunărea pa la Sacoca, în Ba: 
badag aședându-se. - . . 

„ Prinţipulă Alexandru Galitzin, după ce făcu aceste norocite isbănde, se în- 
torse la Petroburg cu ostavcă rânduindă curtea în locu-i i (feldmarș al) pe Gral 
Petro . Romanţov, carele ernă cu armia în ț6ra leșască, la Letivcov. 

Rândui feldmarșalulăi comendir Moldovei și Valahiei pe von Stomifil gheneralii 
Porucic, carele trimise “pe o s&mă de cazac! cu volintiri asupra Iașilor; ci dom- 
nulă Constantin Vodă Mavroenrdatulii, cu trei Paşi ce'i avea langă sine, se co- 
boră la Galaţi, iar trămișii făcură scaunul zapt. 
„Fon Stomifil ințelegândii, se cobori cu alţi. ghenerali şi cu o sâmă de regulaţi. 

la Iași,. și cu dintr'aceia s'aii chivernisitii într'acâstă iarnă, la câte r&sboe s'aiă 
întemplatii, atât în Moldova cât și aici în (6ra Românâscă. . 

Trimiseră din lași câtă-vași pihotă asupra Galaţiloră, iar “Turcii eșindu-le în- 
nainte la câmpi, precum ne povestiră unii din boernașii Domnului, întruni 
cesii Rușii împunseră în fugă, trecândii unii Siretul către Brăila, iar alţii Pru- 
tulă către Smil, și pe Domnulii Constaptin Vodă Mavrocordatulii bolnav găsin- 
du-lă, în mânăstirea. Precisti Vaii rădicâti şi ducându-lă în Iași, peste puţintele 
dile își dete obștâsca datorie, și s'a îngropată în mitropolie. 

După rădicarea Muscalilorii din Galaţi, veni Hagi Ali Pașa Dagăstanlâu (biv 
Nazăr . ot. Brăila) și cu stea călcă orașul, tăindă pă bătrâni, iar pe cei 
tineri i-ai robilii, și namestiile cu focă le-ai arsă. . 

- Văzirulă “în vreme ce călcară. Rușii Galaţii, ridică cu grabit din Babadag 
“totă canjaleria' și tefterhancua, timiţând'o la Gioglu- -Pazargie, în drumulii 'Ța- 
rigradului, “cale ca de 24. câsuri. Pe aci, pe aci să'şi perqă și acestii vezir 
„capulii, ce se făcu abăal (saii nebună) şi așa scăpă. 
"Pe Abreșcov. solulă Rusiei ce'lă avea vezirii într acestii timpăă: purtându'li 

cu: ordia, ii trămiseră din Babadag la Demotih să-i ă fie șegementulii, 
CR ta 

Să povestimii şi de patimile ticălâseă i pateii n6stre, tera iomândscă. 

 Intvacestii -aniă 1769, domnia Măria sa ală treilea Grigorie Ghica VV, 
liindu-Y dată; după “Măria sa celii d'ăntâiă Alexandru Ghica Voevodi, de la 
'Octom.. 14:a: “anului trecuti 1768. lată pă la începutul lui Octomvrie se iuvi 
despre Focșani. unii lie Lăpuşnânu cu vre-o 50, 60 de 6meni, între cari era 
şi cincă-ș6se cazăci, iar cei-alalţi moldoveni amestecați, trimisi de unii pod- 
polcovnicu Nazarie Carazin, ce mai nainte la 1767 și la 68 ai fostii iscoditii 
aicea în țeră. 

Domnulii înștiință Vezirului cu nume de Muscali, ş și ceru oste cu să mergă 
asupră- -le, și voe ca să ȘI trimiţă pe fii-săii Beizad6ua, la Țarigrad ; și viziruliă
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îi răspunse, că. oste i va trimite, iar pe fiii-săi să nulă urnâscă, nici însuși 
din scaun să nu se clătâscă, ca să dea țării vre o spaimă. 

* Disulă Lăpușnân, acea lună de plin umblă totă pe munte, până îi. împlini 
ca la 700. Atunci sosi și de la ordie unii aşă anume Cara-Muselim, cu: vre-o 
800 neferi. și cu altă adunătură din B: Şleagii ţărei, cu neferi: lori putea fi 
peste 1000; iată și din curtea gospodinâscă eși într'o nâpte ui: căpitanii: ce 
se: poroclea Zgurali, -cu vre-o sută atnăuți, și se duseră dreptii în Bucov sud 
Sauc, făcându-se una cu: mai susii disuli Lăpusnean: Dei cra cu scire saii 
fără. scire, Dumnedei scie. - - i 

Noemvrie 5 „dile, Vineri, fiind cam - despre divă, în Bucuresci ne pome.- 
nimiăi cu unii ramă de Stupai ! amestecalii cu :vaiii, şi unii chilumanii împăr- 
tășită cu aman; ci Turci prea puţini perindă ceă-lalţi s'aii dusii la Giurgiuv. 
“După ce se lumină de diuă, ce se vedi? acea adunătură, mulţi: însărcinaţi, 

chipă de armaţi, cu strumurări de boi, cu lănci de pe la oi, (avdați noi, lip- 
siți voi !): împreunaţi cu tălharii de arnăuți, şi cu altă multă: străinătate, cu 
Bucureșteni amestecată, prădară totii norodulii, prin hanuri şi „mahalale, și la 
urmă, mai t6tă ţera, întingându-se şi peste Olli la 3 județe : Vilcea, Gorjii 
și “ Mehedinţi, părţile despre - munte; şi era supt 3 povățuilori, din care 
2 era parte Bisericâscă : Igumenulă Ar geșenu Kir Damaskin,  Vieroșanuil 
Sofronie, carei i aii și călăuzit din Focșani, Şi până aicea în Bucuresci iar 
celi de ulii treilea Constandin Fălcoian, fu și peste Olt, până la o vreme că- 
petenie peste câte- -vași steguri ce și adunase: - “ciobani, văcari, purcari şi de 
totii felulii de hoţi. Ci în sărita lui de la sud Ialomiţei, trecândii pe 'la mănă- 
stirea Mărginenii, mai ântâiit prădă pe frate-săă Dumitrache Sulger. Prinseră- 
şi'pe Domnu dimineța, în hanul lui Șerban Vodă, iar s6ra îlă duseră în. ha- 
nulă lui Sfeti Gheorghie, și de acolo la 7 ale lui Noemvrie ila pouniră - cu 
etpaiul Mărici sale cătră Graf homanţov marișalulie. in ţra leşască, cum: şi 
de acolo "lă ai trămisă la Petruburgu. 
"Nu ne ajungea groza ce purtamii, ca nu cumvași “Tureiă întorcându se să ne 
coprinqă în  Bucuresci, ci și stupai ne înfricoșa, că ori- -cine de loci se va clăti, 
de viaţă se va lipsi, iar a patra: di- o frică de urcă se sfeti,ș și că tălhariă, "cei 
mai mulți rezemară-p'in tufele Colintina, e 

Boerii şi noroduliă vădându-și primejdia, î își năpustit au avaturile şi palria stre- 
curându-se cu mare Îrică, care cur putea, și 1 rezămară uniă în țera ungurâscă 
jar alţii se sprijiniră prin munte, despre tote părțile, cu mare frică. . 

Trei din Boeri : Dumnealui Mihaiii Cantacuzino. biv -vel Vist. i "Dumnealui 
Nicolae Brăncovânu vel Logofet, şi: Tenache Văcăresculii vel Banii, „după ce 
Şi porniră -tamiliile plecară la Focșani să se pliroforisescă de este vre. uniă te- 
meiii de dste, ca să se potă apăra țâra ; și de grabii să întorseră plină de în- 
iristare, ci Vistieriul Văcărescu, după drum apucă plaiulit pă la Văleni, și trecu
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după familieși în Brașovii, iar cei-lalți doui boeri, luândă din Bucuresci,pă 
prea Sfinţitulii Mitropolituliă . țării Kir Grigorie, să călătoriră în luna lui De- 
chemvrie cu nizuinţă cătră feldmarșalulă, și de acolo la Petruburg. A cărora 
ispravă să va vedea înainte, saii mai bine să dicemii : urma va alege.. 

Luă Arhiereulii cu sineși, pe Kir Kesarie Archimandritulii, Protosinghelul, și 
pe Archimandritul Filarel. | 

Sosi în Bucuresci unii Maior cu 350 egheră „vînătoră pedestri cu 3 tu- 
nuri, eşindu-le uniy din boerii ce mai remăsese întru întimpinare la Colentina, 
și la acestii alaiii Dumnealui Pârvulă Cantacuzino vel Spătarii, puse la peptuși 
împărătesculii dară, ună galbenă mare, în care era chipul împerattriţii, și se 
sfeti că i sai fostii trămisă, prin celii mai. susi numitii Pod-Polcovnicii Na- 
zarie Carazim încă de la i Ghenarie. 

Veni din. Focșani și însuși Nazarie Carazim cu vre o > 500 cazaci, poposin- 
du-se la monastirea Văcăreşti, și aducându-și Stupai, se pogoră a cerca cu 
pradă coșările, saii cum dicii "Turcii ciflicurile ce era pe hotar despre hasuli . 
Giurgiuvului. | | | 

Turcii Giurgiuveni împreunași cu Rusciuctii Şi cu altă glotă după la cele- 
lalte serhaturi, adunată sub poveţuitorii celebi-aga Aiancl Rusciucului veni asu- 
„prăle la mănăstirea Comana, ș și după o năvală ce ai făcutii, răpuindiă - prin 
sabie câţi- va din Stupai, cei- a -alți de pripă la. "trecerea Câlnişti, de greutate li 
S'aii rupti ghiaţa și îndăstui S'aii înecată ; iar din câţi ati scăpată, unii ati re- 
zemată prin munte, iar alţii, mai alesă tălharii arnăuți, părăsindă armele s'aii 
apucatii mulți iarăși de placintărie şi pacezerie. . , 

Polcovniculii Nazarie cu câți aă pututii încăpea în mânăstire îi ficură Turcii 
muhaserea și cu tunurile în zidă îi îngrozea, elii dar cu pârlejă scrise dum + 
nealui spătarului, Și cu jale, şi cam cu înfricoșare, -. : 

Se îndemnă Dumnealui spătarulii, şi plecă cu majorulii egheriloră, mai a- 
ducând și câţi ve din Stupai, spre mântuința lui Nazarie, iar. în 15 ale lui 
Decemvrie, de la mănăstirea Comanii, dincoce de Călnisce, se pomeniră. încon- 
juraţi de “Turcă, și îndată ce, se ațâță ră&sboiulă, iată volintirii şi arnăuţii ce 
era puși să păzâscă spatele pedestrimei, după unii. focăă. fuziră ; ci Turcii 
luândii îndrăsnslă, mai alesii avândă copacii meterez, „Acolo Sail. rEpusii şi 
spătarulit și majorulii cu toți egherii, luându-se robi numai 3 împreună , cu 
acele două tunură. | 

Intr'aceeaşi qi s6ra sosi în . Bucuresci măria sa Alexandru Zametin, gheneralii: 
mâiorii, cu 1300 granatini, ci Turcii îndată ce aii înțeles, părăsiră Comana, 
și scăpând Nazarie veni in Bucurescă, și se apucă a slrânge de pretutindenea 
avutulii Turciloriă cum și datoriile loră, Și deciui prada stupailorii ă. Aşa, plinii 
de avuţie în luna luă Februarie, se duse din țară, și nu sai mai văduti.
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“Să povestimii şi pentru părțile Craiovei. Era acolo pusii de lomn Caimacamii, 
dumnealui Manolache Geani biv vel postelnicii. Dumnealui dar pentru apă- 
rarea țăeă, unindu-se cu boerii acei părți de locii, ajungă la muhafăzuli 
Diiului Mehmet Pașa Capăicăran, carele mai nainte fiind cu dregătorii între o-' 
geaglit, de câte- -vași ori îl rânduise Porta cu nizamurile țărej. 

In loci numitulă Pașă îl face vel Ban și dându-i cevași 6ste, curăţi acele 
cinci județe de stupai. Despre altă, parte îl însciință Porței la Babadag, de: 
credinciosii și vrednici, fiind noi vizir Halil Pașa fiiulă lu Aivat Mehmet Pașa.' 
în loculii lui Moldovangi Ali Pașa; şi i se făgădui domnia, cum i sai și dati 
mai la urmă, și se “numi Manoil Roseti, trăgându-se despre mumă. 

Campania a IL leat 1770. 

„Ghenarie. 3 la. Focșani era veniți duoi ghinerali maiori : Grigorie Alexan- 
drovict Potemkin peste pedestrime. i Podgoriceanul peste călărime, când veni. 
din Brăila Abdi Pașa cu o semă, de Turci, şi într'o di după la namiedi, apu-. 
cându-se - de răsboiă mai până sera, .se traseră Turcii cu pagubă, iar. peste 
nopte îi. veni ajutore. Suleiman Pașa, ce era atunci Rumele Valesâ,. în loculti 
surghiunitului Mehmet: “Paşa, cu 2000 pedestrime și 2000 călărime, împreună 
și cu Ali Paşa, și la 4 ale acestii luni, făcură războiii, omorându-se des- 
pre Ruși 2 ofiini 12 husari și 3 arnăuți; s'a rănit 2 căprari. 5 husari și 
18 cat; iar Turcii înfrângându-se cu pagubă, aiă fugitii lasândii Rușiloră . 9 
tunuri cu două care gephane și tolă zahereaoa împreună cu câţi. vași Tobi. 

Ghenarie în 15, iată iar celebi Aga, împreună cu D- lui banul Craiovei, avindiă 
ca la 8,000 de Turci cum ne povestiră unii din Boerinașii ce s'aii întâmplatii 
a fi cu dumnealui, venită din Giurgiuv cătră Bucuresci, ci Zametin Ghinăraluliă. 
gata. așteptândui la mănăstirea  Văcăreștii, reși ce din tunuri puţintelă se pri- 
ciră, căgândua numai 2 granatiră ȘI doui trei din volintiri, cum și din “Turci 
prea. puţini ; ci Turcii speriindu-se din granatile ce începuse ale arunca, aii ple- 
catii la fugă, iar ghinăralu făcând marşii din tunuri îi grăbia până s6ra la. 
fintâna Radului-V odă, dobândindiă câte-vași care cu felurimi de zaherele, 

Sosi în urmă și măria sa Tekil ghinărală cu 800 husari. . . 
Pogori din lași și măria.sa Ghinăral Porucic fon Stomfil comendirii, și mer- 

gândi 1-iă la Brăila, după rezboiuliăi din câmpă, înfrângându-se Turcii, o semă 
se resipiră, iar alţii se închiseră în cetate,. iar Rușii după ce prădară Varușulii 
dintr'însulii îlii arseră cu focii, și de acolo veni comendirulăi în Bucuresci .niai 
aducându cevași oste și din pedestrime şi din călărime, cu frumbeţeoit Bra- 
gadirulă, căruea îi sosi ghenărăletulii la Afumaţi. 

In luna lui Fevruare plecă numitul comendirii. fon Ștomfil, . împreună cu 
cei- -lalți Ghinărală, și cu 6stea cătră Giurgiuvii, și la ali douilea conacii, po- 
posi. cătră seră peste hotari la Coşăreni; ișiră Turcii din Giurgiuvii, ca la șâpte
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oplă sute. călărime, pe carei stropșindu-i din tunuri apucară pe Dunăre în susii 
trecându-o pe. la Zimnicea în Șiştovii, iarii a doua-di, măcarii că Vărușulii iera 
întărită cu două șanțuri, făcură Rușii năvală, iar Turcii părăsindiă tăbiile și tu- 
nurile plecară în fugă, ci unii s'aii închisă în „cetate, iar alţii trecură în Os- 
trovii, și de acolo Dunărea dăcindea în Rusciuc, iar cu alţii din multa năvală 
vumpându se podulii ce trecea la cetate, cum şi o semă ce. intrase în două 
bolozane spărgându-le Ruşii cu. tunurile,. cei may mulţi s'a înecatii. 

Se .omoriră din. Ruși Hekim majorulii de Husari, cu 35 „granatiri; se răni. 
“unii maiorii. de pihotă, și din. granatiri cu. husari peste liude - 70. și ună .ingi- 
nerii franţoz. iar din Turci morți liude 30. și. robi peste 100, pe care îi tre- 
cură pân Bucuresci cătră Focșani. 

Le luară și 18 tunuri de.la Șanţuri,: însă 13 fiindii turcești, i duoă ce le 
luase la rezboiulii egherilor ot Comana, iar două fi fost de ale imperiului, căcă 
era cu serisore numele lui Leopold împăratii, cum și altulă dintr'ală Vineţiani- 
lorii, scriind: Sant Aarco și molte pușci dintr'ale egheriloriă ce le luase la 
Comana, le aduseseră la București înapoi, şi după ce prădară Varușulii ardân- 
du-lă' cu focii se întârseră la Bucureşti. 

“La Moldova despre. Fălciiă, fiind rânduitii unii maioriă anume ne Zoriciii, strâjă 
pentru năvălirile Tătariloru, după perderea rezboiului și pă însuși "li ati robită. 
Fon' Ștomfi Leu o sâmă din ostea ce adusese, plecă înapoi la Moldova, despre 

sfrșituli lui Fevruarie: ! 
“Trumbeţeoiii Ghinăralulii asemenea. la Martie 6 dile, cu 1 poştea se duse pre: 

cum dicea pină la Chiov, și nu se mai întârse,. , 
La Aprilie, veni în Focșani: Prinţipulă Nicolae Repnin, precum se vorbia de noi 

ca să sprijine năvălirile Brăilenilorii, iar apoi abia începumiă a ne cam deș- 

tepla, căci măcarii că era cordunuri la podiă Ja Kirani, în Buzeii și la Rim- 
necii, câte unii majori, cu câte- -cevași puțină pihotă, asemenea și din Călărime, 
dar. vedâmiă pe câţi 'mergea spre Moldova, ori de ce trâptă era, pentru frica 
câmpului, plecândii din Bucuresci, rezema în Ploieşti, ș și totii p'in plaiuri se! 
cobora dincolo de Focșani în Moldova: 

Mărginile (ării fiindii deschise, să făcu câmpului mare pradă, încă pă alocu- 
rea și robire. Turtucăenii într'unii rândă, se suiră pe „Mostişte pină la Biţina 
sud Iifovă ; iar altă dată trecândii Argeșul pină la Herăști, v veniră pînă a Tin- 
ganulii pă Dâmbovi i 

- Dărstoranii, veniră până subt, dealul Lipii, în sad: Buz, asemenea strop- 
șindii ț6ra. 

-Giurgiuveniă pe: dincolo de Argeșă, se suiră până la Ogrăzeni, cu asemenea 
fapte; iar de acolea spre Olli saii peste Oltii, nu s'aii bântuită; pote că lua 
pildă pentru lăcuitorii părții: Craiovii, căci aceia până - atunci nu se zmintise, 

„ Brăilenii în săptămâna cea mare . veniră cătră i Ramnecii în . giua de Paşte 
NR
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ci Rușii. se apărară din mănăstire cu 2 tunuri ce avea, iar Turcii arseră ora- 
şulii și se întorseră înapoi. 

„ Intr'acea- qi Dumnealui Nicolae Dudescu vel Vornic (fiindă eșită din Braşovă 
şi plecutii din. Bucuresci cătră Focșani spre a se împreuna cu Prinţipuliă Rep-, 
nin) după ce făcu Anastasis în Buzăii "1 ati pureesii înainte 2 cară cu calaba- 
lăcii, și când fu la Crucea Comisce în vale, le luară Turcii: cu totulăi; i iar Dum-- 
nealui și. cu alți Boerinași urma cu. mergerea mai pe urmă, ci cum luară! scire, 
dobindiră deosebit kibrit, și rezemară tocmai în Comarnic la sud: Prahova. 

„. Intr'acâstă lună a lui Aprilie, s'a înfățişatii și deputaţii țărei înaintea prea puter- 
nicei impărătriţe, şi cum s'aik însemnatiă înapoi de năzuinţa: Arhipăstorului nostru 
cu cei doui numiţi boeri (după care în urmă la Mart plecă și Dumnealui Pan- 
tazi Câmpinânuliă vel Cluc.) trecândii Moldova, s'aii alesii: şi din partea acei țări. 
Episeopulii Inokentie Huşianul, i Arhiniandritulă Vartholomeiii Magiar (1), și Egu- -- 
menulii Venedietos, și Dumnealui lanache Milu Spătar, carei după ce ati ajunsă îm- 
preună la Peterburg, să priimiră în 20 ale aceștii luni și făcură oraţii înscrisă, 

- cu căduta rugăciune, cuvintândiă ântâiii din partea Moldovii Kir Inokentie Episco- 
pulii, iar din partea țării Rumănești Prea sfi inţitulă nostru Mitropolit ȘI-ȘI luară: 
răspunsu cn nădejde de mântuinţă, însă de i se vorii horoci armele cu birainţă.. 

- Intr'ae6stă vreme fon Stomifil Ghinăraliă își dete Obitesca datorie în Moldova 
la lași și s'aii îngropatii la monastirea Galata. a: 

« Maiii 10, Zametin și Tekil ghinărali, se ridicară din j&ră cum şi prințipulă 
Repnin din Focşani, cu tâte oștile, iar voluntarii, ! arnăuţi sai. tâlhari, ce'i 
hrănea” țâra. de alâțea ani, ridicându-se din .părtile Oltului, mai stropşiră țâra 
până în Focşani cu pradă, iar alții mai r&ămaseră şi pe-vară în:ț6ră prin 
munți. jăfuindii “pă 'ticăloșii băjenari. Asupra cărora pă alocurea mergendă 
Turcii, iarăși țăranii s'aă. primejduitiă. it, i 
„La 'acâstă fără nădejde de întâmplare era toti setul bucurosi, numai ca 

să'şi. pâlă scăpa viața; cei mai mulți năpustindu' şi ce bietii mai ar&ămăsese,. 
ca nisce. coprinși de mare frică ati apucatii care încotro aii vădutii cu ochii, 
familii. cinstite și de totă mâna, lipsindu-le trăgătorii, slugi și robi urma cu ne- 
vârsnicii încrosnieţi, și cu greutatea călătoriei, desbrăicaţi și desculți prin ploi. 
şi prin tină, căci și cei ce se -sprijinise dă cu iarnă! prin .polele munţiloriă 

le-ati căutatii a face asemenea fugă, mai alesii dă peirea tâlharilor Stupai,: care 

aii. făcutii peste totă loculii pradă desăvârșet; prin tote plaiurile şi: văile. mun- 

ţiloră: se vâră cu. suspinuri. Multe suflete; și din (6tă mâna, s'a răpusă din. 
rea 'patimă, lipsindu-le prin pustietăţi” hrana și: lăcaşurile,. bântuiţi de ploi și 

de vânturi . neobicinuite lorii, din căre li s'aii pricinuitii bole, lănguori, lisin- 

diriă şi vârsaturi, iar mai la urmă și năprasnica, bola ciumei, din care. pricină 

=) Este o.erore: e Vaztolomeăi Măzareanul,. N. A, U. pi
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inchidendu se şi lazareturile, și la vale neputându-se urni, una despre tâlharii 
ce rămăsese, și vena munţii cu pradă, şi alta despre năvălirile Turcilorii ce făcea. asupră-le. . Așa li s'aîi astrucală trupurile prin pustietăţi, lăsândă a po- meni de alții câţi, și câţi, în părţile Focșaniloriă Sati robită, după trecerea Rușilorii, și a multora sânge s'ati v&vsatii fără vină, ei fiindiă-că după voia! ce luase iubitorulii de Dumnedeii Kir Cozma episcopulii Buzăului, de la Zametin. ghinărală, la ridicarea sa din Bucuresci, cu grabă scrise domnului Manoil: 
Vodă, că'i venise domnia la Craiova, încă din luna lui Maiii, și “Măria sa, 

-pripi de se. ridică, şi în luna lui lunie, sosi și cu cinste se aședă în scaunii. 
- Veni și biv Rumele Valesă Mâhmet Pașa cu o: sârmă de Oste, și așa se mân- 

gâe ţra;. apărend'o despre făcătoril de rele cu.hun: zaptu ce le făcea... 
Oştile rusesci-se adunară tote in Moldova, și la ridicarea loră din țeră 'se 

„ duseră împreună, și părintele episcop. Cozma, i Dumnâlui Radu Cantacuzino 
biv vel;elue, . i. Dumnealui Manolache Vataţe biv vel agă, i Dumnealui Stefan 
'Topliceanul vechil. spătarăi, și alţii mulți și de tâtă: mâna. aa 
„Până a nu sosi feldmareșalul cu armia la Han-Tepesă, iată Hanulă și. A- 

baza, pașa eu 30,000 “Turci și Tătari, se silea ca să răsbâscă. mai înlăuntru: 
Moldovii. ;Ci. după :impotrivirile ce le făcu. prințipulă Repnin, ne mai per-: 
qendu-și_vremea se trase inapoi, și trecură Prutul asupra avangguardei ce era 
supt comanda lui Baur gheneral, ci. vădendă că și pornirea Excelenței Sale fu 
iute asupră-le, cu ajutorulă unui întunereciă de n6ple se traseră ca -15 verste 
în josă, poposindu-se. pe muscelele ce se întindă despre Fălciiii, și la acesti 
ocasion făcură Rușii zaplii cherestua ce o avea pentru podă, și două havan- 
tote, saii pică, iproci.: i SR 

Luându Rușii acea îndresndlă, urmară după densulă la gisulii popasii, ȘI. 
17 ale lui Iulie, făcendu-se ali duoilea râshoiiă, iar se înfrânseră Turcii,  go- 
nindu'i pedestrimea verste qece și călărimea verste 20 şi se găsiră din 'Lurci 
cu 'Lătari morţi 300, între care stârvuri fuse și Sultan Kerim fiuli Hanului; 
se. prinseră - și câţi-va robi, între care era şi. Ahmet aga sevghiliu lui -Abaza 
pașa, i tainiculă scriitorii ală Hanului, rămâindu-le la Ruși unii tună și unii: 
steagii. La Iulie 18 qile fiind Turcii glotă adunaţi cu Tatarii amestecați lângă apa: 
cei qicii Larga, :subt 4 povăţuitori : Hanul, Abaza pașa, Ismail. pașa și Abdi 
pașa ;. iar prințipulă Repnin cu alți. trei ghinărari : Plemeiamcov, i Baur şi 
Potemkin îi" isbiră: despre revărsatulă „zoriloriă, şi după răsboiii de 4 câsuri: 
se înfrânseră “Turcii cu pagubă, lăsândi Rușilorii multe corturi, alesă ali: Ha- 
nului, fiind de mare preţiă, i 2 tunuri, 8 stegur. 825 glonţe; 216 bombe, 20 burie 
cu .pralii, și tâtă, zaherâua, rămâindu-le şi o semă de stârvuri, afară de robi,, 
iar. din, Ruşi s'aii „omorâtă “cinci oficheali și soldaţi cinci-qeci și duoi.- : 

Hotări și graf Romanţov felămarșalulă, ca să facă ghenerală batalion cu în- 
suși veziruli Halil-Paşa, carele . sta pînă atunci. peste Dunăre la Saccea, cu
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150,000 oste, însă 70,000 călarime, şi 30,000 pedestrime de Anadol, 'i 30,000 
„călărime şi 20,000 pedestrime de Rumele, afară din Tătarii câţi vorii. fi fostă ;. 
precumii aii pliroforisit pe marșalu -unii din Agii cei: robiţi, și era -supt.4 po- 
vățuiloră : untuiului anume. Mehmet Capăcăran . aga Pașa, i- Abdi'.Pașa,. Abaza: 
Pașa și Izmail Pașa, încă și 'Topci Bașa Alidede „Dagăstanlău, între care era şi 
Potoţke L6hul' contederatulă. cu ai să. puţini ostaşi ce-i avea... ; : . .. 

lul. 20 trecu vezirulii Dunărea cu ordiea despre Carlal, și se împreunară cu. 
cei fugiţi de la mai: susulă disu rezboiă ot Larga. a 

„ Vezirulă; într'acea. di. cătră seară, își așegă ordia lângă Balta Cahulă, și puse 
peste nopte de 'și făcu înaintea ordii:6re-ecare șanțuri, - N ti 

„ Hanul după învățătura vizirului dăosebindu-se din ordie cu'o semă de-lurci. 
i Tătari, trecu pe după apa Siligea, sai cum, îi qicii- Balta Cahul, .eu socotelă 
ca să pue pe marșatulii în mijlocă, ci. Excelenţia sa, din . 40,000 ce era proli- 
armia deosebi 10,000 pedestrime, și călărime, trimițându-ă în potriva, hanului,. 
și. într'acea. nâpte Iul. 20 cătră 21: dile după la:o vreme, se redică cu armia in. 
loculii ce se afla, silindu-se ca se apuce celii mai” bună loci, şi îndeletnieii 
de r&zboiii; şi în qiuă se. pomeniră Turcii cu Rușii în faţăle, și-își întocmi ar-: 

- mia în cinci corposuri, puindu-și 2 aripi d'a drepta, una supt gheneraliă. Pli-. 
melnik, și alta supt Baur Ghinăral, şi de-a stânga alte 2 aripi. una supt Prus 
Ghinărali Anşef, și alta supt. Prințipul Repnin, iar corposulii din mijlocii li 
comănduluia însuși, avândii lângă sineși și Ghinăral Porucie Melisinos cu arti- 
leria. - N - . - o a 

Așa des dă diminâță, călărimea tureâscă se porniră cu mare năvală: asupra 
pedestrimei ruseşti, iar Ruşii cu iute silință și. prin r&zboiii mai de două e6suri, 
izbutiră și, sparseră cea glotă! cu câte-vași pagubăle. Apoi se porniră și asupra 
pedestrimei turcești, ci atunci vizirulă. porunci: osebitei pedestrime . ce-i: 
avea dalcălăci sai iniceri dăsnădăzduiţi, carei îndată ce se aprăpiară de 'întâea. 
frunte rusescă, își înoiră . măsura rezboiului cu mare - herbințeală; ci Melinos 
Ghinăral. cu arteleria îi înpinse înapoi. Atunci si corposulii lut Baur i se făcu. 
mare învăluelă din iurușulii aceloriă dalcălăci. cilii proftacsi Melinos cu o-parte 
din artelerie, și potrivi tunurile de. mătură viața a multora,. însă împreună: cu 
soldaţii, partea ce-i- gătuea dalcălăcii; căci totii îi tăia Turcii de .o parte. |, 

După ce se traseră “Turcii. din câmpii. întrară la şanţuri, apărându-se cu fo- 
curi din- tunuri și din puscă; ci în zadarii, că pornindu-se arteleria cu puterea 
necurmatului foci stropșindu-i mai alesti pe lungulii șanţurilori îi scâseră afară 
iar vezirulă vădend că i s'a zmintitii Gstea cea mai alâsă, începu a. se cam 
trage cu etpai-ul, săi; apoi pricepândii că Ruşii îlă gonescii cu .năvală, înpunse 
la fugă și trecu Dunărea; în trei ceasuri au luati sfirșitii rezboiuli. | 

Făcură Rușii zaptii t6tă ordia, plină fiindă de toti felulii de.avuţie, așișderea 
| s
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. și zaherdlele, gephanelele, piuoă, ş şi alte muhematuri cu 140 de tunuri şi o 
seamă de robi. : . E ” 

“ Baur Ghinărală, îl goni mai până cam aprope de podii, luândii alte tunuri 

30 și căți-vași robi, căci Dunărea le fu mare pedică. i cc 
* Vezirulii 'după ce trecu Dunărea, cu cei ce apucase dă trecuse din pede- 

strime, (căci glota călărimei lorii fugiră unii cătră Brailă alții la Smil, la Akker- 
man,) stă la Saccea străjuindii pornirile Rușilorii. - 

Mergândii acestă veste de -biruință la prea puternica: linperairiţă cum ne 
povestiră cei ce s'aii aflati în Peterburg, cu mare bucurie aii slăvită numele 
prea înaltului Dumneqeă cu paraclise și cu şemblicuri, trimiţândii marisalului 
şi celoriă-lalţi ghinărală blagoslovenii şi daruri cum și tuturorii soldaţiloriă po 

rublă 1-cu chipul săi tăiatii dintw'același anii 1770 lună Iul. însemnândă re- 
zboiulii ot Balta Cahul; şi le purta fi iește carele la pieptulii stii, care dar s'aii 
dată și la pedestrime și “la călărime. Iar sultanului sosindu-i cea amară, știre, 
sai umplutii de mare mânie, și mazăli pe Halil-Pașa Vezirulii, carele avu no- 
rocii eu frate-săă Ali-Beiii ulemaoa din cei de frunte ai Țarigradului, că şi arii 
fi” repusă capuli; și - dete vezaretulii lui Șilihtar Mehmet Paşa Bosna Valesă, ce 
era: cumnatiă sultanului. cai 
:-Cu tâtă că biruința fu a Rușiloră,- iar mărișalulii puse pe unii obrazii de 

scrise. Vizirului Halil Pașa, cerându-i pace; iar veziruliă îă | respunse să o oâră 

de la curtea Kesaricescă,. - - | 

Hanulii ne apucândă să facă nici o ispravă, îndată ce simţi de stricarea or- 

dii îşi îndreptă druimulii -la Vozia. 

- Abdi Paşa şi Abaza. Paşa! ati “trasă cătră Smil, ci Prinţipulă Repnin precum 

era zanduităi merse de- li luă-cu puţină acrovolismos făcând stea cea ușoră, 

iarii 'Turcilorii li s'a făcută scădere, alesii cei ce s'aii 'înecatii la trecerea: Du- 

nării din multa năvală şi le luă 7 tunuri, cu o sâină de - cămile şi catiră îni- 

povărați cu! 'zaherele, iar 'pe cei lalţi Turcă îi ai robită cu famiiile lori. 

“- Merse Pfinţipulă Repuin și la cetatea. Chelii, unde fiindă 3000 Eniceri o fă- 

cură vera şi trecură Dunărea cu pace, găsindă cetatea „cu tunuri 91 i 400 

burie cu- prafă şi alte muhematuri şi zâherele. 

Luă şi cetatea Albă ce-i ici Turcii Akkerman, ce este pă apa Nistrului, 

unde să varsă - în marea Neagră, cuvera făcându-o Turcii, avândii tunuri 

şeapte deci, i 1000 măsuri de prafă, 8,000 glonţe, 2,000 bombe şi 18 pică. 

'"“Luară și cetățuea ce-i dice Tatar-Burnu, care iăste în malulă mării Negre, 

şi se făcură Ruşii: slăpini peste totii Bugeaculii; care din vechii i s'a gisii Ba- 

sarabia, pămiîntă: ali Moldovii, iar uniă “Sultani Ti aă deosebiti și ai făcută 

apiliăă cu sălășluință de familii tătărești. i 

- Din deputaţii țării sosiră după rezboiă, la lași Dumnealui Vist. Mihai, i 

Dumnealui Logofătulii Brâncovenulii, și mai nainte sosi măria-sa Grigorie Vodă,
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carele în urmă pă poște aii plecatii, pole fi într! adinsii, pentru cea scrisore cu a , Mărișalului qisă, ce s'aii scrisă călră vezirulă cu cererea păcii. 

  

Sa povestimii și pentru săverșirile lui Conte Panin comendirulă de. a doua arie. Îşi aşeză armiea în preajma cetății Benderului saă.. Tighina,” precum 'i se di: cea când se stăpânea de. Moldoveni, care este în: capul Bugeacului. Zăticninaiă 
„intrarea sa eșirea, hrana saiă ajutorulă : cetăţii în câtă-vași vreme, iar Bugea- culii se stropșa de Ruși, care ne mai putând su! feri, saă - adevărul, văzândii 
Tătarii înfringerea vezirului, se închinară prin scrisore la Avgustii 13 qile prin 
mâna lui Conte Panin; cu jurănăântiă și prin iscălituri - “a 26 mârzacă deputaţi 
irămișă despre toți mărzacii Nohailor şi a - Bugeacliilor, făgăduindu-se că vorii 
aduce la aceastași unire și pe Cr; âmleni ; ; ȘI-ȘI lăsară zălogiă doui mărzaci, unulii 
din Nohai și altul din Bugeaclăi, şi câte o căpetenie ostășaset,: iară adr din 
deputați să duseră şi pînă la Peterburg. Li 
Dobândindii Conte Panin! pe Tătari, hotări ca să ia Benderul, şi i întaiti la 

ceru de la Emin Mehmet Pașa Muhafăz cetății ca'să lă dea cu tera, și-și luă 
respunsulă, că după unii anii se va socoti. : Die 

Septemvrie 15 dile Conte: Panin, vrândă ca să dea ostaşilori inima! și in 
drăzneală, strinse oficheali, cuventându-le cu aducerea aminte de: vitejiile mo- 
șilorii strămoșilor loră și desevărșirile rezboelorii, cu care totă d'a- -una s'aii 
arătatii înfricoșaţi neamuriloră ; și le lăgădui după volnicia ce i s'a fostii dată 
de la Impăratriţa, înălțare la! ofiţii din care se făcură și acei Ruși mai îndrăz= neţi, alesii cei. ce ati năvălitii întâiti cu scări la zidurile celăței și întâiiă se 
apucară cu acelă meșteşugos glombos, adecă sfera întristăciunei, cu care r&- 
sturnară o mare parte de pământiă umplândă - șanțulă cetăți dinafară, și din 
zgomotulii lui să pricinui : 'cetățeniloriă îndestulă Br6ză.- După aceea la o parte 
a cetăţii despre Nistru, făcură Rușii : :0. năvală- fi icl6nă,: metaherisind şi "bătaia unorii părți cu berbecii, adecă pe obiceiul elenilorii, cum le-ai fostii dicândă 
crius (1) ci nu le putură sparge, iar "Turcii neștiindă cursa cei-l-altă; năvăliră, 
în părțile acelorii părți, când Rușii după înțelesulă - semnului, cei rânduiţi aiă nă- 
vălităi peste umplutura. părții șanțului, Și cu scări suindu-se peste zidi, se arun- 
cară în celate, n6ptea săvârșindă acestea, și în cinci 'ceasuri s'aii făcut mare 
vărsare :de sânge, și pentru că după în case să arunca focuri cu multă strică- 
ciune soldațiloră, deteră focii cetății, care până pe urmă de totii aii arsă. Atunci. 
Emin : Mehmet Pașa, cu cei mai aleşi din. Aşi, ' închidându se în: castelul” ce 
este în cetate, trămise cătră Conte Panin cerându-i i întocmeală; ci-și “luă şi elit. 
răspunsulă : că de astă- dată nu este vreme, - | 

(1) Aries? V. A.U. 

13
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„Se găsi. în cetate tunuri 348, piuă 89, burie cu praf 7000, bombe, granate, 
glânţe de tunuri 80,000, pesmetii câniare 500, afară: din alte zaherele. 

Se găsiră 4, tuiuri, și alte 14 semne pășesci şi de ale allorii "meghistani, 
steguri 44. — Morți din Turci îndestui, afară din Urfa Valesă untuilăii, carele 
mai nainte dintr'o bombă s'aii omorâtii, iar și din Ruși măcar că arăta morți 
787 şi răniţi 1877, iar pote şi mai mulţi, saiă îndoipe 

Să luară robi : Emin Mehmet. Pașa untuilăii, i Abdulah Pașa și Mehmet 
pașa ikitailăă și 2- tefderdari, însă 'Taki tefteriară și altulii -Kalei tefterdarii 
i. Telabekir Alaiii  Beiii, și Osman Aga Bimbașa și Isir Aga Bimbașa, i Omer 
aga 'Lopei Başa, Măsăr Aga, Abdula Basa, și Muftiu Nur Efendi, i agaoa Ben- 
derului; Hagi Ali- Aga, și- Oda Başa Ibraim- i Oda bașa Emin Aga, i Enicer E- 
fendisi, “Mustafa. Efendi,. Ciorbagi Ibraim Aga, , Haseki - Ibraiin . Aga, Haseki 
Mehmet. Aga: i Bahci Efendi, Ciorbagii 52, Mehtupcii 5, Serdenghenstii Agasă 34, 
Bairactari 13, Agi de ai spabhiilorii 177, Spahii 297, leniceri 4756 și alţi: robi 

de totii felulii de stări 6240, cărora. li să adună suma 11790. 
„După aceea . rândui: Conte Panin, pă Băzorovski ghinărală, şi pă ghinărală 

Baur cam în. umbra - “Vozii, cu scopulii ca să ţie pe 'Tătari în frâiă. 
Bozorovski ghinăralulă, la urmarea drumului săi dăspre Ozia îlii întimpină 

3000 “Turci, și cu acrovolismos, acestă ispravă făcură, căi lăsară trei tunuri 
și câţi- vași: robi. 

- Hanul se silea să intre în Crâm, ci nu: putea de zătienelele ce'i făcea 
Baur, „carele luase scire, că hanul aii poruncitii lui Calga Sultan să'i vie întru 
întâmpinare, și pliroforindu-se dă elă, că se află cu 'Tătarii de pază în drumii 
despre :Kălburun,. pripi de ajunse cu ostași, și. o poposi la' apa Molosna, și de 

acolo trimise pe Romanios ghinărală maioriă, cu oste ușoră taclicon și 2000 E- 
-gheri: cu 12 tunuri. “sprintene ca săi coprinqă drumulii Hanului, de s sarii cu- 
teza să iasă din: Vozia. Când spre Oreapăsă se iuvi Calgao cu o s6mă din 
Turcă i “Tătară; şi dândă răszboiii se înfrânse și fugi înapoi la Orcapăsă, lă- 
sândii. în locii câte-va leșută între care se găsi mort și pă Mola Bei. 

După aceea Romanios ghinăralu, apucând : drumulă Kălburunului se poposi 
la apa. -: - .: -și toti despre Orcapăsă se mai iuviră altâ semă de Turci 6000, 
și la 25 ale lui Septemv. dânâii 'răsboiii iarăşi, se înfrânseră Turcii, și la gona 
loru deteriă peste -o băjenie tătărască, și le luară împovărate : : cară,:500, şi 

oi 5000 Și dobitâce -de vacă :2000; “unde S'uii: omorâtii din Ruși unii Cal- 

muci, unii husar, 2 dragoni și s'aii rănilii 3: cazaci și unii slegari cu 3 hu- 

sară și unii căprariă. cu putru draguni ; s'a perdulii 9 cazaci și 20 calmuci. 

--Bucur -colonelulii . cu o: sâmă de cazaci, puindii tunuri pe vase, vina apa 

pentru „trecerea Hanului, carele din Vozia trecuse la Calburun, și de acolo nă- 

dăjduia cu acrothalasie să intre la Oreapăsă, şi la 20 ale lui Septembre se în-
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tâmpină cu 0 sâmă de Tarcă, carei lrăgea cu vasele la Calburun, şi după 
acrovolismos de o jumărate de ceasii, "Turcii se: traseră iar către Ore capăsă, 

Zaporojanii și ei în drumuli Călburunului, isbiră pe alți “Turci pă care cu 
biruință îi r&spândiră, lăsând -Ruşilorii două stguri mari-şi“5 mici i 6 cor- 
tură și 80 cai, i 8 catâri impovăraţi. Când din tacriruli unui Tătariă robii :se 
adeveri bine că Hanulii S'aii închisă în Kălburunii cu Turci: 1000, şi 'Cătară 150, 
Mergând şi aceste” veşti, dă săvârșirile: ce s'aă lucrată cu a doua arinie, 

prea puternica imperatriţii cinsti pe conte: Panin făcându- li cavalerii :a! cei 
Mintăiăi tagme a lui Sfelit Gheorghie șilă dărui 'cu o "mcșie de locuitori 
liude 2500 şi după ce își așeqă armia la: ernaticăi, de I- o: vreme. S'aii “. dusti 
la Peterburg. . m 

Sultanului împotrivă mergendu-ă vestile, mazâli pă Hanuliă. e 
Intr'acestași chipii, curățindn-se Moldova și Buceagulii făcându-l - 'zapt, îho-, 

tări Marșalul ca să facă Ostea, a doua intrare în ţâra Rumânsscă. m 
„La Oetomvrie, pă la Focșani, intră unii Maioră cu pihotă, și cu '0 s6mă” de 

volintici, cari se întinseră până la -Rimnee, întru a: cărora: întâmpinare plecă 
din Bucuresci Kehaiaoa ' Mehmet Pașii, Rumele Valesă, cu câtevași steaguri 
de Turci, şi dând: răsboiii căqură: 2. Serdencenti agasi, „cu căţivași Tarei; ci 
Kehaiaoa se întorse cu ceilalți la Bucuresci.! i 

Tot îulr'aceeași lună, se: coboră pentru - Brăila, Gleb gninăra, și cu gi 
năral Podgoriceanul. n. : . 

Se rândui și pentru Bucuresci Iovan Gudovici Bragadirul, și cu 0 's6mă: de 
oOste ce avea, veni până în Ialomiţa la podul lui Kiran; unde iar Kehaiaoa 
Pașii, eşindu-le întru întimpinare, aşa puţin,. dupeste apă; din tunuri se pri- 
ciră ; ci Turcii arătându-și spatele, trecură Rușii şi veniră până în: “Creaţa, iar 
acole ajungându-i veslea „Brăilei, se. traseră; înapoi” în: Buzeii la: Stilpul Spăta- 
rului 'Mihaii. - a 
-Intimplarea. Brăilei -așa fu :. comendirul Gleb ehintral, 'dete poruncă: cop: 

sului săii de cu sâră, ca peste nâpte “la al treilea semn să facă iuruș la 'ce- 
tate, cu: scările ce într'adins avea făcute, iar Arnăuții, volentirii > din” beţie, fă 
cură greșală, căci mai nainte de al treilea semn, năv: ăliră la porta Şanțului 
despre oraș; iar Turcii cu . priveghere, purtându'și grija. “cu armele, :le stătură 
înpotrivă - din cetate, : şi pă lângă alți blestemaţi, “cădu “şi cel d'intâiii beţiv, 
Cealic Sima, ce era vestit de îndrăsneţ încă din vremea Hotinului. La aceeași 
vreme fiind şi soldații apropiaţi, aii făcut: năvală răsbind până la al treilea 
șanț; şi ar fi fost biruitori, că Turcii cu bună seamă se apucase de fugă pă 
poartea eca din.jos despre Dunăre ; iar lăcomia, i-ai făcut să cadă pă dobândi 
ostășesci: lucrurile Turcilor ce la ati găsilii năpusute pântre liniile şanţurilor 
căci o sâmă de "urci ca ordie, era poposiți printre e-șanţuri, şi greșala volin= 
tirilor i-ati făcut de ai intrat. în cetate ; și vădând Turci: zăbavă, că nui im-
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bulzeşte, şi-a luat măsurile și întorcându-se asupră.le, le făcu mare scădere; 
iar câți aii scăpat rezemară la popasul corposului, uude comendirul mai. şe- 
dând o di doaă pentru ca să se-arale megalopsihos, își luă solașul -n6ptea re- 
zemând la Măxineni, unde ai ședut mai trei săptămâni. Deci mergând: stire 
Marşalului de întâmplarea Brăilei, ales fiind cu .pagubă, de câte-vași sute. de 
soldaţi, trămise și altă seamă de cste ajutor, iar Turcii cum înțeleseră, pără- 
siră cetatea și o luară Rușii la Noemvrie, 10 dile 1770, cu tunuri 250; prin- 
seră şi cinci Turci ce era piliți în cetate, însă doi într'un loc și trei într'alt 
loc, cărora dându-le strînsâre, spuseră taina și arătară lagămul.spre care ai 
fost ei. într'adins rămași. cu mari făgădueli, și intr'acel lagăm ce era pe supt 
„meidanul dintre faţa cetăței și între oraș (nădăjduind că pe acea parte vor 
veni Ruşii) scoseră praful din 580 buriașâ aședate de la fundul unuia până 
Ja celălalt,--cu ţevi ca de o jumătate, de stânjen ; şi așa în urmă veni tot cor- 
posul şi se aședă de a gata în Brăila. : . i 

Bragadirul dar, celii mai susii numitiă Gudovici, împreună cu Dumnealui Aga 
Manolache, plecândii de lu stâlpuliă spătarului Michaiii, veniră pină la Colintina, 
unde le eși Mehmet Paşa întru întâmpinare, ;avindii ca la 1000 saii 1500 Turci 
din 12,000 cu care venise, că. pe semne 3 aă seceratii ciuma, iar alţii pe nă- 
ravulii lorii supărându.li-se se dusese. Ci cum vădu pă regulați și-și sloboşi 
2; 3 tunuri ce .avea (iar Rușii toti. venea) iși apucă Pașa solușulii dreptii lu 
Giargiuvă, jar Domnulii Manole Vodă de unde era la mănăstirea Cotrocenii, 
“apucă. cu Besleagi -și neferii țării drumul “Piteștiloră, trecândă Oltulii pă la 
Rimnecă şi dă acolo se coboră la Craiova, iar Bragadirulii intră în Bucuresci 
la . Noemvrie '14 dile scăpândii oraşulii şi lăcuitorii: fără nică o primejdie, ci 
numai la eşirea pașii la Colintina zărindă pe unii preotii în -clopodniţa Bise: 
ricii” ot. Hagiii, îli cobori și puse de îi tăiă capuli, pote fi că înțelesese cum 
săli trasă clopotele la întrarea stupaiuluă în anulii trecuti, dar clopotele totiă 
sai trasi și la a doua. intrare.: i | 
Veniră și boerii din Iași mai pă urmă,. Dumnealui Visteră Mihai şi Dum- 

nealui Logofetul Brancovânul, așișderea Domnialui Vornic l)udescu și Dumnea- 
lui Clucer Pană Filipescu, cari acești doi din Brașov eșindă aă mersi prin 
Moldova la Iași spre“ vederea Marșalului. A A | 

Veni și comendir fără. zăbavă -Măria Sa Oliţu ghinăral anșef. | 
Trămise Marșalulă în ț6ră; unde obști manifestii, arătândii trebuința, pentru 

care aii eșitii oștile din ţeră în.anulii trecuti, și înștiințândă biruinţele ce aii 
severșită, cum și de a doa trimitere a oştii de acum, ca să ne ocrotescă, 
iproci. aa | a 

Cazacii ce. se afla bichetii la Şmil vădândiă 7 corăbii la limanuli cetăţii 
Tulcea într'o nâpte .se indemnară și trecendii Dunărea le călcară și le adu- 
seră în Șmil; acesta fu pildă multora din cazaci și din Volintiri, cari se a:
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dunară și iar trecândă Dunărea noptea amăgiră pă dindarul cu mijloculii unui 
croitori anume Mitaco din Șmil, ce-i era cunosculii, și deschidendă porţile ce- 
tăţii, omoriră pre câţi 'Turci se afla într'i insa, unde Sai găsilii. multă avere - 
fiind fostii pusă în păstrare de unii-alții din “Turcii părții locului, ş şi luândă tunu- 
rile cele mai. ușore, cele grele le-aă înnecatii ; apoi ardendu-i i pamestiile, tre- 
cură iarăși călre mil. 

"Să porestimă şi cele ce s?aii petrecută în costă timpii în 
t6ra Leşască. 

Contederaţii supt trei povăţuitori, anume Polavske, Zarepa și Lamban, se- 
măna îndemnări norodului cu înpotriviri Craiului și oștilorii rusești „ce se afla 
acolo; ci Veisman Ghinăralu Maiorii și Drevici Colănelutii, cu arme îi sparseră 
și-i respândiră, -și iar nu se părăsiră, ci ca să maă indărjască noroduli, deteră 
unii manifestii așa scriindiă : 

«Noi Franţiskos Kuzocovski Conte ali Palatinatului Caliski, adeverimii con- 
federaţione” Tubar, și chemămă pe toți. fraţii la acâstă 'unire şi de obşte vă 
vestimii : că scaunul Lehii este văduvii, nefiind priimitii de craiii Conte Po- 
nitovski, ci să se păzâscă simabhia - „Porții otomaniceștă ca o puternică | aspidă 
(Pe carea Dumneeă. să o întărâscă), ca se putemă surpa pă vrășmașii noştrii 
fiinâiă -tare Aftocratoriă, “Vestescii dică scaunuliă de văduvii după întocmâla cp 
amiă făcutii cu Porta, că de nu le vomu păzi, vorii cădea în urgie Arhistra- 
tighii noslri, carii se. află pentru patrie sub pulerea sa». i: 

Primatuliă Lehiek celă de casă audindii acesti manifestii s'aii tarburatii, ş șia i 
întocmită înpotrivă-ă altul, așa. scriind :. n i 
__ «Scaunulii Lehiei nu veduvește, precum, este mărturisiti, căci alegerea Grau 
luă Ponitovski, curati s'aii cunoscutii, și: s'aăi „priimitii de toţi înpăraţiă : Evropei 
cum și de Otomanesea - Portă, că. de arii fi scaunulii văduvii, cum dice acelii 
confederată, mai întâiii noaă ni s'arii cădea a ști, fiindă acâstă trâbă asupra- -ne. 
dată, . iar nu altora; ci câți voră vesti -barfeliloriă lui, sau se vor înpolrivi 
acestui după lege Craiă, voră fi după pravilă vinovați morţii». a 

Cu tâte acestea confederatulii Polavski străngândii ] 4000 ostași, plecă asupra 
lui Roener Colănelu, ci. întâmpinându- li, după ce-i omoră 300. confederați, pe 
cei-l-alţi îi puse în fugă cu risipă; după aceea iarăși mai stringându-se peste 
1500, la mănăstirea 'Țestocovici, hotăriră să mai dea Rușilorii unii războiă, ci 
nu 0 nemeriră, căci colănelulii Drevici de-o parle şi Polcovnicii, Zahovski des- 
pre altă parte, puindu-i în mizlocă, le făcură forte mare stricăciune, luânâii și 
câţi-vași robi impreună cu tunurile. ce avea; așa le fu coneţulă într” acesti 
timpă., RR
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E a a ai , : 

e îndemnaiii a însemna câte ceraşi, pe cât am pulutii afla, şi de cele 
"1 "te 'aii stvârșilii Tuşăă într u acesti timpi, despre Anadol, 

Nu conteni şi 'totdepen Ghinăratuli cu biraințe a se arăta într 'acelă pirţi, 
carele după ce și într'acestii limpii puse pă Lezghii în. risipă, trase spre sine | 

"cu: unire pe Prinţipulii Eraclei, ali Ghiurgei de susii, carele are (spre părţile 
ce era să ostășască) aceste cetăţi, anume : Analer, i .'Tuchet, Izbole, Goresu- 
fam, Avaz și 'Tifaiz; și întindendu-se peste hotarăle turcești, luă Sirvanuliă, iar 
la lulie 17 supuse cetatea Cotatis (cu vărsare de singe) avendii tunuri 17 şi 
păi lângă alți“robi: din: Agă și Eriiceri luă şi pă trei Pași. Atunci și Prinţipuli 

„Solomon al: Ghiurgii de josii se' supuse cu. jurămiîntii, lucrândii împotriva 
neprietenilorii,: multiă: puţinii pe cât le-aii datii și lori mâna, După aceea se 
întinseră Rușii și până la cetatea Carsu, ce este pe apa Eufratului, 

„Se mai i povestimuii şi de cea “fără nădejde ri rani ce se deschiso Sultanul 
pe marea Albă totii într acesti timpi.” 

De cu primăvară se iuvi pe apele Veneţii Conte Theodor Orlovii cu 3 ga- 
line și uni vasii ce-i zică pingoz şi 2 ce le dică pangheporta, când Creștinii 
de “la Morea |-sinuri își făcură Patriei o mare pacoste, cum ne povestiră uniă 
din pămintenii lorii, care sai întâmplatii la acele primejdii. : " 

Inţelegendiă ei de sosirea acelor: vase, nimici nu mai “aşteptară, ci redicară 
cap sub 2 povăţuitori din pămnintenii lorii, anume Bânache: ot: Kalimata și 'Ia- 
nake Krevetas ot Mistras, care ţinuturi se 'hotărăscii cu nunţii Otmania din- 
t'același: Hersoneson. Acești doi aii fostii înlăritătorii norodului, avândă mai 
mare pildă fapta pravoslavnicilorii: Ruși, care prin îndemnări cu: făgădninţe, îi 
făcură' de priitniră- puşci 10,000, în loculu celorii ce: le: strinsese Turcii de “la 
“norodiă pentru -bănuiala, și porniră armă asupra 'Turciloră ot tam, ci Turcii se 
închiseră prin cetăți, iar Moraiaţii: făcură zapt ținuturile după afară; după 
aceea Turcii păininteni ajungându-se cu' 'Tureii Arnăuţi, (care avea și veche 
pizmă, pentru surghiunirea: lori din pământulii Morecă, fiindu:se fostă încuibatiă 
mulți, de câți-vași ani trecuţi) viindii cu mare cu micii, întrară în Morea, și 
cu mare cruzie vărsară forte multii sînge creştinescii | și groaznică robită , în 
At mai-totă Morea s'aii stricată; iar cei ce-aăputulii scăpa aiă trecutiă la 
Zakintho, la Kefalonia, la Korfus şi pe 'aiurea, „locuri de ale Statului Veneţii. 

Pă-la 'Maiit ' saii începutulii lui lunie sosi: în părţile: acelor ape şi Conte 
Alexe Orlov (însă cu cea-l-altă flotă, căci vasele dintâiii ce sosise cu frate-săii 
Theodorii Orlov acelea aii nebunitii pe Moraiţi). Deci înţelegendii de armada 
Turcească că s'aii călătorită cu venire asupră-le, pentru ca să nu prohoris€-
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scă mai afară, pripiră ea să o întâmpine mai înăuntru, pe însuși apele turcești, 
cum se și întâmplă. - e 

Iulie 5 dile, se întâlniră stolurile: în sănurile ce se chiamă Nafpliu, și cu 6re 
care războiji fără pagubă despre amândouă părțile; armauda tureâscă se trase 

„la ună limană, ce se chiamă Lambroki, iar turcește Ceșme liman, „care este de- 
spre Anadol, tocmai înpotriva ostrovului Hios. | 

Armada turcâscă era de 15 Galione i i5 5 sambekia, | 8 caravele şi trei alte mai 
mici bastamente. 

| 
Stolulii Rusii s'aii pusti la orânduială ; în capii “era Conte Theodoră Orlov, 

la mijlocii - era Conte Spiritot Grigorie, la sfirşitii Conte Elfiston: cu Conte Alexe 
Orlof. 

- 
Jolie 7 dile Amiralie Spiritot luând cu sineși pe Conte Theodor Orlov și deo- 

sebindu-se din linie merse cu o negeană de 'se apropie de căpetania turcească 
ce-i dică Rieala, care se comendăluea de Gezaerlă Hasan Beiă. și în unda ce se 
ațăță rezboiulă, Ruşii îi șterseră steagul, când soldaţii și mariueriă. arundândii 
necurmate granate şi alte meșteșugose focuri, se aprinse Rieala cum și Megâha 
asemenea ; atunci Spiritot și Orlot intrară cu 24 ofichiali în varcă şi se tra- 
seră la notă, iar Riala și Megeana cu mari trăznite se mistuiră de foci. După âceea armada turcâscă se trase .și se poposi în numilulă Ceșme Liman, şi puse Căpitanii Pașa în uscată tunuri 22, ca să o apere, iar Ruși căiră scră rân= duiră patru: borlote și patru galioue, | care peste n6pte, prohorisiră ș ȘI dândii fociă 
unui galioniă turcescii, unde fiindă cele-lalte suptii Vintă tote “ati arsi. a. 
“lulie 8 qile mergând Rușii în limană, găsiră galionulii lui. Geafer Bei în- 

tregii cu tanară 72 și-lă deteră sub comanda Capitanului Megeabil, mai găsinaii și cinci caterga, și scăpară 400 creștini ce se lupta cu marea pă scânduri plulindă; luară şi cele 22 tunuui din uscati ; după aceea se împărţi flota: mer- gândii ună stolii cătră Athina, unde găsindii 15 corăbii Dulciniotica, pe ș6pte 
le cufundară, iar optă le- -aii robită, iar cela-laltă stoli veni între 'Tenedos la Dardanele, adecă cetăţile ce sint de: pasă în fruntea arhipelagului, unde iaste. boaz, strămtore, sati cum am dice ca o chee, străjuindă și zătienindii intrarea de hrana 'Țarigradului. 

Sultanulit- umplându-se de mare mănie irămise de luă capulă Capitană baş şi în loculii lui puse pă Geafer Beiă | Răndui și pă biv veziră Ali Pașa Moldovangiă de | paza | Dardaneleloră pote pentru i se aligisise ochii cu' Muscalii de la Hotin, luândă cu sine și pe unii 
franţoz din "Țarigrad, anume Tot, avândiă cevașii praxis de inginerii, (1) 

După r&punerea armadei turcești, iar galeongii se respândiră şi cei mai mulţi merseră în Zmirnu,. orașă de Anadol în malul . mării Albe, cu mare schelă, 

(1) Veqi nota nâstră de Ia finea volumului, V, A. U.. 

18»
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de omoriră câte-vași sute de. creștini, iar Evropei de acolo, cu micii cu mare 

năvăliră în corăbiile evropeica, ce se aflase la acelii limani, fără numai consoliă 

remase în orașii închidGndu se pin casele loră cu destulă frică; acestea mer- 

gendă la auduli Sultanului, rindui în Zmirnu pe uniă Cara Osman Aga cu 1000 
ostași, ca se pedepsâscă.. pe acei zurbagii, și mai alesăi să apere pe evropei și 

măcarii că urmă cu Gre-care săvărșire poruncii, iar laudelori loră nu le putea 
face zaptiă, înfricoșândii . consulilor, că, în, vreme ce se va iuvi flota rusâscă - 

pă. apele Zmirnului, mai întâi pă consolii îi vorii omori, apoi așa „se vorii 

duce în lăuntru. Anadolului, ci consolii de frică | se îndemnară, și la, 20. ale Iu% 
Augustii seriseră toți către Conte Orlov, dintru ale cărura scrisori a Consu- 

lului” Olandei asa să coprindea : | 

| «Scoposulii acestori trâmiși cătră Exelenţia ta despre paxtea neamuriloră 
Evropei carii locuescti tr” acestii oraș, adevărată nu ca să facă vre unii 

spionlăc, ci încă nici să fie Ştiută de stăpi anitorii locului, . căcă acestă felă de 

cercări, nu poti lua sfărșit, mai alesii înaintea Exelenţiei tale, fiindă plini. de 

isteciune și cu mare . iscusinţă, cum nici noi nu avemă îndoială de vre-o pă. 

nueală, că am fi cercândii săivârșirile poruncilorii cu care te-aii încărcatii sin- 

gura stăpânitore Iinperătriță ; ci noi, avemiă bună nădejde la înțelepciunea Exe- 

lenţieă t tale, te vei socoli ca. unii, omă urmândă, și nu te vei îndura de 

vugăciunele unui nenumărată norodti, pe care unii neamii varvarii Și netemă- 

torii de, Dumnesdei, în, totă vrenăea îi înfricoșază cu asemănarea morţii; ; vedemii 

că ostașii |. Rusii, „ce sînt supt stăpinirea Exelenţiei. tale, după. ce ai înălțata 

biruinţă, n'a metaheresit pă. vrăsmașii lorii cum. ne: metaherisescii ei pe noi, 

cei, mai mulţi, din neguțătorii Evropel de aici cu fuga, aii intrată în corăbiile 

ce sai aflată cu întâmplare poposite la acestă limană, împreună cu familiile și 

fieșteși- care, "unde se socotea: pre sineși prea bogati, năpustindu-ș ŞI avutul, sati 

molțamită ca să-și pue viața Ta asiguraţie, iar, trebuința, îi face pentru hrana 

cei de lote dilele, și atâta sunt de stenahorisiţi | în. cât..nevoia îi silește. oră 

a muri. de fome, saii a “cădea în primejdia vieţei, jar consolii (dintre care sunt 

și eii unuli) ne aflăimii închiși prin case, necutezându- ne să eșimii pe afară sin- 

guri, . ci cu paznici iaciaccii, și iarăşi nu sîntem siguri, despre. vre-o. năvălire 

acestui neamii varvari ; într'acestă chipiă jaste starea tuturorii evropeilorii de 

aică. Ale căroră „ruigăciuni | aducendu-se cătră Exelenţia ta, te vei îndemna cu 
milostivire, .c ca să-i mântuești de aceste rele întârnplări. : 

Noi rugămă pă Dumneieii pentru bună sănătatea Exelenţiei tale, și eii unul 
consolul neamului Olandezesc, îndrăznesciă! deosebitii a. te, ruga; şi.ca să, nu 
mă arătii supăralnică cu lungimea cărţii, te va pliroforisi din gură Dumnealui 

Einleiur deputatul, trăwnisă cătră Exdlenţia | ta».
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Conte Orloo le- -aă răspuns la Octomyrie 8 'gile cătră toți, 0 „carte, 
așu soriindă i 

E am priimită cărţile Damnea-vostră la 21 qile ale trecutului Septemvrie, 
și forte în'am întristatii de grija ce aveţi, care eii mai nainte cunoscându-o, 
mă silescii însă pe cât: mi se cuvine, și nu. ipsiiă a vă da Dumnea-vostră re- 
spunsii, de _mulțămită,; și ca să vă facă. să luaţi: s6ina Jucrurilorii ca și însumi. 
Ei, urmezi prea înaltelorii porunci şi voinţii prea puternicei | Impăratriţe,: jr 
Și . orijandu- -m& de iubirea de Omeni, ca să-i ajutii. cât îmi va fi prin putință, 
atât pă neamurile ce ne sînt de bine: voitori,; cât. și pă.cei 'cu rea voință, 
Cu aceste nectătite blăndeţe sunt  dinceputii îndemnatiă, tocmai de când ani 
augită mișcarea cea de obște a norodului. Zmirnului, schimbându- ra socotâla 
pentru acelă 'orașii, ca să nu vă se înmulțescă fica, saii adăogirea celorii răi, 
Și într 'adinsăi am sloboditii pe-unii Eniceriă Agasă, cu etpaiu săi, robi fi iindă, 
ca să vorbâscă acolea cu cei niai de înțelesă, ca să vă apere primejdia, și 
să vă sigurefsâscă. Și s'aii bine făgăduitii, că negreșită va săvârși trâba fără 
îndoială, ci:nu scimi de s'aii ținută de cuvânt. Dumneâvâstră veţi cunâsce 
mai alesii și din' cuvintele deputatului, că eii nu m'am lenevitii,: și sint plinii 
de 'pohtă, ca să ve. mulțămescii la tote câte cereți, însă de nu mă voră zătieni 
alte gânduri, ale cărora înţelegeri și Dumneavostră. le puteți pricepe; și iar 
nu mă pociă da | platnică la fieș-ce intâmplare- -vă, căcă vreamea mă va putea 
face să mă apucii de dânsa. Dumneavosiră cu cât: veţi putea dice, că trebue 
să socotescii pă Zmirnu ca: o : desăvârșită: apikie, locuitâre de atâta neamuri 
evropeica, iar nu ca unii orașii ali vrăjmașului, acesta nu o voiă putea pricepe 
cum şi în 'ce' chipii. “Că. așa dar trebue : să asemăni și tote cele-l-alte cetăţi și - 
orașe: ce sînt îs ta para thalasiile turcești cu Evropei locuitori. Iar cât pentru 
neguţătoriile -Dumneavâstră vă "încredințezii, că despre stea ce iaste supt. co- 
mendutla n6stră, nică în frică nică în pagubă pă nimeni 'nu vori pune. Nu 
mă îndoescii ca. în “câtă vreme semnulii Prea' Puternicei Jinpărătrițe. va, stă- 

pini aceste părți de mare, maj alesii Dumneavâstră! vă. veţă bucura de luda- 
tele sale biruinţe. Și iar dieiă de cea figăduinţă- -mă, că va fi când voră lipsi 
cele ce stai împoizivă can6nelorii ostășesci, căci atunci şi eii schimbându-mă 
de mă voii: arăta spre apele | Zmirnului, măcar de vă se va şi pricinui vre-o 
turburare, eii nu mă voii inovăţi, cum, nu m am vinovăţiti, cu: cea stingere 
de totii a armudei vrăşmașului, a căria 'rea 'norocire: vaii adusii la atâta frică, 
Slobogirea unora din robi, și buna voinţă ce arăt cătră toţi, încă nu s'aii 
vărsat în inimile Tureilorii, precum ei: aşteplarnăi, ci după îndărătnica lorii 
fire, o să ină. facă să-mi schimbi gândul şi fapta, că așa li se cuvine. lată 
și acum pentru rugăciunile Dumneavostră am hotăriti să mai ertii pe câțivași 

,
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ficându-o numai ca să vă mulțumescii și să vă apără de ori-ce împrotivire, ne-. 
voindii, pricinile ce polii să-i întărâte spre vre o r&utate; și măcară și cu acâsta 
să li se facă vre-o pildă. Dumneavâstră fi fiți pliroforisiţi că mă veţi găsi pururea - 
cu tâtă inima, bucurosii a vă sluji, nu numai n6murilorii celorii ce ne sunteţi 
voitori- de bine, și încă și celorii neprieteni, carei sunt resipiți și amestecați cu 
Yrăsmașii noștrii, încă și tuturorii celorii ce vorii vrea să năzuâscă la puterea 
milostivnicei Imperatriţe, că slava puterei ei este asemenea cu iubirea 'ei de 
Gmeni, cum ttă lumea 'scie: că Mzrimea Sa n'aii redicatii armade alte, fără 
„numai ca să pedepsâscă pă călcătorulii - păcii, și cu cât este mănia puterei 
sale grOznică vrășmașilorii săi, atâlă și iubirea de Gmeni îi este neclătită spre 
cei ce-i sint voitori de bine; pentru acâsta vă făgăduese și pă numele ei celti 
prea lăudatii vă adeverezii,. că în câtă vreme va fi acâstă trâbă asupră-mi, vă 
încheiii, cu avutuli și. familiile Dumneavâsiră, că veți fi în liniște; pivă în cât 
și de va fi ca să mai înalții altă biruință, eii voi lăsa-o însă cu mijlâcele ce 
vamii ar&tati mai sus, căci iubirea de. cinste-mi este ca să o urmezii după 
cele înalte cugete ale singurei. stăpânitârei mele, cunoscându-mă pe sine mi 
fericită căcă m'am aflată la acâstă stare, ca să arătă (şi la aceste depărtate 
locuri) cuviosele ei bunătăţi ce-i închi | puesce marele sufletulă săă, și să-i me- 
taherisesc puterea, ca să suflu groza peste vrăsmași și siguranţia spre prietenii 
ei. Sfârşindă, vă rogii să priimiţi a mă erta, căci nu v'amiă dati deosebi res- 
punsuri, pentru că tote cărţile Dumneavostră dă o- pricină fiindă, socotiiii că 
vă va ajunge acestii respunsii de obște; cu tâte acestea, deputatulii Dumnea- 
vostră vă va pliroforisi pentru buna mea fire, și nădăjduescii ca şi înșivă veţi 
cunâsce buni scopulti meii ce am cătră: Dumneav6stră. > 

| „Int această vreme se însciință Conte Orlovă, că mulți din cer: greci puinău- -Și 
la vase bandiere rusesci umbla pe mare jăfuindă, și dete unii manifestii însciin- 
țândă, că de către unii ca aceia nu are nici o. trebuință, .ci unde se vorii 
găsi să se prindă și să-i pedepsescă. 

Supuse și ostrovulii Lemnos, avândiă în destulă limaniă, unde își ernă flota. 
Inţelegândii: Conte Orlov, că s'aii mai adunată 30 corăbii Dulciniotica, | care 
umbla. jăfuindă ostrâvele, se porni asupră-le, și unde le-aii găsitii dinte'însele ati 
înnecată, altele ai luată, iar cele mai multe le-aiă respândităi. 

Intr'acea vreme lipsindii Conte Orlof de. la Limnos, găsi pirlej Geza Exli 
Hasan Beiii, cu 4,000 . Eniceri şi intrândă în Limnos, pă câți Ruși îi găsi îi 
omori, luândă și câţi-vași ofichiali robi şi-l numi Porta de Gazi, ci în scurtă 
vreme iarăși îli părăsi. . | 

Prea puternica Imperatriţă forte. mulțumindu-se și de aceste norocite iz- 
bânde, cinsti pă Conte. Alexe Orlov făcendu-lă Ghinărală Anșif ântâiii Ca- 
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văleră ali Sfintului Gheorghe și arhistratig stolului Rusescii, dăruindu-ă și' ru-" ble 100,000. 
-Cinsti și pă frate-s&ă "Theodor Orlov făcându-l tenente-lihinărală și cava-i 

leriăi de Sfetih Gheorghe, dăruindu-lă cu ruble 50,000. o i 
Cinsti şi pă Conte Spiritot cu cavaleria. Sfintului Andreiii, | dăruindu-lii cu o moşie: de locuitori 2,500. a | i Cinsti și pă conte Amiral Grail făcândulii comendiriă corposului, și-l dărui cu ruble 12,000. Se ai o 

a 

“ Pentru trecerea de vreme făcuiiăi acesti adaosă. 
Pină în dqilele imperatorelui, marele Petru ali. doilea, se alla în Rusia Gre- care. hiliarhii, căroră li se dicea streliţi, păzitorii trupului împărătescă, avendii nărăsii în fapte chiar ca şi Turcii iniceri, după ale cărora zorbalicură cu ho- tărire le-ai stinsă viaţa, ci într'o di la locul celi de pierdare, peste unii 

fiindă cu priviala și însuși împăratulă, așa cum îi întindea muncitorii cu gă-, turile pe lungimea unui bușteanii | şi-l tăia eu barda, iată unulă dintr'acei stre- liţi neavendii loc pe buşteaniă să-și pue gâtuli, s'ată întinsă singuri cu gâtul 
pă pămiîntă, pă. care vădendu-lă Impăratulă cu milostivire îlă ertă şi nici de slujbă ati fostă lipsită; ai uceluea nepoți sînt Orlovii acești de acum. 

“Să mat povestimii și pentru altă rană ce se mai deşchise sultanului cu Ali Deiii 
 Rehdair ot Eghipet saă AMăsăr, cuni îi dică Turcă. | 

Acesta! fiind unulă din cei 24 bei, „omă  isteţi 'cu minte ascuţită,  puru- 
rea” se; zavixtuea de cătră: cek-lalți Bei cu piiri la Portă pă care în” trecuţi ani : în pace aa fostii surgunitii la o parte a Araviei, unde: nu lipsea cu gândulă * a-și găsi mijlocă de resplătire, și fiindă dulce la cuvintii și cu bogăţie, irase : la 'sine pe o sâmă de Arapii acelui pustiiă,: | 

După ce dobândi: pă acei Arapi, întâiti veni pă ascunsii | la Țarigrad, și prin : mijlocitori îndrăznindii să înștiință vezirulă, rugându-lă ca: să i se dăruiască ertăciune, și-și luă respunsulii, că nu este cu putință a-ă mai fi şegămintulii * la Eghipet saii a se.mai numera între cei 24 de bei, ci să se întârcă de unde - 
„ai venită, carele așa ai Și făcută; ci întorcându-se desnădăjduitii, şi ai înfiptit - gânduli spre nesupunere, apucândii. mijlce care socoti că i se cuviniă şi pe lesne dobândi şi evnia ogeaclăilor ot Eghipet..Iaste pre obiceiul Moametaniloră — 
obicinuescă. și Eghiptenii,— dă mergii şi din ei pă toți anii la Meca pentru Ha- * 
gelăk, ci pă cei din: partea Eghipetului îi ia: câte. unii beiii și cu levenţii lui: îi duce și îi aduce cu pază. lar mai susti disulă "Ali Bei păzi vremea și lo- * 
cul cu ai lui, și întâmpinândi pe acelii Bei, îl omori împreună cu' levenţii : 
lui, iar.pe Hagii luându-i elă îi duse și-i adusă la Meca. Acâsta | înțelegându-o 

/
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cei-lalți Bei, :hotăriră să-i stingă viaţa cu război, şi dintr'iinșii ișindii din Eghi- 

pet (după care urma și o sâmă de ogeaclăi, însă mat neînarmaţi), se întâm- 

pinară unii: cu alţii și aţâțându-se războiul, fu biruința lu Ali Beiăi, încă Și 
pașa celă rânduit de P'ortă muhavăzi Eghipetului, fugi din locu-și.. .. 

Se apucă Ali Beiii dă întări cetatea Alexandrii, ca să polă zătieni. năvălirile 

Tureiloriă și întocmi to portom Suveizul, ca să potă trage negoţul Emenului.: 

Scrise și cărți pă la unii din vecinii Evropei, dintre care cele scrise la Sta- 
tulii Veneţii așa se coprindea : | i 

«Noi fraţii Voştrii (fiindii că toți sîntem: din Adam) stăpânitorii pămîntului 
și mărilorii ; voi ocrotiţi-vă legea, cum și noi după Alcoranu nostru, din vechi- 
mea trecuţiloră ani ne sunteţi buni prieteni. Cuvintulii care .ne îndemnămă | 
a VE trămite acestă scrisore, este să vă adeverimii, că la acestă împărăție, nu 
stăpânesce nici silele, "nică strâmbătăţile, ci cresce. nelemerea și înfloresce lini- 
ştea. Aicea nu se allă mijlâce de săvârșirile nedreptiiţii, nici ertămii nimănui 
să-și cheltuiască viaţă și lucrurile întru desfrânări; nici se vinde cinstea cu 
bani; ci încă trebue cele vrednice de cuvintatii moară încuviințate obraze să 
să curețe de acestea. 'Dumnedeii să vă păzescă de turburările diavolilorii, 
și de ficleanele loră duhuri. Acâstă împărăție este rodnică buneloriă firi şi slo- 
bodă den spre tOtă nedreptatea. Bogaţii și săracii mulţumiţi de o potrivă « să 
trăiască. I)replatea se cunâsce din odihnă. iproci.> | 

Campania a 3-a leat 171, 

Michailii: Crecenov -Ghinăralii Maiorii cu-corposulii ce avea .plecâ la Craiova, 
unde era Domnuliă Manoil Vodă, cu chehaiaoa Pașii ot Diiu,' cu 2000 iniceri; 
ci înțelegendi că s'uii apropiatii de cu sâră, se spălară ca vre-o 1.000, iar re- 
mașii adoa-di eşiră. despre Preseaca în câmpii, lângă oborulă târgului de afarii 
stândă chehaiaoa cu Turcii de osebi și domnulii cu etpaiul săi și cu beșleagii 
şi, neferii. de osebi, avândii şi vre-o sută slujitori de ț6ră. Când slobodiră 'Tur- 
cii 2 tunuri din 4 ce avea, și. se repegiră câți-vași în chipă de iurușă, ci în- 
cotro voriă fi luatii Dumnegeii scie, că nu sati mai vădutiă. lată şi din tunu- 
rile Hușiloriă - veni unii glonții și rupse capulii calului unui slujitoră ce sta 
aprâpe de Domni ; iar cei-lalți slujitori de odată cum și Turcii de ceea parte 
cu toții împunseră a fugă. Ci Turcii apucândii drumulii Diiului, la trecerea Jăiu- 
lui fiind apa cam mare s'a înecată câți-vași; iar Domnul cu ai săi și cu 
Besleagii | și neferiă țării, apucândi drumulii pe la Işalniţa, trecură Jăiuli pe la 
Ţănţ ăreni și Dunărea pe “la Florantin, coborându-se la Diiu.. Și aşa Rușii in- 
trară în Craiova, Ghenarie 17 ile“ dobândindă și cele 4 tunuri, încă 2 le lă- 
sase și pline. 

Pe acea. vreme eșiră "Turcii Giurgiuveni cu unii Sultană ce avea câți-vași
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Tătari, și apucară fundu Vlăseii pă Argeş î în susii până la Ogrăz ăzeni, care întor- 
cându-se cu pleanuli la Giurgiuvii îi ţinu de răi Mehmet Pașa Rumele, Valesă; 

"iar Că nu mai căutară că este cumnatii Sultanului, ci-lii omoriră, împreună și 
pă chehaiaoa lui şi pă Ordiiu' Agasă, încă şi pă alți Agi. 

* Comendirulii: Oliţ Ghinăral Anșef, Iândii în ştire de fapta loră nu pierdu. 
vremea, ci in luna lut Fevruarii, plecă împreună ce alți Ghinărali, și, cu stea. 
ce avea asupra Giurgiuvului ; unde măcar că orașulii era întărită „cu trei 
şanţuri, şi pă lângă | alţi: Turci ce era adunaţi se aflară şi câți-vaşă. leşi 
de ai lui Potoschi! „Confederatulii, carele erniă la Cernavoâii şi făcură Tăz-. 
boiii însă ântâiă în câmpii. Apoi peste nâpte cu iurușulii ce făcură Ruşii, aj 
luară cu vărsare de sînge despre amăndoauă părţile ; iar Arnăutii Suleiman Pașa 
şi cu câţi-vași se închiseră  în' cetate, ci vădendii că Rușii o slăbescăi din tu- 
nuri, o făcură tera la Februarii 22 dile și trecură la Rusciuc cu pace, și 
plecă Trumbeţeoiii Gheneralulă la Iași cu vestire mareșalului.” 

Din Ruși se omoriră unii majorii anume i. soldați 173 şi S'aii, 
rănită 694 şi doni ghinărali anume Molin Iosif, și Conte Helmghegor şi Polcov- 
nic Natalie, i ună maiorii ali Egherilorii şi alți doui Oficheali. | | 

La Aprilie Oliţ Comendirulii ajunsii şi trecuti fiindii de bătrâneţe s'aii să- 
vârșitii de morte bună, și s'aii îngropată în sfinta mitropolie. - - 
„Intr! acestă iarnă altii război mai vrednici de cuvintată, nu s'aii intactă 

fără numai în Mehedinţi veniră ca vre o 400 de Turci asupra , Cerneţilor, și 
dândii războiii cu unii porucie anume : ce era peste slujitorii de 
jeră, cărei îşi arătară spatele însoţindu- se crângului, iar. pă colti Porucie dă 
prinseră și vii Paă dusii robă la Diiit | E 

Merse comendirii la Craiova Ghenăralii Potemkim în loculti lui Crecinovii 
Ghinăral, carele mai cătră Primăvară rândui de se slobodiră pă baltă Greși-. 
care '6ste ușoră şi volintirime, care trecândă. Dunărea la “Tibru ai dati tocii 
la câte-va case și cu pleanii se întOrseră. 
Din pornirile ce făcură Turcii pă acestii următorii ană se înţelese că sfatul 

le-ati fostii cu năvala ce ati făcutii trecândă Dunărea în ţară pă de multe părți, 
doar vorii face pă Ruși să se tragă din ţâră, ca în anulă trecuti 1770, ci 
măcarii că Huși se traseră după alocurea, cum se va vedea înainte, iar de totii - 
n'aiă lipsiti, ci pînă pă urmă toți se adunară pentru . paza “Bucurescilorii. Iar 

- ţării se făcu mare scădere în tote, pă. alocurea cu osebită robie și pradă de- 
săvârșetă; zăticnelă de hrana celorii ceară fi pututii tărpi fără primejdie în 
partea muntelui; care și ati perdutii bucatele peste câmpuri rămâindiă nesteânse. . 
Și mai ântâiă veniră o sâmă de Turci, din părţile Serhaturilorii, din preajina 
Nicopoi, la Brancoveni, în sud Romanați, unde se afla unii Pod-Polcovnică 
anume ; i strejă cu pihotă i cu călărime tacticon avendii și tunuri 
încă și pă o s6mă din slujitorii ţării cu: volintirimea, unde își arătară și ei 

.



210 | - 

  

cevași. omenia ; iar 'Turcii indestulii harţ și năvală ati făcută, dar până pă urmă 
perdendă răsboiultă | cu pagubă aă fugită.. E a 

Ișiră şi din Șiștovi în gura Vedii la loculăa unde se chiamă la Beiul, (că. 
acolo era strâjă pod-Polcovnie Aserski cu liude .400, pihotă i.950 husari, 
avea şi altă 6ste ușără cazaci i voliniiri ca la 500 cu trei tunuri), ci o s6mă 
de 'Turci în vale pe luncă se hărțuea cu călărimea, iar cei mai mulţi urcân- 
du-se pe Vede în susii, venea întrascunsă pă după niște văi și de-odată ai 
năvălitii la pihotă ; și noroculii lori că apucase de-și făcuse şanţii, iar ce le 
„mai lipsea ati. plinitii cu care și cu îndelungatii rezboiii tare s'ai apăratiă strop- 
șindii pă Turci cu tunurile, apoi după fuga lorii, nici Rușii n'aii mai tărpitii ci 
Sai trasti la Giurgiuvii. lar de eftinătate câte ai fostii de o para, îndăstulii va 
fi mărturia Dumnealui Dumitrache Varlaam biv vel medelnicer, ca unulii ce s'a 
întâmplatii, ci încă până a nu lua războiu | sfârșitii a apucată la sănătâsa. 

Marte 27 dile, aședându-se în Lichirești un polcovnie iar a doa di trecură 
Turcii din Dărstor și dintr'inșii alegându-se 8. călăreţi, veniră pînă se apropiară 
de apa Borcii, ci “Rușii aşa bine îi chiliră, și cu din tunuri șterseră 4, apoi viin- 
du-le pedestrimea, se apropiară la 7 din qi înproșcându-se mai pină la 11; ră- 
nindu-se din Ruși liude trei, apoi s'aii trasi Turcii trecândiă iar Ja Dârstor. 

Se așezară cordunuri pe margine, în Lichireştă, ton Braum. Polcovnic; la Cio- 
căneşti Poleovnie; la Podulii de piatră, Levin .Polcovnie; la Olte- 
niță, Azdrahanski Poleovnic și în Negoești, Ermolanski Polcovnie. . 
„Despre, sfârșituli lui. Aprilie eșiră ca vre o 700- 'Turci . la Ciocănești şi fă- 

cură 0, năvală cât ati pusti mâinile pe două tunuri. rusești, ci mai pe urmă 
izbutindă Rușii și-aii dobândită tunurile prindenăti şi trei robi, iar din Ruși - 
morți 11 și răniți 17. | - 

„Maiii 16 dile se rădică. din Craiova Potemchin Ghinăralu cu totii | corposultă, 
și coborându-se, pîn Brăncoveni, -aă trecutii Oltulii, aședându-se împotriva 'Tur- . 
nului. 

| 
Intr'aceași qi, Maii 16, veni comendirii Măria sa Prinţipulii Repnin, aducândă 

împreună și pe fou Esin Ghinăraliă Porucic, și îndată porunci Mării sale (iu- 
dovici Ghinăralulă de se redică din Giurgiuv cu cei mai mulți dintr'aceliăi.cor-. 
pos, (lăsândii acolo pe Engel Maioruli numar. cu 400 pihotă) și se duse la 
Turnu de se împreună cu corposulă lui Gheneral Potemkin. . 

Maiă 18, plecă din Bucuresci și Prinţipulă Repnin cu Fon Esin și se duseră 
la "Turnu, iar pe urmă le urma obuzulii, ci din susulă Giurgiuvului năpădindu-i | 
Turcii le luară cu totul ; într'aceeași clucsă era se cază însuși Exelenţia lor, 
ci le aii slujitii norocul cu silința călătorii (findă pă poște) cu depărtarea. 
Mai 20, Ahmet Pașa untuiuliu, cu multă glotă de 'Turci, trecendiă din: Ruy- . 
ciuc la Giurgiuv, îlă făcură muhaserea cu război de 3 dile, iar la 23, îlă 
dete numitulă maioră cu zera şi cu. parolă, ai eșită din cetate, cu armele
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loră impreună :și câți țărani 'era de lucru și poslușania Rușilorii, nesupărândii 
Turcii pe nimeni fără numai | pe Ianache Căpitanulii Goruneanuliă poprindu-lă 
cu unii sulă, Vaii şi omorită. Şi pentru acâsta cinsti Sultânulă pă pașa 'ca să 
se numâscă Gazi. e | 

Merse vestea la 'Turnulă. după. Prinţipulii Repnin, că ai înconjuratii Tureii 
Giurgiuvii şi lăsânaii acolo numa! pe Potemkin cu corposulii săi, luă pe Gu- 
dovică. cu 6stea ce o rădicase din Giurgiuvii și plecară înapoi, ci în diua ce: 
ai ajunsă, aprâpe ca unii ceasii, îi trămise pașa în ştire, că celatea s'aii luată 
iar Exelenţia lor mai şădendi pînă ai înoptatii, și-aii îndreptată drumulii că- 
iră Copăceni cu' destulă grijă. - 
„Intr'aceste dile, sosi și Arhiereulii Mitropolitulii ţărei, fiindiă fostii plecată din. 

Petroburg de -la trecutulii Martie, ci-şi găsi odihna, cum nu o .nădăjduea. 'Turcii 
de la 'Turnu luândi în știre. de la sătenii ot Flămânda de redicarea lui Gudovici 
cu ostea ce venise. din Giurgiuvă, năvăliră asupra lui Potemkin însoţiţi cu nă-. 
praznică ploe, ci nu se folosiră nimicii, că pierdură războiulii cu pagubă și în- 
torcându-se pen Flamânda stricară pe câți-vași săteni. Iar și Potemkin nimica 
nu sati mai zăbovitii, mai alesă | că fărşise şi t6tă gephaneaoa, ci luându-și : 
solușulii dete păn Rușii de Vede rezemândii în Bucuresci... : 
„Atunci și Măria Sa Manole Vodă, trecândiă Dunărea, pe la Diiă cu unii Pașă 

ikiluilău se așeză. de o cam-dată în Craiova, iar din Argeşii până în Oli, 
4 județe : Vlașca, Teleormanii, Oltti și Argeșii, fiindii deschise și fără sprijineală, 
eșiră “Lureii din. Giurgiuvi, avândă şi uni Sultanii, precum se. suna cu 6000 : 
Tătari, și se urcară .mai până aprope de Curtea de Argeșă stropșindii totii lo- 
culii și robiră tte satele cu avutulii loră, care se întârseră împărțiți unii la 
Giurgiuviă, alţii la Șistovii și alții pe la: Nicopoia. . 

După acea Măria Sa Manole Vodă, rădicându-se din Craiova cu etpaiulii 
săii se așeză pînă la o vreme în Bengești Sud Gorjiu, apoi se urcă la Rimnec 
ședândii până la Septembre. Pa LL a 

Turcii după luarea Giurgiuvului luară îndrăzn6lă și iar se porniră în țară 
despre. 4 părți ; eșiră ântâiii, din Hârsova ca 7000 (după tacriruliă robilorii) la 
gura Ialomiţei, unde era ună maiorii cu pihotă, liude 150 cu 4 tunuri, ci încă . 

„cetățuea ce o făcuse de pămîntii | totii. lucra țăranii la dânsa nefiindă isprăvită . 
și-i năpădiră 'Turcii ; iar și Maiorul nu își perdu cumpătulii ci se aşternu de 
r&zboiii, însă mai ântâiii se alese unii soldatii şi încălecândiă” pe- caluliă Maio- . 
rului năvăli la Bertești, unde păzea husari 200, şi cu grabă viindii uniă trăgea, .. 
la vadii, iar alții asupra neprietenilori, ci Turcii socotiră, că-i împresoră vre-o | 
altă putere și părăsindii războiul o apucară “la .pieiorii, trecândi la Hârșova, 
din care s'aii omorilii câte-vași sute, mai alesii din pedestrime, că umpluse stu- 
furile, până. și țăranii. cu sapele de a umere mai o săptămână îi totii scotea | 
de urechi dupăn baltă; iar din soldaţi ai perităi liude 43.
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 Ișiră ș și la Lichirești, unde păzea Măria sa Rezevschi Ghintralii, ci Excelenţia sa 
fiindii fostii înţeles de fastu Giurgiului, cu grabă porunci ispravnicilorii de judeţe” 

pentru șase sate, ca să-i trâcă Talomiţa despre Slobodia lui Ianache, unde era de 

pază vre-o 50 soldaţi și câţi-vași cazaci, și Măria sa se (rase cu „comandași la 

Obilești, cum și cele-lalte cordunuri se strânseră în Obilești şi în „Negoești, iar 

cele dise sate în diua | ce aii ajunsă, aii trecutii trei cu podulii până în seară, 

iar cele lalte trei, aii rămasă până a doua qi, ca rumînu : una lenevirea, a 

doua cu îndoială că vorii'se fugă Muscalii, și că or se-i redice din patriele ; 

iar "Turcii după ce ati trecuti în Lichireşti, cercându-și în preajmă, şi văden- 

du-se fără zătieneală, se îndreptară noptea cătră Slobodie, sosindă despre diuă 

şi” nu putură trece că era apa mare, și podulii trasi despre mănăstire, ci TO- 
“bindiă cele''trei sate se întorseră în Dărs tor, Di 

- Eşică și din 'Turtucaea o s6mă' şi trecură pe la Olteniţa, apucâuidiă drumul 

Bucureștilorii, care de ar fi putută rezbi pă cei din Negoeștă, s'ar fi întinsă 

ca să ajute pă Giurgiuveni la venirea ce: aii făcutii asupra Bucureştilorii în 

luna lui linie, cum să va vedea scrisă înainte. Indată Qicii ce aii trecutii Turcii 

la Olteniţa, comendantu din Negoești făcu știre în Ohileşti lui Rezevski Ghi- 
nărali, și redicându-se cu corposulii ce avea, așa bine îi chitiră în diuă, des- 

pre o parte Exelenţia sa, despre alta comendantuli ot Negoești, îi puseră în - 
mijlocă și le dete o bătae care, nu le aii fostii de obrazu lori: ; iar. remașii 

s'aii intorsi, însă nu: pă unde aii veniti, | ci irecândii Argeşu s'aii coboritii prin 

Clăteşti ! și prin baltă aă trecuti Dunărea, încă și Argeșul ai mistuitii partea 

sa întâmplându- se apa mare. | a a 

Se porniră şi din Giurgiuvii cătră București și la Iulie 7 dile sosi Gazi Ah- 

met Pașa la Copaceni, poposindu-şi ordia pă malit peste Argeșă, iar ună cor- 

posii alii: Ruşilorii sta dincoce în Ilfovii; și incepură ase înproșca din tunuri, 

ci ale Tureiloriă trecea. peste Ruși, ale Rușilorii iar bătea pămintulii în mală, ci 

fiindă că "Turcii cu cele șișhanele deșcior pișca pe Ruși, le cautară a se trage 

la mănăstirea Văcăreștilorii. 

Iunie 10 dile veni Gazi Ahmet Pașa la Văcărești, ci mai ântâii de la făn- 

tâna lui Radu Vodă trămise pe unii turcii cu mehtup cătră Prinţipulă Repnin, 

seriindu-i cam cu bine, cam cu înfricoșare. Își lăuda tare norocirea armelorii 
„sale, și-l îndemna ca să se ducă din țară cu bine, și se-i facă pe boeri tes- 

lim. Să te v&dii piatră scăparea epuriloră! Aretară copii dos la faţă, rezemândii 

unii prin Buzeii alţii se sprijiniră la podii la Kirani, iar-alții cătră Câmpina și 

prin Văleni. | 
-Prinţipulăi Repnin fiindii plini de întristare, mai alesii că-i adusese nenoro: 

cirea acestă defăimare înpotriva vestitului săii nume, i se părea că nu cum- 

vași se. fi greșit tălmăeitorulii mehtupului (Iordan .biv vel Gramaticii) și cu 

mănie totii întreba de scrie toti așa. Apoi bine pliroforisindu-lii, altii r&spunsă
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n'aii dati, fără numai spărgândii mehtupulii în faţa trimisului, X-a dis: să 
vie, că-i va da respunsulă din tunuri. | 

Viindi dar "Turcii, năvăliră asupra corposului , ce-lii comtinduea Potemkin, 
între drumul Giurgiuvului și ală podului Caliciloră,. şi cu unii acrovolismos 
perdendii Turcii răsboiulii, fugiră gonindu-i Rușii până la fintâna Radului Vodă ; 
iar Prinţipulă Repnin cu acâstă ispravă se duse din tară, remâindăi comendir. 
Fon-Esin. pi i. 

Intre volintiri, era unii grecii rumeliotis, dupi statii,. după chipă, după. căia- 
fet chiar 'cetak deliormiănân,; până și barba îi era cerceve sacali ; acesta la celii 
mai susii disi acrovolismos, iera în Bucuresci, iar după ce | auqi tunurile, în-" 
câlică işindii în podulii calicilorii de o parte, când și .vEdu' pe uni bulucii de 
Turci, întorcându-se de la o năvală înapoi la tufe; și pă ohiceiulii mărginașilorii 
mai alesii la 'acâstă rezmiriţă, purlândă căciule şi .zărcule pentru ca să amă--. 
gâscă, socoti acesti disă, că sunt din volintiri tovarăși. de ai lui, și cu mare 
grabă încunjurându-și calulii se pomeni în noianuliă Tureiloră ; iar nu-și pierdu 
cumpătulă, ci cu îndrăznslă începu a striga «Imetium Joamet ghiaur azdir» 
Vlemaţi peste dinșii, şi de locă o' plecâ înapoi, și după dinsul câți-vași “Turci, : 
iar când se apropie de o carea, temându-se de tunuri, își luă căciula, şi în-. 
cepu a striga : gospodin (cutare) nu da că sunt pravoslavnie de ai voştri, 
Tocmai atunci se deșteptară neghiobii ce-i urina după dinsuli ; și cine-l în- 
treba cu mirare : cum aii putută ținea ? Eli se mărturisea, că nu-i aii fostii cu 
ciudă căci Vaii trecută, ci mat multii sai miratii când supt clu sai şi uscati. 
„După acestii războiii,' merse Ghinărală Potemkin în Obileştă | în loculii lui 

Rezevski, când eşiră din Dărstor o s6mă de 'Turci, și robiră du. peste câmpii 
câţi vași 6meni după la pluguri, după care se mai învitară ca la 800 cu fe-: 
ciorulă unui ikituilău pașa şi se înlinseră câmpului după. gâbulă,. iar o s6mă 
de cazaci după ce se arătară o și plecară la fugă, și traseră cu acesti mij- 
locii până se cam apropiară de tufile Obileștiloriă, iar Ghinărală Potemkin după 
știrea ce avea de grabă se cobori în josii unde se chiamă la Mora- -săracă, și 
întorcându-se Turcii cu  pleanulă, îi căzură în clucsă, și între alţi robi, prinse 
și pe feciorul de pașă, și se mântuiră și acei forană. de. robie. - ! 

lunie 11 dile Abreşeov! solulă Rusii intră -în. lazaretulă. ot 'Zemon şi după 
6 septămâni trecândii cu mare cinste despre ai imperiului, trecu pe la. Sibiiii 
şi prin vama Uituzului ai eșitii la Moldovă și din lași, la Septembrie. 14 qile,. - 
aii plecatii cu Măria Sa Grigorie Vodă Ghica la Petroburg. | 

La Avgust, Fon Esin Comendirul plecă cu corposulii ca să ia Giurgiuv, | ci 
noroculă de acea dată îi stătu înpolrivă, | 

Se pomeni cu 6stea la Daea, iar înainte mergândii cazacii şi volintirii afară 
în drumulii Banului (ce. este hotarulă hasului Giurgiuv) straja 'Tureiloriă fiindiă 
ca .vr'o 30 den care pringendiă pă 5 i-ai adusi: la Exelenţia sa, iar cei. lalți 

14
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scăpândii aii dati veste ordi! ce era poposită afară din șanțurile orașului, însă 
din sustii, unde ai fostii viile nazărului Hagi-Halil-Agăi. După aceea merse Fon- 
Esin cu Gudovici Ghinărală i cu Satorinski Ghinăralii, în priveală la loculii 
unde stătuse straja și vădură pă o semă de turci riindii bulucuri, bulucuri, 
până cam la mijlocul câmpului calea jumătate, câtă este din hotari până la 
Giurgiuv, și acolo ati stătutii, iar comendirulii aduse din corpos pă Fabricean 
Maiorulii cu 400 egheri și cu 4 tunuri şi-i puse pe o vale ce vine cam ală-. 
turea. cu drumulii, stândii într'ascunsi, iar Exelenţia, lorii se intorseră la cor- 
posi. Deci cazacii | și volintirii cum era învățați să dea Turcilorii pricină, doar 
îi vorii trage la îndămâna Fabriceanului, se siliră, dar 'Turcii nu s'aii înșelatii, 
ci vâna pe cazaci și pe volintiri, care umbla încoace încolea: hărțuindu-se, iar 
până pă urmă totii le-aii făcută o bozma, că o sâmă aiă tăiată drumulă 'Tur- 
cilorii în. vale despre câmpi, iar alții înpotrivindu-li-se : pă deal, Tureilorii le 
ai. căutatii să trecă prin văile ot Daia, ca să polă eși în limpezişu câmpului, 
iar cele părăgini, cu butucii şi cui.curpenii ce era înțesați cu mare ghiurluc, . 
le făcea armăsariloră mare zătieneală, căci prea desi se  potienea și totă în 

"botit cădea, Așa cădendiă. vre-o 30, ceă-lalţi S'aii dusă la Giurgiuv, ci până a 
ajunge ei acolo, ordiea li se rădicase şi întrase în cuprinsulii șanţurilori, După. 
aceea corhendantulii se cobori cu toti corposulii la același locii'alii strejii în 
drumulii Banului, iar adoa-di se poposi în prâjma Giurgiuvului și după o di. 
și două cu pace, trămise pe unii ofichealii cu unii turcă robii anume: Ahmet. 
Bașa, cerândii cetatea, ci își luară respunsulii : odată cu capulă ! | Așa comen- 
dirulii cu sfatii aleseră se. facă peste nâpte năvală' la șanțuri ; rânduis€ corposuliă 
în trei, o. parte subt comendirulă, alta subt Gudovici, și ali treilea subt Sa- 
torinski, „carele, după semnul ceasului . e6- -ȘI pusese, aii mersi la partea 
Giurgiuvului din josă, și făcândii năvală ai și intrată în șanț, ci află o ză- 
tieneală de mare primejdie, căci Rușii pe cât știa măsura șanțului cea de cu' 
primăvară atâtii își făcuse scările, iar “Turcii după luarea: Giurgiuvului, le ai . 
fostii nai sepată, ci din pricini, una acâsta, și alta din zăbava celoriă-lalte două: 
stoluri, care nu atâtii din lenevire, ci căci şi întw'acele părţi, osebitii de adân- . 
cimea șanțului acolo totii era apă printr'iînsele, și măcară că:aă aruncatii snopi . * 
de nuele dar plutea și scările li era în zadarii, scurte, cu tâte acestea la partea 
care aii făcutii iureşiă Satorinski s'a luat la fugă o samă de turci, care la trecerea. 
podului cătră cetate, rupându-se poduli la unii locii dintr'uniă glonț de tunii! 
rusescii, atunci s'a înecatii și procletulii | Sultanulă. (care aii robită cele mat . 
susi qise patru -judeţe), încă și cu doui feciori ai lui; ci în furia războiului 
măcarii că să rănise Satorinski, dar totii se silea cu armele, și unde aștepta 
ajutorulii: celorii-lalte părți, iată din careaoa lui Gudovici se dete din tobe 
semnulă de azat și între Turci fiindiă și leși de ai lui: Polețki, îndată ce au: 
ințelesăi semnuli, aă popritii pe Turci din' fugă, și întorcându-se glâta îi năpă- .
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diră cu mare scădere Rușilorii, în cât se mai adaogă ranele lut Satorinski, 
peste una dânlâiii la pieptă, a doua 6ră la capă, și ală treilea. forte stricătâre 
la picioră, și așa aii scosi soldații din șanţii afară. In locă „ati cădutii . ofi- 
chiali 92 și soldați peste 500, afară din 70 robi, precum m'am pliroforisită de 
la unii preotii robii răscumpăratii în Ruşciuc, ce și elii cu alte raele ot tam, aiă 
cărată căpățânile decindea din caicii la. uscati, iar soldaţi răniți peste 1,000 
din care până a doua-di ai murită peste 300 cum și pă Satorinski aducendu-lă 
până aicea la Bucureşti, şi aii datii | sfirşituli, şi Sai îngropatii în monastirea 
Zlătariloriă, : 

Comendirulii mai stătu în .locii 2 dile pentru « ca să se arate maegalopsihos, 
dar. cu destulă frică; iar apoi aleândii mai de folosă zbughiul, rezemă peste 
Argeșii în Dobreni, ci 'Turcii cât despre Giurgiuvă, altă venire asupră- le n'ati mai 
făcută până la viitorulă Octomvrie, cum să va vedea înainte, fără numai totă 
la Avgustii se aleseră ca vre o 400 turci din etpaiulii Mării. sale Manole Vodă 
cari veniră din Râmuecii la Curtea de Argeși în di de tâărgii, unde volintirii 
era aprâpe de 1000, din care eșinâă vre-o 50 la rii întru întâmpinarea, și 
cădendii vre-o 7, 8, iar cei-lalți vădândă că Turcii se îngloteză (peste cei-ce 
văquse întăiă) fugiră cu toții cară încătro aii vădut cu ochii. Peaci peaci se pue 
mâna pă Damaskin Egumenul, cu care se întâmplase de acea dată, și isprav- 
niculă județului Ioniţă 'Tigveanul, ci prindândă veste ai năvălilă pe. o. por- 
tiță ce este din dosulii monastirei și aă. scăpatii, iar Turcii intrândii în mă- 
năstire, ati tăiatii pe unii călugării i i pă | globniculi de țigani ; apoi se intorseră 

„la Rimnecii, fără.a nu face orașului Argeșii nici o, băntuială,.. Pe 
Septembre.. „+ Fabricean majorulă trecu Oltulii cu oreș-ce ste tacticon avândii 

şi căți-vași cazaci i volinliri și izbi Rimneculi diua, iar Domnulă cu. etpaiuli 
săi cum și Turcii ce-i avea scăpară și rezemară în Craiova. lar.ce. aii avutii 
Domnuli le luară Fabriceanulă, și era așteptândii Manole Vodă în Craiova, 
împreună, cu acel gisă Ikituili Pașa, sfârșitulăi acelui, de pe urmă războiii dă 
la: Octombrie. Me A | 

Se povestimiă pent u cel răz zdoiă i ce s'aii făculă în luna lt Octomvrie la Popești 
„ din josu Bucureştilorii cu 50 seu. 55,000: după tacrirulă Turciloriă robi. 

Musunolu cum ai rânduise sultanii Mustafa -pă acestii anii 1774, serasker 
într'adinsii pentru, țara rumânescă, începu din Larisa a stringe ste cu care 
viindă. până. la Niș, acolo s'aii zăbovitiă până s'aii în | preunată cu Obreșcov so- 
lulă Rusii, la trecerea cătră Zemon în luna lui Maiă;. după aceea se pogori 
Musunolu pă la Diiă în ţară și trecendii .pă la Craiova, iar aii eşită trecândii 
Dunărea. pă.la Nicopoe, şi pă decindea S'aii' popositii: în Rusciuc,: forte cu
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zabavă, se cunoștea că era vre-o așteptare de vre unii răspunsii de la Obreş- 
cov; ci în zadarii, că până a nu -ajunge Obreșcov necum în Petroburg ; ci încă 
nici în Moldova, cătră Marșalulă, armiile . rusești luase alte uinbre în părţile 

“ Cramului, făcându-lii zapt cum se va vedea înainte, 
-La. Septembrie trecu Musunoglu din Rusciuc la Giurgiuvă, iar "Turcii pe loci 

îi cerură voe ca să se ostășască asupra Bucureștilorii, iar ielii ca ună practicosă, 
cunoscândii ce le arii fi pututii fi mai de folosii, îl sfătuia, că 'avendiă Giurgiuviă 
în mână, cu 'două părți ale. ţ&rei supt zaptulii lorii, li se cuvine se stea păzindii | 
Giurgiuvii ; iar ei pă năravuliă lori multi birfindiă împolrivă-ă, și ne mai pu- 
tendu-i ţinea (sati că se va fi temutii, să nu paţii ca .Rumele Valesi Mehmet 
Pașa), lo dete. voe: și - plecară supt povața a.trei pași, alegându-și drumii de 
venire pin Coeni și pă la Dobreni cătră București, însă mai. ântâiii metaheri- 
siră unii mijlocii care n'a prinsi locii. Scrise Hagi Aiani- ordu agalari, cu ab- 
dul-cadir: efendinin: iazigisi, ună 'mehtup, cătră: Dumnealui Nicolae -Dudesculiă 
vel vornicii: cu. multă peripiisis, cum şi. însumi am cetită tălmăcirea, și-lii în- 
Șliința că după arzul mărginașilorii s'ati miluitii Dumnealui prin hati-humaium 
ali Sultanului cu Domnia în viață-și, viindu-i Sangâculă şi _tuiurile, și că cu 
mijloculi. a: 50,000: galbeni se: întocmâseă Dumnealui pe cele trebuinciose 
obraze ostășești ca să se dea nizamulii,. că și. robii câţi s'a luatii din ţară 
toți să voră întârce înapoi. Și acestii mebhtup i se trămise cu unii țărani ro- 
bită din sud Vlașca. Ci. până a-și merge pe la siliştea lui s'aă bolnăvitii, şi 
işindii vorba îlă: şi colăciră la Fon-Esin pe care trămiţânâiă' de îlă aă luatii 
cu carulă, așa bolnavă, îi ră imise în Moldova In Mareșalul împreună cu 
miehtupul i aa Die NE ae i 
'“Veniră 'dică “Turcii '0 s6mă înainte lu Coeni, întru a cărora întâmpinare, mer- 
gonăti cazacii și -volintirii, | Turcii -nu putură. trece Argeșul, fiindi apa mare, 
apoi, viindă și gloata începură a face podulă cu vasele ce adusese prin care, 
iar cazacii și volentirii se traseră la Dobreni -puindu-se strajă în capulii iazu= 
lui se este peste Sabari, adăogându-i cu 400 însă 200 soldați i 200 carabi- 
heri cu patru tunuri, unde merse și Fon Esin pă vedere; iar Turcii venea o 
semă pe câmpuli Luncii, iar alţii pedestri urma înpotrivă-le pin stufulă sai 
lrestia: care 'se înbină tocmai în..capulii. acelui Iaz: Peaci fu se prindă pe Ruși 
de Ja spate, ci grăbindu-se cei din câmpii, cu obicinuitele lorii hălălăituri, s'aii 
priceputii și cei după în stufii, și măcarii că într” acea undă sosi strejei și altii 

- ajutorii din corpos, dar Turcii cu unii iurușiii ce ai făcută, şterseră rușilorii 
3 tunuri și vre-o 60 capete și mai bine, și în fugă nu încăpea pe Ruși iazulii 
jar cei mai mulţi ati cercatii tina Sabaralui, unde aii mai peritii și alţii, iar 
pe unii îi ai luatii robi: împreună cu unii maiorii ; și îndată se redică Fon: 
Essin cu totii corposulii și veni din Dobreni la 'Văcăreştă, ci 'Tureii' după acea 
izbândă, mai multă nu s'a întinsă, până li sati ajunsă | după urmă totă ordia
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Apoi şi oi. pân Dobrevi și pân Berceni veniră în Popești la 15 ale lui Octom- 
vrie, ci mai nainte de sosirea loră, Fon Essin făcu ştire lui Potemkin Ghină- 
ralii, ce era cu corposulii lui Baur Ghinărali păzindii pă baltă la.gura Ialomiţei. 
Așișderea chemă şi din Obilești pe Gudovici Ghinărală, carele viindii cu cor- 
posulii îlti.rendui dă pază despre Cotriăceni, iar. Tekel. sosind. la 18, în Căză- 
nești pă Dâmboviţă, acolea pă lunca dă alături, + sta așteptândii semnulii. și 
părlejulă,. : Ie : e E pg 

Octomvrie 15, cum se. “gice mai  susăi,. sosindiăi "Pacii în, Popești, s se ei apucară 
de-și făcură șanțuri, -:: ,. . o a ae 

Octomvris 16. veniră o seamă de Turci asupra armii în. Văctireşti ci: doar 
numai. cât îşi, arătară boiurile. | N " a 

Octomvrie 17, iarăși veni o sâmă. de Turcă, iasă pân lunea Dâmboviţei, ş și să 
silea- ca să între: în. București, ci Cazacii şi volintirii precum era oranâuiţi, | 
eșiră întru întâmpinare, și. începură a năvăli unil asupra altora. Iar 'din Dorta 
monastirei. în 'susii, era bioţii Bucureșteni câți nu încăpuse prin hanuri. băr- 
baţi,  mueră și copii, stândii cu privelă cum se întărita și să suduea unii pre 
alții ; iar Rușii aduseră câte- -vași tunuri, și le purta în dosulă. norodului,. și 
când vedea pă Turcă că năpădescă pă volintiri, făcândii Jocii între. Omeni 
deștepta cu câte unii tuni, Turcii se așternea dă fugă, Yolintirii, cu chiote 
lua la gonă; așa s'aii toti hărțuit, şi în orașii. n'aiă intrată. cc, 
 Octomyrie 19, Joi, după la o vreme se redicară din Popeşti, ca patru, cincă 

mii de Turci, și trecură pă la Dudești ca să între în București, asupra:cărora 
trămise Fon-Essin pă Gudovici Ghinărarală, carele. din Coteăceni. trecu, cu:i- 
hota păn București întru înțâmpinarea lorii, avendă și, o s6mă :de. călărime, 
pikeneri, carabineri și husari, când şi comendirulii hotări să: facă marșii călră 
Popești asupră-le,. și mai ântciii. dete semnulii lui 'Tekel Ghinărarulii cu 17 tu- 
nuri. mari ce se slobodiră din Văcărești, și după la 9 câsuri să porni armia 
împărţită în câte-vași carele, și pe încetii pe încet, când “fu cum. pe la -11.c6- 
sură, ajunse în faţă-le la Povești, și să aprinse. tare război, din. care .ne mai 
putendii sta Turcii, părăsiră șanțurile, cum și cel ce trecuse pe la. Dudești pen- 
tru București, înfri îngându-i -i corposulă lui Gudovică, și cu fuga trăgendii la Po- 
peşti, aflară ordia stricată ; așa cu toţii de-a valma se apucară de fugă, când 
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„iată și Tekel îi întâmpinară dinapoi cu altii foci, aceea le fu şi a mai mare 
peire, ci noroculii lori, că aii înoptată. Cu tote acestea câinii Bucureștilorii 
până la o vreme aii ernatii în partea locului. 
„Făcură Rușii zaptiă ordiea cu tunuri 27 şi tQtă ghephaneaoa cu zahavelele lorii. 

Între alte leșiuri, se găsi unulă despicatii în două din grumază până în şedutii, 
de care dicea Fon Essin, că de ar șli pe acelii ce Vaii izbiti.cu atâta „Vir- 
tute, Par face ofi chială, 

e.
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Vineri la 20 stea cea, ușoră făcură vânătâre, și pe mulţi ati găsitii betegi 
pân tufe și pân crânguri până în Argeşi. o 

Plecă și comendirulă cu tâtă armia, cătră Giurgiuvii,. făcendiă 6stea în patru 
corposuri și mergendă unul după altulă, cale ca de ună ceasti: unii corposiă 
înainte subt Gudovici, altulii subt Inglistron, altulii sub Dolguruc, și altul supt 
Fon Essin; iar. înaintea tuturora mergea Cnez Cantemir, cu o sâmă de călă- 
rime : Pikineri, Husari, Carabineri, Cazaci și Volintiri,. pe care îndată ce-i aă 
văqutii "Turcii câți bieți se sprijinise acolea, nimicii n'aii mai stătuti, ci cu toții 
aii trecuti decindea la Rușciuc, și așa Cantemir făcu Giurgiuvu zaptă, (carele 
se cinsti cu Poleovnicia de Carabineri,) iarii Musunoglu cu etpaiulă săi era 
din josii în chipulii de orașii, cu șapte tunuri, ce le lăsă acolea în loci şi trecu 
și ela dăcindea. | | 

Măria Sa Manole Vodă înțelegendă de sfârșituli acestui răsboiă ce-lii aștepta, 
își schimbă socotsla, și din Craiova rezemă în Banată, unde acolo ai și ernatiă 
(însă precum înțelesemii așa îi ar fi scrisii Musunoglu,) âpucă drumulii drepti 
ală Jiului cu Boernașii câți avea, nedovedindu-le scoposulii până la hotari, și 
acolo prin Schela Vălcanului, trecu la Banată, mergândiă şi până la Sibiiă de 
S'aii împreunată cu comendirulă ; pote să fie fostii pentru vre-o cercare, căci 
într'acesti timpii 1771 Pârla cu taină ai făcută “cu Austria Gre-care simfonie 
(ce după pace se sfeti) dreptă pungi 23,000 însă. pungi 20,000 cheltuiala oştii 
şi 3,000 pentru unii osebită obrazii, încă făgăduindu-i-se şi Craiova cu cele 
cinci judeţe prin scris6re, din care sumă pungi 800 i s'aii și făcută teslim 
la Zemon. lar apoi în toemelile ce le-aii mijlocită Prusia între Nemţia cu Rusia 
şi împărțela ţărei leșești, ai făcută pă Austria dă şi-aii schimbati socotâla și 
tecmela ; şi iar Porta aă rămasii înșelată. 

Să venimii iar la rândulă Istoriei. După rădicarea Mării Sale Mariole- Vodă, 
a treea di se redică din Craiova și Pașa și se duse la Diiii, fără sup&rarea lo- 
cuitoriloră, și rendui Fon Esin pă Fabricean Polcovnici, cu o seamă de pihotă 
și cu călărime tacticon, asupra căruea se dete şi cei nai mulți din volintiri, 
și făcu acele cinci judeţe zapt; însă Fabriceanu cu 0 sâmă de regulate, se 
aședă în Slatina, temându-se despre vre-o năvălite a 'Turcilori ot Turnu. 

Să cuvintămii şi pentru războele ce s'aii întâmplat afară din hotarele 
Zercă, totă la acestă campanie 1771. 

De cu primă-v6ră iarăși trecură Ruşii la 'Tulcea şi omoriră pe câţi-vași Turci 
puțini, câţi era de paza acelui castelă. 

Trecură şi Veisman i Cernovici Ghinarali la Saccea, unde se afla strajă ca 
cinci șese mil de Turci, lăsară Rușilorii câte-vași tunuri, și le arse hâmbarele
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“cu făină; orașulii și cherestcoa podului -de. Dunăre; și la acestă” război se omori Cernovici: Ghenărârulă.- . a a | Războiulii de la Orcapasâ, fiindii a doua armie supt comanda Mării Sale Ghinăralit anșefă și cavalerii Cnâz Vasile Mihailovici -Dolgorak cu alți 3: Ghi- „nărali, anume graf Maior Puskin, i Cncz Prozorofski şi Carhonie, aii săverșitii acestii războiii cu “Turci 7,000 i tătari 55,000, după tactirulii robiloră. 
lunii 13 dile, cam despre diuă cătră 14, Sai începutii (cu comanda lui Ghi- năralii Carhonie) dre-care acrovolismos, “iar după ce s'aii luminatit de diuă, s'ati făcută războiulă. cel de lemeiii, cu co!onele ce era supt comanda lui Ghinăralii-Maior Puskin, carele socotindii adâncimea. saii “lăţimea şanţului ce-i sta înainte,. după ce aii împinsii pă neprieteni și s'aii suită d'asupra șanțului; ii aă pusii în frică, şi îndată Și-a relatii spalile; iar dă a stânga  fiindii Prozorofski Ghinăralii, carele povățuea:o sâmă de pedestrime, cu călărime,: după: ce aii trecuti gărla Sivasinul, ati înlâmpinatii 20,000 dă vrășmași,: pă care izbindu-i cu foculii tunurilorii și ali pusciloră, câți ati scăpatii i-ati pus întru o 

neîntorsă. fugă, și la acelii numării ali neprieleniloră, spre Coslov, fu şi însuși Hanulă ; și. după resipirea vrășmașilorii .a contenilii și foculii ce se arunca 
din cetatea Orcapăsă; care se păzea de Turci 1,700, irămițândii soli cătră co- 
mendirulii Dolgoruk, cu cerere ca să-i lase slobodi să se- tragă, şi să-i dea ce- 
tatea ; ci de-o cam-dată nu li s'a dată ascultare, lăsându-i ca să cunâscă 
robirea ; iar apoi cerândiă milostivirea, li s'aii dată voe, de s'aii trasă la. Varna, 
lăsândă numai. zabiţii lorii săhiile,- iar celorii proști tuturoră li . s'aă: luată 
armele. o E o | 

La, linia războiului de alară, sai luată dă: la 'Turci tunuri :35, iar cetatea 
Orul, cu tunuri 160, impreună şi cu alte muhimatură, - . . 

Paguba despre Ruși: soldați 30 morţi, i un under-ofiţer, iar răniți 4 oberi ofiţeri și soldaţi 131; şi după ce s'a luati cheile cetăţi! Orului, comendiru 
se întinse mai înăuntru acestui Iersonison ali Crămului pentru unii folosii no- rocilu ca acesta. : . - 

luniii 17 qile, comendiruiiă Dolgoruk, trămise pe Ghinăralii-maioră Cnez Cer- 
batov peste apa Ienișul şi mergândii subt cetatea Araba Calesi, nptea cu ni. vală o aii luată, fiindi cu tunuri 36 și aă păgubită Rușii soldaţi 50, iar din 
neprieleni morți și răniți aprope de 700. Cand despre altă parte Ghinărală 
Braum, cum era rânduită pentru celalea Cozlov, găsindu-o lăsată de neprie- 
teni, aii luat'o, puindii într'insa garnizoni, 

După aceea comendirulii Dolgoruk plecă cu armia spre Kefea, acolo fiind 
puterea cea mai mare a neprieteniloră, supt Ibraim Pașa, şi după ce ai ajunsă 
la apa Sangherulii, i-aii sosită deputaţii despre Crâmleni, ca să se supue supt * 
protecţionulii imperatoreștii mărime, “după a cărora cerere dile patru S'aii pusi 
perimerie; ci comendirulii prinse veste că în “Kefea, așteptaii neprietenii unii 

14%
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ajutoră de 20,000; deci ne mai perdendii: vremea, la 22 aiă plecati și trecând: 
apa Socecrac își aședă lagărul ca 2 ceasuri fiindit până la: Kefea, iar la 23 

6stea cea ușâră aii intrată dă diminâţă în lucru cu neprietenii, unde și co- 

mendirulii dă grabă mergândii pă vedere, îi arătară că în Ketea sunt 30,000 

afară dă ajutorulii ce-lii aștepta, și vădu rânduiala neprieteniloră puşi cu spa- 

tele despre cetate, și înaintele șanţu dă unii cotii și jumătate, cu tunuri 24 și 

în locii dă tăbii puși saci umpluţi cu nisipii, iar de a stânga avea altă ardie, 

carea acoperea înalții munți, iar în drâpta avândii Marea Neagră, pă totii mi- * 

nutuliă arunca necurmatii focii din corăbii. Deci comenâirulii avândă dă a 

stânga pă Prozorofski Ghinăral, și: în drâpta pe Zorici şi pă Cnez Bogantinov (?) 

Ghinărali aii începutii și Măria Sa a ardica armia la înălțime, și vădendii pă 

vrășmaşi cu mare silință înpotrivă-le, aii chemati din armie pe Ghinăralii Maiorii 

/orici și după porunca ce i-aii datii, lovindu-i cu călărimea, le-au întorsii gân- 

dulă în fugă. Atunci iată şi din corposulii -celii pusii pă munte.unii polii Car- 

taulni-Edinograd, cu alii treilea focii din bombe, aii aprinsii gephan6oa vrășma- 

șiloră ; trămise și pă Ghinărală-maioră Zorici cu catanile cătră rătrăgămentul 

neprietenilorii, carele cu polculii Ezumski, aii făcutii cea mai mare vitejie ; și 

așa neprietenii părăsindă locul, și pă cei răniţi, aii năvălilii unii în cetate, 

iar alţii prin corăbii împreună cu Abaza-Pașa, și măcarii-că era Prozorovski 

Ghinăralii poruncitii: să: urmeze după fugari și să ocolâscă. cetatea, ci fiindu-i 

împotrivă starea, locului, nu s'aii pututii; iar după ce dobândi și șanțurile, aduse 

artileria și începenâii a bate cetatea, trămise Ibraim Paşa rugăciune înscrisă, că - 

o va da, numai să fie slobodiă cu etpaiulii stii, și i se respunse, că din prea 

înalta milă a imperatoreştii mărimne, i se dăruește viuâţa: cu lOtă averea, n- 

mai și însuși și cu'toți câţi vorii fi cu dinsulii, să se dea ca nisce robiţi din 

război ; și așa eși cu agii lui la farstat saii zaruș și dăscinghându-şi sabia a 

intins'o, iar comendirulii Dolgoruk căutândă în cinstea mărimei lui îi aii dato 

înapol şi se înlârse- la casa lui, -în celule; rânduise și garnizoni cetăţii. 

La acesti războiii periră soldaţi 150 i unii gheneralii maiorii de Sent Marco 

enginerulă, -rănindu-se dă trei gloanţe. 

- “Tureii după războiulii Kefelei, părăsindii cele-l-alte cetăţi, anume : : Kerci i i Ta- 

manul, și orașulii 'Sudak şi Enicale, tare fiindă cu tunuri 66 și cinci havan- 

topii, le făcură Ruşii zapt, aședândii p'intrinsele garnizoni. ” 
Abaza Pașa cum scăpă de la Kefea, în corabie, se duse la Țarigrad, ci. Sul 

tanulii aii poruncitii de-i ati tăiată capulii. Si 

La Oetomvrie lolii pă vremea războiului ot Popesti, şi luatulă Giurgiuvului, 

iată şi Veisman Ghinărală găsi vreme și părlej, și iar trecu -Dunărea întindene 

du-se pină la Babadagă, pentru că Turcii cu zurbalicii paralidisiră pă Dulchea- 

ueasă, ci veziriă Silihtar "Mehmet Paşa lăsă pă Aga Pașa in Babadag, şi elii să
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trase cu Sangeacul la Tatar-pazargie, ci cam fără nădejdea agai Pașa, îlii izbi - Veisman și îi strică ordia, făcându-o Rușii zapt cu: multii: pleanii. „ia “Mergândii după cele-l-alte, şi aceste trei amare vești la auqulă Sultanului, adică războiulii ot Popeşti, luarea Giurgiului și războiul ot Babadag, se umplu dă mare mănie, şi trămise dă mazili pe Silihtar Mehmet Pașa. 'După aceea trecu Bragadirulii. A ndreiiă Stefanovici, cu Barzov Polcovnicii, la Măcinii, şi izbi pă. Abdi-Paşă, ce se alla acolo cu o sâmă de 6ste, pă care îli puse cu remaşii intru -neintorsă fugă ; iar numiţiloră, pentru izbândă le sosi cinste” și milă, însă lui. Miloradoviei Ghinăralii Maiorii, și cavaleria Sfintei Anei, dar dă bani. 
Se luă și cetatea Hărsova prin îndemnarea și povața lui. Ion Morarăli: ot tam. Acesta. vădendi pă . Turcii. iabangii că să înponciștză cu cer: dă loci, și . seoposulii lorii: ca să aţâţe epanastasis să iagmaladisâscă orașu;. veni Ion și spuse Marii: Sale Ghinărali Potemkin .dă starea cetăţii, şi dă două trei burie cu prafii ce era puse într'o porti afară pă pămintiă. Deci numitulii Ghinărală fiindă cu: corposulii dă pază la gura Ialomiţei, rândui două batalione supt doui maiori anume : Petre Lucaci Valcov. ot Carlovski pole, i pă 'Lobă maiorulii, carii trecură decindea, ci Turcii fugiră cei raay mulți, iar numiții majori prin are- tarea lui Ion îndreptândii tanurile,-dint'allreilea foci aprindendu se acelă prafii, inălță pârta cu o mare parte dă zidi, ajungândii pietri şi pină în ostrovulii lui Gâscă, şi năvălindă stea cea ușoră 'aii făcutii mare versare dă sânge şi în trei dile abia ati despoverăt'o de zaherele, apoi "luându-i tunuri 36, aii pusi fitilulă la Ghephanea mai răsturnându-i altă parte dă zidi și mai mare, și -ardendu-i varușulii o lasară dă acea dată pustie, și aşa găsiră Cazacii Zapo- rojani și volentirii părlejă și stropșiră cu' pradă satele înăuntru Dobrogeai ca 4,5 câsuri.. 3 , 
După mazilia lui Silictar Mehmet Pașa, Sultanul trimise pecetea lui: Mu- sunoglu și întâia trâbă acâsta îi. fu: Răzgradenii (căci acolo se poposise din fuga ot Giurgiuvii) cărtea asupră-i pentru nenorocirea lori cu războiulii ot Popești, și de luarea Giurgiuvului, și umbla să plămădescă zurbalicii asupră-i, ci cum îi sosi .pecetia, înnecă şi spânzură vre-o 300, apot. se rădică şi se așeqă în Șumla totii v&nândii și omorindă pe eskiele făcătorii de rele. 
Ali beiă și într'acestă ană nu s'aii lenevitii ci prin Anadol îritindându-se că- tră Șam, aii sevârșitii războe cu mari biruinţe.  - 

“ Asemenea, și armia Rusii ce ati fosti în Anadol despre Giurgii, iarăși bi- ruință aă sevârșită; iar cum și în ce chipă, așa cu amăruntuli nu m'am pu-. 
lulii pliroforisi. | e 

Confederații la ţara Leșască, nici intr'acesti anii n'aii' lipsiti a face 'turbu- 
rări, când la o parte când la alta; şi nu. atât pentru vre-unii, folosii alii Pa-. triei, ci. mai multă ca să jefuescă - pă simpatrioții 'lorii. "Mai apoi se apucară 
şi dă Craiulă gonindu-i părlejiuli ca să-i curețe viața, 'și-lii dobândiră într'o
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sâră. la. Varșoră işindii din curtea unui unchiașii ce-i era casa cam la “kenai;, ăi 

unde îlii înpresură unii ofichialii cu 12 confederați, ci când aii redicatii armile,. 

iată una din două trei slugi ce avea craiulii s'aii pusii drepti dinsulii să-lii 

apere. Ce ori-așa, saii acelii confederatii Vaii asemănată cu sluga pă acela, 

până a doua-di ai și murită după rani ce-i ati făcut, iar craiului făcându-i: 

câte-vaşi rane însă nu de morte, l-aii luatii legati urmândă a-lă duce la unii 

crângi ; ci strejile Ruşiloră din prâjma Varșavului ori-că simţise vre-unii zgo-. 
motii, ori fu dumnezeâscă economie, începu de la o. parte striga unul: fai: 

tă (2) şi îndată 8 din confederați se măturară, iar pe cei-lalţi îi resipi sfatulii 

ofikialului, însă ca să se adune în însemnalulii crângii, 

Aşa găsi..acelii ofikialii părlejă, şi pentru interesulii. lui. cerându-și ertăciune, - 

îi încredință cu jurămîntiă, și nu-lii duse la acelii crângii ci aiurea, lao moră, 

dormindă. într'acea n6pte necunoscută, iar a doua qi dă diminâţă merseră în .. 

Varsav.la scauni, și pă ofikialii îlă ținu în palatuli săi nevăditii ;-puse. dă în- 

gropă pă sluga sa cu cinste și-i înălță uni stâlpă de marmură cioplitii, seriin- 

du-ă. întâmplarea și sfârșitulii săi ; boteză (spre mulțămită) pă unii copilă ce şi - 

a fostii câștigatii .morărâsa în n6ptea ce a masii craiulii la dinșii. 

Campania a a, leat 1112, 

Intri acestă ani, după. la Marte, văzum că începură Vezir- tătari şi Ciohodari, 

irecândii și intoreându-se din Iași. 
- Int'acea lună, -eșise Măria sa Manole Vodă din Banati, pă Ja Mehadia, și tre-. 

cândii pă la Diiii, de-o-cam dată se sprijini la Nicopoiti. Aprilie 7 dile sosi în Bu- 

curești Dumnealui Stabseoi Sovetnic Ivan Simulin într'adinsi trămisii din Pe- 

troburg. și la 8 plecă la Ciurgiuv. 

“Aprile 11 trecu din ltusciuc la Giurgiuvii Dumnealui Hagi- Seid- Abdul Kerim-. 

Efendi, mucabeleţesuvari, împreună cu Dumnealui Kiriţă-Scarlat-Caragea Dra- 

gomanulii Porții, (puindu-lii în loculii reposatului Beizadea Mihăiţă Racoviţă). 

irămişi dă. Portă, și din înpreunările și tainile ce avură pină la Maiii 19 se: 

publici aceste 9 articole. | i 
«1. Totii neprieteșugulii și. faptele ostășești să fie scurtate la tote părţile, atâii 

unde se află oștile imperatoreștii Rusii, cât și cele turceşti. , 

2. Corposurile oșlii rusesti ce.se allă în Giurgiuvă, şi Lurceşti impoltiva 

acelui locii, peste ceea parte a apei Dunării vorii socoli perimirie din diua. 

iscăliturei aceea, iar la alte părți în Evropa și la Asia, din dina venirei. cu- 

-vicrilorii care dă la ei prea luminaţii comendiri Feldmarşali. în câsulu acela! 
după iscălitură se voră trămite la mai .marii lorii de acolo. 

?. 8. Amândouă armiile peste ţ6lă vremea. perimirii sint datori a remâne po- 

posiţi la însuși singurii ali. lorii şedămintii, cum sint acum ;. mare: curgerea apei,
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Dunării s'a cunoscută de:linie dasparțire să fie între dinşii “amândurora ar- 
miilorii. adunaţi şi aşedați la amândoaă -părţile, chivernisitori printr'acea apă, 
nici de o parte-nu este a se face nimica de iznâvă întărire la amândoă malu- 
rile aceștii ape, nici să înoiască locurile cele stricate din sfârşitulă: campanii 
cei dă.pe urmă, adecă Babadag, Tulcea, Saceea, Macinuli şi Hâșova. 

"4. Porta Othomanicâscă volniceşte în loculi adunării Comisarilorii, să' se 
_trămiţă curieri prin Costantinopolii la Arhipelag, cu înştiinţare comendirului de 
acolo (asupra mării și uscatului) alii oștii rusești pentru inceputurile negotiaţii 
și pentru înclieerea perimiriă, ca și elii din partea sa osebitii să facă simfonie cu 
celi ce se află acolo seraschier alii Porții Othomăneștă, și pentru oprirea. fap- 
telorii neprieteneşti la apele ot tam. 

5. Perimiria se urmeză cu aceâși prelungire peste tot Crămul și la Marea 
Negră, ca nici într'unii chipii corabie tureâscă înarmată să nu între din marea - 
Negră în gura Dunării, nici în lungii pe malurile Basarabiei la gura Nistrului. . 

" Asemenea să nu se arate corabii turcești măcar ce fel ar fi la malurile și va- 
durile Crâmului, deschidând întimplări nevoinciose, iar corăbiile ce acum se 
află la Dunăre, li să dă volnicie a merge în lungul acestei ape ; iar de st va 

-face -între locuitorii de amândouă părlile vre-o filonichie, îngrijindu-se spre 
paza, ori-care înpotriva acestia se vorii lua, sint datori comisarii a odihni: 
pă dinşii după povăţuirea dreptăţii; 
"+6. Porta Othomanâscă se legă, ca în 16tă vremea; prelungirii peiimirii, se 
nu-și întărescă garnisonurile sale” în Vozia și în Chilburun, să nu trămită nici 
unii felă de oști sati amuniţie, saii alle prisosiri ostăşeşti; să nu gătâscă acolo 
-magăzii; iar acelor dă acumii ostași și pă locuitorii ot tam slobodii iastea-i 
chivernisi cu hrana, iar din niscarevași corăbii ca acelea vorii fi încărcate, și 
se va inlimpla vremea înprotivă și dă nevoe, se vor aduce la malurile Basa- 
rahiei saă ale Crămului, se va da lori ajutorință dă cele ce. vor avâ tre- 
"buinţă, și la 'drumulii 'ce li'se cuvine:nu li se -va face, nică .o supărare. 

7. Așișderea şi corăbiile rusești cu proviantii și cu aite .prisosuri de ale 
mâncării, la Crăm sai la Dunăre spre malurile Basarabiet mergândii, și. dă vre 
o'nevoe întimplătâre vorii sta 'la malurile Porții Othomănești, ori la Asia saii 

“la Europa, asemenea la tâle nevoinci6se trebuinţi, datorie să fie a le ajuta, 
necunoscândii din partea: Turcilorii nici ună felă dă oprire, la prelungirea dru- 

„ului, dă a-și merge la vadurile și locurile unde le va fi. trebuinţa. 
8. Neprieteneștele fapte ostășeşti voriă fi poprite ; aşisderea datori : și la Asia 

şi-la Cuban, și-la Ghiurgia și la alte părți, unde sînt oștile, după ce vor priimi 
indatoritele înștiințări, tote țările, cetăţile şi locurile, iaste să fie cu linişte în 
mânile acelora în care se vor afla după priimirea, acestii înștiințări ; iar în l0- 
curile. unde este. trehuință a -aședa linie dă despărțire, să se aducă cuvintele 
legăturei, la temelia perimiriă.
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-9. Soroculă acești! perimirii, are 'să: se prelungescă în: Valahia, Moldâvia, în 
Basarabia, la Crăm, la Cuban și la alte țări stăpiniril fără strămutare. “Aşijde- 
rea la malurile şi apele mării Negre. până la adunarea pleniputinţiealiloră soli, 
pentru negațulă pacil celii insemnatii fiindă că iaste nădejde de congresii. Adu- 
narea lorii 'cea pentru pace și negoțulă pote lua “mare începutii. După care 
acelă sorocii, daca va fi dă trebuinţă şi folosi la aniândoă părţile a cere, pste, 
“după cum s'a qisă mai susăi, și mal multi fără cuvinte de obște - la  amân- 
“ducă părțile glavnocomenduitoriloriă cu toemela pleniputințiealiloră: ce s'aii tri- 
"misi spre adunare dă la amândoă inpărăţiile ce se războescii, bine s'a: pre- 
lungit și: va fi pre'ungitii ;-iar .soroculă perimirii şi oprirea armelorii la Ghiur- 
gia și la Mingrelia şi la alte locuri de acolo, are'sa se 'prelungâscă. până la 
“Octomvrie 30 ală anului acestuea, pentru: că sunt depărtate locurile acelea, din 
loculii negoţului .de pace, și nu să pâte așa curândii a av6 oorespandenție, 
„ci pâte începutulii perimirii a merge până acolo cu întirdiere.' 

Acestă cuvenţie, două asemenea cuvintate exempleri, - în : limba : rusâscă 
şi turcâscă,: și pusi într'insele cu - tâlmăcire talienește, care acești '2 numiţi 
comisari, : cu însuși mâinile lorii ai iscălitii și cu peceţile lorii le-ai întărită, 

'și între 'dinșii după obicei le ai schimbati şi s'aii. legată cu întărite scrisori, 
ca în: 8 dile (cum de la Feldmarșalu, așa şi de la "Veziruli) 'să se trămiţă. Și 
S'aii scrisă în corturi lingă cetatea Giurgiuvului, Mai 19 leatii 1772: 

Intr'acâle 8 dile ai luată sfirșită întărirea cu iscăliturile comendirilorii, adecă 
“enm dă la Feldmarșalu, aşa și dă la Vizirulăi. 

Maiii 29, Simulin, plecă din București la Iași. | 
"800 Egheri ce era în Hârsova cu celatea întocmită de Ruși, cum și alte 

streji du peste Dunăre, tote irecură în ţară, iar. „Tureii din. Turnu fură nestră- 
mutaţi. o . 

Cartea lui Musunogla Vizirulă, prin care aii publieită n6mului stă 
contenirea armelorii, după acestă aşedămîntii ot Giurgiurii.. 

«Întru purmele lui Dumnedeii celui neinpărțitii după a sa fire, şi celui nea- 
semănatii și iziditoră 'a tote, prin porunca prea dreptului înpărati stăpiuvlui 
mei, care este „linii dă înpărăteștile bunătăţi, de iubirea dă omeni, și dă rivna 
spre slujba Sfintei cetăți Mecăi, a căria stăpinire şi pulernicie se întinde “la. 
nenumărată mulţime, ' şi la nemăsurale locuri după uscatiă şi după mări ; a prea 
înţeleptului între Sultani, a prea marelui între stăpinitorii lumii, a prea vesti. 
tului a prea Slăvitului verhovniculii prea roditorei redăcini Osmanliilorii, spre 
carele cei ce sint supuși (fiindiă insăreinaţi: cu ale sale inpărătești ocrotiri) 
daii apururea' cădvtă mulțţămită: Nenoroeirea' dar a norâdelorii ce-i. sînt. su-. 
puse, l-aii atinsă şi peste măsură ai scirbitii înpărătesca sa iubire . dă: 6meni.
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Întimplări şi ascuose pricini (care nu sint slobode a fi 'cunoscute 'la' 6meni, 
fără: numat să dădai la atâtă puterniciea celui ce iaste verfulii tuturoriă fiin- 
țelori, adecă la Dumneqeă) aii stricati prieteşugulii ce curgea “may înainte între 
înălțata Pârtă a Othomanilorii (care în veci să remâe) și a Rusii, și s'a aprinsă 
foculă războiului, pricinuindă a se vărsa singe omenescii (măcară că acâstă ne- 
norocire cum s'aii disii mai susi, a cursă din sfaturile cele mai nainte de 
veci ale A-Tot-Puternicului Dumnedeii) și din desele şi necurmatele războe 
S'aii pricinuită multe turburări şi pustiiri ; penteu pricini dar ca acestea, celă 
mai prea vestilii între mari prinţipi, carii povățuescii pă cei ce credii în lisus, 
celii prea alesii “între stăpânitorii nâmului Messiei,' cel ce este îndreplătorii 
pricinilorii celoră de obște ce se întîmplă între Nazarineni; celii ce este plini 
dă strălucire şi dă mărime, carele înpărăţește cu cinste și slavă, Prea vestitulii 

și prea fericitul împărat ali Alamanilori (adică ală Nemţiloră); asijderea şi - 
Imperatulii Prusiei, (ale cărora căi se fie îndreptate spre cerii și sfirșitulă lori 
să le fie cu fericire), aii scrisii cătră ai lorii soli ce se află lingă prea. vestita 
“Portă, ca să se adune la unii congres pentru ca să se contenâscă războiulii 
despre amândouă părţile, spre a se sevirși şi pacea. Acestă socotslă s'aii ară- 
tatii plăcută atât despre partea prea inălțatului Sultan, cât și despre partea 

“Rusii, carii aii hotăritu să rânduescă soli cu deplină putere ca să negâţe pacea; 
ci dar şi singură Stăpinitorea Rusii, cea carea este mai vestită din cei mai 
puternică carii credii lui lisus și cea mai al6să din norodulă celii nevinovatii 

ali Mesii, îndreptătârea priciniloră celorii dă obște ce se înlimplă între Naza- 
rineni, carea este prea luminată şi întru slavă prea slăvita, prea vestita și 

plină dă dar Imperatriţă, (u caria căi să fie indreptate spre ceri - şi sfirșitulii 
să-i fie norocilii), asemenea ai pohtită ca să lucreze înpreună la acesti ne- 
goții dă pace, şi aii binevoită a scrie, pentru acestă pricină. Deci mai susii nu- 
miţii cu deplină putere soli, aii făcutii aducere aminte Ja prea înălțatulii scaunul 
împărătescii. Și dă vreme că. cererile cele ce caută spre linişte sînt folositore 
şi trebuinci6se la robii luă Dumnedei, îndemnându-mă şi eii: din acestii 'felă 
dă gânduri şi cu puterea ce mi s'a dati dă cătră Sultanul, cu deplină: vol- 
nicie.să întru la vorbă pentru inchiderea dă contenirea armeloră, -amii Grân- 

" “duită despre partea prea înălțatului Divanii, pă prea vestitulă Seit-Abdul- Ke- . 
rim-Efendi (a căruea slavă sa se îinulțâscă totii d! auna,) şi despre partea Feld 
“mărșalului, s'aii renduilii prea cinstitulii intre cei mari ai norodului. :Mesiei 
loân Simulin (pre cure să-lă' blagoslovâscă Dumnedei totii d'auna). 

Acești doi miniștri la vorbele ce ai făcut : lângă Giurgiuvii, ai hotărităi şi 
aă întăritii o contenire a. armeloriă” coprinsă în noaă puncturi, și scrisârea de 
coprinderea acestora s'aii priimilii de nebiruita 6stea împărătescă, trărnisă liindă 
«de la celă cu dăplină putere, Rusulii celii mai 'sus numilii între stăpânitorii. norodu- 
Jui .Mesieă și. mal- vrednici. între cei dă hunii n&mii ce credă..luj Isus, celii
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vrednică de cinste, și prea “vestită prietenulii -nostru "Conte Petre. Alexanăro- 
vici Romianţov (ală căruea sfirșită- să fie blagoslovită) -aii priimiti ponturile 
acestea, și le-ai adeverit prin mărturisania sa, și asemenea și din partea n6- 
stră, adeverimii tocmai cele dă susii arătate poncturi, asupra cărora punemii 
și pecetea nostră spre încredințare», 

Până a se încheia acestă perimirie se şi sfeti vorba dă rânduela soliloriă, 
şt din partea Rusii veni Grat Grigori Orlov, iar dă la porta Othomănâscă Ieni- 

: şerli-Osman-Efendi Sabicarezi Efenai, Cuian Sănzadea, lerochiricos ală Sfintei 
Sofii, avândă și pă Dumnealui lacovache Rizo Biv vel Spatariă pentru. drago- 
manlicii, iar despre împărații mijlocitorii păcii, fu dumnealui Sinior Togut Maio- 
rulă solulii Kesaricescii și despre împăratulii Prus Senior Seghelin maiorulă, carii 
amândoi aii plecată din Țarigrad cu trămișii Porții ce s'a numită -mai susii. 
„Loculii de congresii se alese în dumbrava Goleștilorii sud Slam Rimnecă, 

unde sosi mai nainte graf Orlov, și până a veni cel-l-alți soli, avu îndăstulă 
vreme a face venături și plimbări, până ce și la Brăilă merse dă-i văqdu 
starea. , A a A 

Trecură (solii cei viitori din 'Țarigrad) Dunărea pă la Giurgiuv, și se îndrep- 
tară drumului după 'orânduiala conacilorii, nedându i prin Bucuresti, şi ajunseră 
în Golești, însă Dumnealui Sinior Togut cu Senior Seghelin la lulii 18; întru 
a cărora întâmpinare le eși Obreșcov Ghinăralii-porucic, (solulii cel ce era în- 
chisă dă Porta Othomănescă, că din lod-Polcovnie ce cra in vremea carea se 
afla cu solia la Țarigrad, îl cinsti prea puternica imperatriță pentru slujba sa,) 
iar la. 19 ale aceștii luni sosi și Dumnealui Osman Efendi poposindulă cu or- 
dia deosebi. dă cătră cei-lalţi soli Evropei. . 
. Încă până a nu se face adunarea Soliloră în Valahia, intrară o samă de 

oști Chesaricesci și Prusienesci în Lehiea. Solii se gătia dă congresii iar mar- 
ghiolii împărțit Lehia! | _ N . | . 

După dilele dă .heretismos, la Iulii 27 intră graf Orlov cu Osman Efendi, la 
casa, cea, într'adinsii ficută pentru sfatii, și întâiti hotăriră sorocii negojului să 
fie până la viitârea lună Septemvrie 10.dile.. . | E aa 

Purcese gi arhiereulă țărei, cătră Grat Orlov, luândă cu Prea Sfinţia Sa 3 
Egumeni : pă 'Theodosie Arhimandritul ot Sfelii Ioan, Philaret arhimandritul 
Căldărușani, i Timotheiii ot Miha ăi Vodă, și-l impreunară, mai nainte dă so- 
sirea celorii-l-alți sol; făcându-i arhiereuli rugăciune pentru -tică'0să patria 
n6stră, și i se făgădui; iar mai pă urmă se duseră şi din veliţii boeri :. Dum- 
nealoră Graf Nico'ae Dudesculii, Mihaiiă Cantacuzin, Pană. Philipesculii, Pan- 
tazi Cămpineanulii, Grigorașcu Bălenuli și. Ioniţă Bălăceanu, cu asemenea ru- 
găciuni, și iarăși li se făgădui, și încă prin scirea Exelenţiei. sale făcură două 
asemenea rugăciuni în scrisii, și le dete una Solului Kesaricescii și alta Prusia- 

4
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"ului, ci pociii dice în Zadarii, căci pă acești doi, la: adunările cs avură Graf 
Orlow'.eui Osman Efendi, nick-odată nur-aii chemati, 'şi nici-o întocmâlă ace- 

“slui congres 'nu se făcu, că unde asteptamii pă Graf Orlov ca să vie în Bu- 
zcurești pe vedere, iar Exelenţia 'Sa, la August 24,.plecă pă poște la. Petroburg, 
cum și Osman Efendi.la '27 .se ridică eliă și. cer-lalţi” doi soli cu: acea ispravă: 
«gcba vii gebu te ducă !;. ci solii cei doi evropei, din Rusciud (ne :mai dândii 
pin: ordia vezirului la Șumla),. apucară drumul” Odriului, ducându-se , drepti lu 
Țarigrad. | . : 

Din mișcările oştilori se cunoscu oareş-ce i mai nainte, că de la acesti 
“congresii nu va eși nici o întoemâlă păcii, căci încă de la Avgustit 6 veni 
comendiră noi Petru Ivanovici graf Solticov, și se redică cu vechiulii comen- 
dirii Trumbeţeoiii Ghinăralii şi mevseră cu armia- de se. aședă la Bănâsa sud 
„Vlașca, în prejma Giurgiuvului, care se păzea de Ghinărală * Englistron cu unii 
“corposti rânduitii încă dă la începutulii 'perimirii ; veni și unii -Dolgoruk Ghină- 
ral și se aședă cu altii corposii la gura Ialomiţei, iar din Gura Ialomiţei 'se 
ridică Ghinărală Potemkin cu corposulii săi şi se aședă în Likirești, și. în.Obi- 
leşti Cavinski Ghinărali, iar în Negoești unit Polcovnic; încă. din: Moldova mai 
viindii și alte polcuri, şi artelerii și necurmate zaherele. o. 

Cu tâte acestea vezirulii pentru ca ni cumvași 'să se mai aţiţe războiul, 
“pripi de ajunse la Feldmareșalulii cu mehtup după mehtup, seriindiă -fârte cu 
“rugăciune, cum mă pliroforisiiii dă la unii obraz cu știință, care îi tălmăcea 
“Mareșalului mectupurile, şi mai alesi că încă până a nu trece' solii Dunărea 
la Seplemvrie 5 trecu unii Iasif Efendi la Iași, -cătră Mareșalulă, cu. cerere .dă 
a doa armistiţie, care saii primită de Mareşalulă ca şă fie până la Octomvrie 
20, iar o semă de Turci ot Diiii. nu mai umbloră după tocmâla ce să nevoia 
“vezirulă, ci trecând Dunărea, 'veniră până la șatulii  Cioroiulii sud Mehedinţi, 
iar Polcovnicii Fabriceanu, trămise pe Trumbinski ce. era Maiorăi. peste o:sâmă 
de volintivi, adunătură de totă mâna și dă lotii felulă de 6meni, pe care îi nu- 
mise: Capasazi, iar și elă era-unii drăguță de blestemată, câtii nu avea potriv- 
nică, îmi fa şi scârbă a-lă mal însemna cu urite * faptele lui. Pă acesta. cur 
mai diseiii trămițându-lii ca să mergă până la Cioroiulii, și cum :va pricepe 
trebuința să-l înştiințeze. Eli dar din 400 ce luase cu sine, după.ce se:âpro- 
pie dă numitul salii, trămise înainte vre:0 10, ca se cerce straja Tureilorii, după 
care urina și elii cu cei-l- alți, ci” fiindii despre qiuă și cu câţă, căqură. cei 10 
pe mâinile Tureilorii, din care scăpândii! doi, până -a sosi la' Trumbinski să-i 
spue. îi năpădiră; 'Tarcii, peacii-peacii, să-lă : pue și pe însuși în:mână,: ci avu 
norocii cu fuga, şi 'cu vre-o 80 și mai bine, care" în 'locii -aii cădutii de sabia 
Tureilorii ; ci Turcii mai multi nu se: întorseră, iar şi -Polcovnicii Fabriceanu 
într'agea , undă părăsi Craiova, Și rezemă tocmai în- "Serbăneşti Sud: Olt. i
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”... Muhafizulă Diiului eru Ahmet Paşa celă cc luase-Giurgiurii dă la Ruşi-ană 
la -1771,'şi se temu 'să -nu-I vie înputăciuni dă la: Portă, ci scrise: Mareşalului 
la. Iaşi, -vinuindă pe volintiri -căct.ar fi: sudu'tă pă Musulmani .dă lege și :căcă 
„i-ară fi făcutii domoji, şi-altele'.ea acestea, din care s'aii întăritată Turcii la 
acea făptă .fără socotâla sa; și-l ruga ca să o-trâcă cu vederea. — lar r&s- 
„punsulii Marișalului așa fu :. Dănărea, cum .am înţelesii, drepti Diiă, iaste may 
lată de cât-pă aiurea, și cum li suă putută augi sudălmile?:Și de ceea ce 
se temu numituli pașă nu scăpă, că-lă maziliră. 

Într'acestii. anii :1772 inpăratulii Sfeț Gustavii ali treilea, se redică în pute- 
rea ostaşiloră, şi să vesti iarăși samovolnică cum era di. -începulii, căci dă 
la o s6mă dă ani încoace.era periorizmeni, adică coprinși de Sfatii. 

„Ali-beiă întwacestii anii iarăși .nu s'au lenevitii, ci în părţile Anaăolulut ati 
sevârșitii Jăudate biruinţe,- ma” aleşii. la -Damiat, (unde se afla însuși supt 6re 

“care “pericolom). i. 

"Ati biruilii pă 'Lurci:cu ajutorul Grecilorii asprothalaziţit trămiși. de Comte 
"Orlov subt Panaitii Căpitanulii Alexnul,. care comăndăluea unii stolă din flotă 
ce se numea ruso-grekikonă, și la acel ocazionii din porunea lui Sultanii 
„Mustafa, se pornise “Lurcii Dulcinioţi:cu armadă aprope de 30 corăbii, ca să 

„:mergă- către Siria. asupra lui Ali-beiii, care mișcare s'a făcută între  congre- 
sură (însă dă nu va fi fostii trăise pentru altii scoposiă, care vremea ni .le 

:va descoperi) iar dă vreme ce armistiţia, era cu hotărită linie şi prin . Marea 

“Albă, prin- care. era să ie fie trecerea, le ai statutii Conte Orlorii inpolrivă, şi 

:cu războiii le ai sfărămatii câte-vași, iar cele mai multe s'aii întorsă inapoi. 
» 

Impărţâla Tă&rei Leseşti, însă partea -Jeşaricâscă,. după. cum se coprinde 

întiacestii manifestă datii în Beciă, la Jeatu 172: Septemy rie II: 

«Cu mila lui Dumnegeii.. “noi Maria Therezia singura Stăpinitorea Nemţii şi 

înpărătesa Ungariei şi Bohemiei iproci. Facemii în. știre la toți cei -ce vorii 

ceti' aceste ale nostre scrise și la . cei ce sati vorii ave intere-ii Ja. acesta 

pricină, pentru că noi inpreună cu singură stăpânitârea. Rusii și cu Impăratulă 

Prusii, socotindii cea de acum stare a 'Țerei leseşti, ne amii aședată între noi, 

“ca să punemii fieșteși-carele în faptă, deosebitii, privileghiurile nostre cele ve- 

chi, ce avemii asupra unora din eparhiile. acestui rigatii și să le inpreunămii 

în stăpinirea a. nostrei corână. Dreptii aceea am orânduilii oștile nostre, ca să 

“facă zaplii aceași diaslimă a locului care ni:se cuvine noaă după privileghiurile 

nostre, și să coprinde între hotarele ce se.vorii numi mai josă : udecă, după dreptă 

linie, din. malurile cele deadrepta ale gărlei care se numeşte Vistula, din hotarele 

Ducatului Silezii şi trece pă din susulii părţii ducatului Santomir, până acolo unde
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"gârla: ce se chiamă Saut intră în Vistula, și trece prin oraşulii 'ce se chiamă Frone 
“spre Zamose, și Rebieșov, până la gârla ce se chiamă Buhuliă ; și peste ' Buhulă, 
"dreptii asupra hotarului Rusii cea Roșie, unde este Volinia şi Podolia, până în 
"hotarele lui Sparaţe, și: de acolo dreptii până la Nistru, spre partea aceea uride 
“gărla cea mică acum Bodoreţii se târnă în Nistru, rumpânâiă - uniă codru de 
-locă din Podolia, şi sfirşitulă a tâtey între hotarele ce se osebescii Pocuția 
-din Moldova. Și:dă vreme ce noi dă acâstă dată avemii a lua stăpînirea aces- 
torii mai susă nunmitelorii locuri, am orenduitii pentru acâstă s&vârșire pe Conte 

" *Perghen ală Sfatului nostru tainică Sfetnică, a fi comisarii și Gubernatorii cu 
deplină volnicie din partea nostră, a ublădui şi a chivernisi acele eparhii, “ce 
“sai cuprinsii dă oștile nostre, și să ne pliroforisâscă pentru “mijloacele cei 
se va părea spre mai bune întocmiri, pentru o otcărmuire cu bună orunduială 

“și înțeleptă. - a | a - 
"Ci dar noi poruncimă: tuturoriăi aceloiiă câți aii locuința” în coprinsulii acestoriă 

hotare, adecă supușilorii locuitorilorii, i: celoră ce' aăă ipostatica ori dă ce stare 
şi trâptă dregătorii voriă fi, bisericeşti sati: mirenești : judecătorii politiilură și ce- 
'tățilorii ; şi peste tâte, poruncimii tuturoriă şi fieșle-căruea lără nici 0 deose- 
bire, să să cunâscă și să aibă în cinste, pă numitulii conte Perghenii, ca pă 

“unii ali nostru epitropiă gubernatoriă cu: deplină volnicie. Si uvendă bune nă- 
dejdi, că nimeni nu se va arăta spre a nu săverşi cât dă mică: poruncă: ce [i 
se va da cătră numitulă : epitropă pă numele nostru, măcarii . că până ucum 
nu's'aă orenduită diua jurămintului celii de obște, pentru supunerea Și 'cre-: 
dinţa locuitoriloră, iar fără zăbavă se va orândui.: Drept aceea toți locuitorii, 
ce se află sub a n6siră diefendefsis să stea în liniște ca și cum ar. fi făcutiă 
jurămîntulă supunerii și alii credinţei; flind-că acâsta este ună mijlocii, ca - să 
se învrednicâscă ei a-și câştigă buna evnia și har despre noi; iiar .dă se va 
îndrăsni cinevași până la diua jurămintului a se arăta impotrivitoră la porun- 
cile nâstre (care nică ne trece prin gândii a fi una.ca acâsta) să ştie unul ca:a- 
cela, că &a o silită înpotriva voinţei nostre, vom părăsi cea obicinuită milos- 
livirea nâstră, și vom pedepsi pă 'acela cv multă -iuţime și strășnicie, iproci, 
iproci» IE Maria Terezia. 

Pă partea Rusică. 

«Noi Zaharia Conte Cernişov ghinăralii anşif la slujba Stăpânii. mele, însuși 
singura stăpânilore a totă Rusia, viță-presidentă şi mai întâi ală. Statului 
„Oştirei împă&rălesci, olcârmitorii cu purture de grija Albei Rusii şi cavaleri 
al dreptei Lefcoaet; tutorii facemii în știre şi la fieşteș-care deosebitii, veri 

„pă ce irâptă arii fi, cererea și poruncile imperalorescii ei. mărime, iaste pen- 
tru. locurile “și eparhiile cele din stăpânirea ţării leșesci, care acum -s'aă îm- 

13
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*preunatii' la" îînpătăţiă Rusii, Mind că ati hotărită:înipărătescă ei mărime;-spre 

împlinirea - cheltueliloră' sale (şi la schimbarea a.multe * feluri ale “ei vechY pri- 

-veleghiuri, și fără pricină drepte pretensionuri) dă la stăpinirea' țărei Leşesci 

:c6le după datorie cerute, ca să se- împreune, și să-se facă. unii trupă'a: pu- 

:zurea cu -a sa : împărăție. Acele dar eparhii 'cu af lorii locuitori după-cum 

:înainte se.va arăta : adică, din malulii celii deadrâpla.a apei Duina, câ: co- 

“prinde Livonia leșască și o parte a palatinatului Polosea ce este asupra -a-. 

cestui mală, încă şi palatinatulii lui Vetopski, cu mijlocii, că numita apă Diina, 

'xa închipui dă acum înainte cele obicinuite hotare între amândouă stăpânirile 

-adică Rusia și Lehia, care hotarii se întinde până la marginea acestor hotară, 

ale palatinatelorii. Vitepski și Poloski, și se cobâră până la marginea acelorii 

deosebite hotară, unde se împreună aceste două palatinaturi,. cu palatinatulii 

lui Minţki şi dă acolea cu drâptă linie pănă la isvorulii apei Drusţe, aprope 

„de -satulii Ordua, și în dreptulii acestei ape până unde se varsă în 'apa 'Ni- 

“prului, şi dă la acestă apă până la marginea celorii vechi hotare ce sint 

-între Rusia şi Lehia, urmândii lungimea acestei ape către alu ei isvorii, cum 

“Sarii ice: că :totă Livonia Leșască, partea palatinatului Poloski, este pă 

loculă din drpia malului acestei ape luina, și totii palatinatulii lui Vitepșki, 

-peste. amândouă malurile ale numitei ape, și totii . palatinatuli lui Misclav, și 

„partea cea dă susii a lui Minșki, ce se întinde dă acea parte acei nouă linie, 

“incepândii dă la loculă ce se impreună hotarele acestoriă trei palatinatură, până - 

"-la 'isvorulii apei Droiţulă ; precum. încă și partea palatinatului Minski ce se in- 

„tinde dă ceea parte a. acestei ape, și de ceea parte de apa Niprului. Aceste 

“dar locuri dă astă-ai înainte apururea -voriă- fi supuse la impărăţia Rusiei, și cei 

ce locuescii într'insele cu avuturile lorii, ori dă ce trâptă vorii fi se vor afla 

:supuși.: Pentru-acâsta ei 'ca unii adevăratii chivernisitorii alti împărătescei: ei 

-mărime,. am 'luatii poruncă să .vestescii: ca stăpânitorii mat întâiii, din tote 

-altele după cuviosii numele ei (ce săvârşescii cu acestii -manifestii spre însciin- 

-țarea dă obște), la'toţi cei noi ai-ci supuși, și acum ai noştrii “iubiţi sim- 

patrioți, fiindii-că  impă&răţia. sa, nu numai va ca să păzescă pă toli și pă fieş- 

care .slobudii cu.a sa lege, ci încă să și stăpânescă ale lorii avuturi și năme- 

stii, căci dă acum înainte îi are pă toți acești noi supuşi, ca însuși af ei fii, şi 

tulurorii hărizește dă o potrivă fără nici o osebire, ca să şi ia tote obiceiurile 

slobodirei, şi dreptu după pratilă întocmai cu aă ci vechi supuși ; cu mijlocii 

că toți locuitorii după aceste nouă locuri, ori dă ce trâptă voră fi, îşi vorii 

“lua tote: veniturile și cele folositâre privileghiuri, impreună cu toți cei alți su-" 

“puși ai impărăţiei Rusiei. Impărătâsca ei mărime aşteptă spre r&splătire, mul- 

țămire dă la ai ei noi supuși ce i-aii pusă la cinstea 'cea de o potrivă cu ai 
ei supuși Ruși, ca' să se silescă cu râvnă să se facă vrednici 'de acum în- 

“nainte 'dă--acâstă impărătescă bunătate cu o dragoste adevărată către patria
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lorii și cu o încredințare neclătită către una ca acesta mare dăruitore și mi- 
lostivă. 

Toţi dă obşte, lată din cei mai aleşi de buni nm, ca şi cei “din partea 
" bisericâscă, și din cei vrednici până la celă mai micii. din supuși, aii datorie 
pentru. acesta, să facă într'acestă lună, 'jurămiîntulii supunerii şi alii încredin- 
țării, înaintea celoră într'adinsii dă mine orânduiţi. ofițeri ; iar când cinevași, 
ori din cei dă bunii n6mii, sati din altă treptă dă Omeni, cari aă namestil: 
nemișcătore, şi alte avuţii, va hotări să se: desparță de aceste locuri,: să aibă: 
voe, cu sorocii dă. trei luni, să-și vindă avuturile lui şi. slobodenia : mergerei. 
lui, iar trecândiă aceste trei luni, câte namistii vorii lăsa, se vorii lua împărătesei. 

“Tote treptele cetei bisericești, ca niște păstori ai norodului, aii datorie 

după săvârșirea jurămintului, să se râge (după îndemnarea care înscrisă li s'aii' 

datii), -la închinăciunea cea: de. tâte dilele, către a totii puternicii: Dumnedeii, - 

penlru sănătatea cea de multe dile îndelungate, şi mântuirea impărătesci „er: 

mărime, și ali iubilului ei fiii şi moștenitorii, marele Prinţipii Pavlu Petrovici ;: 

iar câtii pentru cele-l-alte legi şi pentru a lorii deobște încredințare, fiește-care: 
va av6 lucrurile sale” siguri, și vor fi nesupărați; așișderea şi evreii câţi se: 
află, vori ave -slobodenia dă legea. lorii, și să aibă tolă încredințarea și. prive=. 
leghiurile la neguțătoriile și epiherimata lori, de vreme că iubirea dă 6meni. 

a: împărătescii ei mărime, nu sufere a rămân6 obidiţi nici ei, ci din însuși: 

a ei -bună-voire, voesce folosulii dă câștigurile ce este să le vie în vremea: 

împărăției sale metaherisindu-și: a lori epanghelma. și neguătoriile dă se vorii 
arăta ca hisce credincioşi şi supuşi. . Me 

" Divanurile şi 'judecăţile locurilorii celorii : nouă să fie de sineși, și.să se e-: 

nerghis6scă dreplatea cu amăruntulii pă numele ali ei împărătesei mărime. 

Peste tote acestea gândescii dă irebuință să adacgii cu hotărâre, (după po-: 
runcile împărătescii mărime) că oștile sale vorii păzi. cea adevărată bună stare: 
fiind-că' se allă la însuși ali ei loci, și că neschimbarea strejuirei, nu va: 
proxcnisi nici o supărare la adeverirea și odihna celorii noi supuși, nici:la: 

economia și neguţăloriile lori, nică la altii epanghelmata ce vorii av6, de vreme 

ce acestii prisosii și crescerea acestorii pirţi, mullii se cuvine spre folosuliă: 

fiește-căruia ; pentru care împărătâsca ei mărime, va. av6 deosebită milă: 

peste totii acelii noii locii. Și ca acestii manifestii se va, publici la td!e bisericile: 

întru audulii tulurorii, și se va lua înscrisii la condica fiește-căria canțalarie 

_a orașelorii.> | 
"Sai datii în Petrupoli la 1772 Septemvrie 5 dile. :
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Manifestul Imperatului Prus, pentru partea ce a luată din 
ț6ra Leşască. 

«Noi Frederic, cu mila lui Dumnedeii Impăratii Prusiei, margravie lui Brandeburg 
iproci. VE trămitemii sănătate, și adeverinţa împărătești! nostre dă buna iubire. 
şi milă către toţi marii Episcopi, Abateades, i Vladici, palatinaţi, orășani, ce- 
ățeni, staroști, vistierilorii și judecălorii. eparhiiloră, și către toți supușii. i 

boeriloriăi din ceata cavalerilorii, și mai vârtosă către toți locuitorii atâtii bi- 
sericești câtii și politicești, cei din eparhii și din Pomerania, pe care stăpâ- 
nirea țării leșesci, le-aii avutii până acuma ; aşişderea și către toţi locuitorii 
ce.se află dincoce de apa Nuţii, pe care până astădi îl stăpânise. marea țâra 
Leșască, Cunosculii este către loți ceia ce sunt iscusiţi, cu știință de istorii, 
după cum noi cu alti manifestiă pre largii amii arătatii, cu epiherimata nepri- 
cinuite către t6tă Evropa, pentru ale nssire privileghiură, care de mulți ani. 
stăpânirea țării leșesci,. fără dreptate. le. ținea cu stăpânirea, luându-le dă la, 
stăpânii Pomeraniei, şi pe urmă de la electorâsca casă Brandeburgului : loculii, 
Pomerauii este între hotarele acestui Ducatii, și între apele Vistu'a şi -Nuţi, ce. 
se dice dă toți acestii locii: Pomerania ; precum încă și acea partie dă locii ce. 
este la cea mare țâră Leșască,. între apele Draghi și Nuţi, ce se cade la a. 
n6stră casă. Partea bărbătescă. a ducatelorii Pomeraniei, ce se trăgea. din, 
Duchii Danșkei, fiindii-că s'a sfârșitii la anul 1295; și duchii Pomeraniei, 

- ce se trăgea din Duchii lui Ștetin, alăturea și mai de aprope clironomi, fiind. 
că era dintr'acea familie, avea dreptate să moștenâscă numitele eparhii, iar 
câta ton Teftonicon cavaleron avândii mai mare pulere dăcâtii acestă cliro-. 
nomie, în silă și cu strâmbătate i-ati isterisitiă, și ai făcut'o supusă la, stăpa- 
nirea  țărei leșesci. lar. Duchii Pomeraniei nici într'unii chipii dă bună voe 
n'âii făcută parelisisă pentru ale lorii privileghiuri și prelenţionuri ce aii avută. 
asupra acestui ducată alii Pomeraniei, care cu. dreptate lorii. li se cădea a-l 
moșteni, și a pururea aii păzit'o, ca o veche. parte ce era dată de la ai lară 
părinți și strămoși, și aii lăsatii după cum ati găsită, când s'aii sfârșitii a loră 
familie după veleatulii 1637, la însuşi ai lori clironomi şi moştenitori, adecă. 
la electori: Brandeburgului. 
“lar eparhiile ce era în mare Lehiea, care se află intre apele Draghii Și 

Neţii, acestă din începutii aii fostii câștigii alii lorii la marca cea nouă a Bran- 
deburgului și Margravii Brandeburgului le-aii stăpânitii în pace până la înce- 
putul ali 15-lea veci, când Sighismund craiul Ungariei, și. electoră Bran- 
deburgului, aii pusi zălogii pă nova marea la ceata ton Teftonicon cavaleron, 
“Impăraţii dar ai țărei Leşesci la răsboiulii ce ati avulii cu acestă câtă, aii 

stăpânită aceste eparchii, cu sila și fără nici o tocmelă ; nică de către ton Tef-
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lonicon cavaleron, nici de către electorii Brandeburgului, nici imperia. Gher- 
maniei măcar vre-odată nu le-aiă - lăsată, cu vre: ună .tractalii, e 

Stăpânulii (ării Leșesci,  fiindii aceste. două locuri stăpânite, cu fără nici o. 
dreptate, adevărații nu va put€ după privileghiurile -n6murilorii, să. dove-: 
descă stăpânirea acestora, ca șă pâtă să le ţie. SER E 

Noi dar avemii incă mai multe pretenţionuri vrednice de arătă, asupra țtrei. 
leșesci' și cu bune temeiuri, după cum pre largii s'aii arătatii la disulă ma-. 
nifestulii celă datii cătră totă Europa. - : - 
_Dreptii aceea, nici putemii suferi mai multi marea. a nedreptate ce saii făcutii 

în” multe feluri, la a n6stră împărătescă și electorescă casă ; ş şi suntemii hotăriţt- 
mai multi, să metahirisimii tote puterile nostre, care. sfinta pronie ne-ati în-. 
credințatii, nu numai ca.să diafendepsimii ale -nâstre privileghiuri și preten-: 
ționuri, asupra locurilori care corâna țărei le-aii sfeterisilă. dintrială nostru: 
ducală alii Pomeraniei, și de la marea Brandeburgului, ci încă să și izbândimniă- 
ca să luămit' o 'drâptă și. îndestulă răsplătire, pagubei dă: la aceste eparhii, 
care mai nainte de atâţia ani, amii fostii lipsiţi: not şi ai noştrii. strămoși. - 

Deci pentru aceste pricini și: sfârșitii, noi amii găsită cu cale, ca să luămii în 
stăpânirea și statornicia numitelorii: eparhii, de. dincâce dă apa. Neţii, după. 
cum și tote locurile Prusii. şi Pomeranii -cele de dincoce.: -şi în ceea parle de 
apa Vistula ; care corâna ţărei Leșesci până acum cu numele Prusiei Leșesci. 
aă stăpânită, afară dă: orașele lui 'Tornu şi ale Danscăi, pentru care avemii nă- - 
dejde, că stăpânirea ţărei leșesci, după- ce va. socoti bine întâmplările și să 
cumpănescă puterea privileghiurilorii nostre; trebuesce să se arate singură ea. 
dă bună voe, să se simfonâscă cu noi cu- mijlocii -prietenescii. . i 

“Vrendiăi dar noi: să: arălămii stăpânește -acâstă a nostră. întemeiată . Şi ne-. 

clătilă hr tărâre, printracestii manifestă la toți numiții locuitori şi supușilor 
acestori eparhii Prusiei și Pomeraniei, care corona țărei Leșești până acum le 
aii slăpânilii, îndemnămii pă ucoșştia, și evmenos poruncimă și cu hotărâre, :ca 

nimeni să nu se îndrăsnâscă a sta împotrivă la a nostră stalornicie, nici să. 
facă cât de mică împolrivire către trimişii” şi ostașii noştrii, cari din porunea 
nostră aii acâstă slujbă, ci mai. virtosă săi se supue, să caule dă buna voia 
lorii, la a nâstră statornicie şi să ne.socolâscă ca însuși alii loră împărală și 
singură stăpânii ; şi să se arate către noi ca nişte adevăraţi supuși și plecaţi, 
şi dă acum înainte să nu mai aibă era Leşască cât dă: mică chinologhie. - 

Noi amii hotărâtă fără nici o îndoială, şi printr'acâstă carte: adeverimii, că 
pă toți îi vomii 'diafendepsi lu stăpânirea privileghiurilorii şi avuturilorii lorii, - 
atâtii pă cel politicești cât şi pă cei bisericeşti, şi mai. virtosii pă cei ce sunt 

dă ritulii Romanilorii, (cu slobodenia -ritului lorii), și se chivernisescii la acestii 
locii cu acesti mijlocii, în cât să fie norociţi şi mulţămiți:: și nu vorii lua nică o 

pricină dă întristare pentru acâstă “schimbare. .
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“Dar şi:noi-ca să ne -încredințămii: mai multii la incredințare și. supunere, 
am hotărită după 15 dile,:în urma. datului manifestii,: adecă la 27 ale lui Sep- 
tembre, la  orașulii Mariemburgului, să se tacă .jurămintulii :supunerei și în- 
credințării, despre toți locuitorii numitelorii locură ; pentru care am poruncitii; 
ca într'acea di să se afle la numitul oraşii, prin epitbopi şi vrednici aleşi din 
tote orașele și satele, ca cu. jurămintulii lorii, să ne cunâscă dă astăqi în- 
nainte pă noi, și pă ai noştrii clironomi și diadoh, ca însuși alii lori împăratii 

și singură stăpânii. 

„ Voimii dar, ca toţi cei mari episcopi, castelani, cetățeni și lieș-care ofițeri 

să stea insuși de faţă la jurămintii saii prin epitropie, iar dă prin orașe-să. se 

trămiță deputaţii ce se voriă alege dă cei mai. mari, și din eparhii să se tri-. 

mițţă câte 4 deputaţi dă buni nâmi pentru bisericeşti şi preoți, și câte 

6 proeztă du pân sale; ca toţi « aceștia să facă jurăminti epitropicosii şi pentru 

celi alaltii norodii, 

Pe lângă acâsta încă “voimiă ca [iește-care din deputaţi, să aducă cu dinsulă 

"unii adevărată catalog, încredințată şi mărturisit, pentru divanurile locului, 

pentru câta cavaleriloră și a boerilorii celor de buni nâmi, atâtii cei ce 

sînt față, cât și cei ce psescii, cari aii namestii la aceste orașe și eparhii. 

Avemi dar bune nădejăi,. că toţi se vorii uni după coprinderea, acestui Ma- 
nifestii ; iar când, cinevași (să nu grăescii) nu se va supune, sai va sta în po-, 
trivă la poruncile n6stre, dă cătră oștenii noștri, noi cu hotărire am datii po- 
runcă, pă unii ca aceia să-i pedepsâscă fără milă, şi să li se ia tâte boeriile, 

namestiile. și vredniciile dă nică una parte să nu: albă 

Deci întru auqulii tuturorii, fără a nu se pricinui cuivași glumă, am dată 

acesti manifestii iscălitii de însuși mâna. nostră, și întărită cu a. nostră împără- 

tescă. pecetie, cu poruncă'ca să se vestescă în tâle locurile unde se cade. | 

Frederic, Și întâiulii ministru Finkelstein. 
Dată la Berlin 1772. Septemvrie 13. 

Să -venimii iarăşi la voroaca de a doa armistiție, din care se născu 
ulă. doilea con, yr csă, însă prin soli alte obraze. 

La Octomvrie 15 întră în Bucureşti Obreşcov Ghinăralii și cu ălaiii se po- 

posi in casele Brancovânului, ot mahalaoa. Sfelei Spiridon. 

la Octomvrie 26 sosi și Dumnealui Reizzadea Abdul Razuc Halea Reiz efendi, 

cu Kiriţa Scarlat Caragea, dragomanulii Porții (şi iar cu alaiii atâli dă ostași 

Ruș”, cât și cu dă ai țărei), se poposi în casele Herescului ot mahalaoa Sfe- 

teai Vineri; iar la trecerea Dâmboviţei, peste podulii lui Șerban Vodă, năvă- 

liră unii din măcelari cu doi berbeci lăcomindă pentru bacşișii şi-i tăiară în 

capulii podului în chipii dă curbam, pre obiceiulii “Turcilorii dă buna venire.
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Ci Ruşii intră la altă bănuială, nu cum-vași să fie cu invețelura altora, îi re. dicară la prinsâre; ci nu știmii bacșișulă cât le va fi coprinsii, iar bătae ai luati pe mușchi. în cât ori pomeni-o. 
Oct. 27, merse ântâiă Obreșcov la. Reiz Efendi, iar la 28 merse şi Reiz la Obreşcovii, și înpreunările le fu cu țermoniile totii de-o polrivă. | 
Spălăria cu ștelele se asternu pentru Reiz Etendi, ca să şadă în dile de con- gresii, și pentru Obreşeov casa cca deasupra Cămării, ce este despre porta din susii, iar Divanul cel micii se alâse casă de sfatii. , 
La Octom. 2Y se fiicu ântâia împreunare de congresii ; în adunare, după. cu- vintare, işi infăţișară Reiz Efendi hatihumaiumul Sultanului, şi. Obreşcov oca- zulii Impărăteiţei, şi ântâiii legară soroculii armistiției, să fe până la viitoralii Marte 10 dile 1773, după care întocmeală, se truse după margine poleurile cele dă prisosii, şi se aședară în t6tă țara la ernalică, - | i Dă la Noembrie 3 dile 1772 să începură congresurile ; pă fiește-care septă- mână dă doaă ori, Lunea și Joia, să polrivia Elcii dă intraiă “de-odată amân- doi pe uşile Divanului, unulii dă o parte şi altulii de alta, . In câtă vreme inu acestii congresii se făcu și: Reiz Efendi terbie de Evropa,. la ziafeturi d'avalma cu madamile; până și-la adunarea Osfeşteniei de la Bo- gueavlenic (ce sai făculii în livedea Domnească, cu frumosă podoabi, şi: cu trei renduri de focii ostășescii, care se întinsese | încă și pe dealulii Mitropolii,) veni și Dumnealui, stândii alăturea cu Obreșcov pâră la sfârșit. 

AManifestuliă lanul și ală. meghistanilorii lui şi-a toli ncamulii Tătariloră și Xohailoră, călră ccă-l-alți. împărați, pentru slobodirea lurii de sub stăpânirea 
Porţei Otomănești, cure s'aii publicilăi şi Sai tipărită în Petroburg, în anulă „4772 Ghenarie. 7 dile, iar lu Obreşeor to idiohiron, adică, în slovă scrisii, şi ade- vevitii cu pecețile şi iscăliturile lori ; care s'a aritatii Dumisale Reis Ifendi, 
şi acesta întrudinsii, pentru că merghiolii întocmise din partea Tătarilorii maă nainte alti manifestii inpotriva toinței şi cererilorii Dusier. 

. «Prin dă bine făcătore şi a toti puternica mână a lui Dumnedeii celii prea Inaltii, Noi Sahip-Gherci, ne um alesă Iană ali Cramului, după priveleghiurile neamului nostru, și imostenirci n6stre, cu dă obște unire și sfalii ulii meghi- „ staniloriă, și alii celoră a'eși al acestui Hersonison, dă când acestii pamâ stii eu loţi locuitorii lui şi cu tote | neamurile Nohailori, (după cum ati bine-voilii pronia cea Dumnedesscă) și ati luati iarăşi slobodirea lui cea vezhe şi ncrezemată dă altă stăpânire și Sail făculii, chiar o stăpânire, co :nu se supune la altă stă; 
pânire pă dinafară, ci stă supt insuși a lui ocrotire. Așe am vrulii noi să ară- tămu parisie cu sfatii de.obşte cu toţi şerichii și cu ale prinţipilorii Crâmului 
cu cei evghenis și ispravnici ai legei nostre și despre partea totii norodului Crâ- 

19
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mului. cum și altorii mai mari ai Nohailorii, atâtii norodului şi semințiiloră și nea- 

murilorii lorii, (care acestea toți la acestă bună norocită schimbare a neamului 

Tătarilori, asemenea se împărtășescii la facerea cea de obște), prinir'acestii ma- 
nifestii parisia și în vileagii a toti feţii pământului și lumii, și mai vârtosii și 

luminata P6rtă Otomănâscă, arătămii că noi toţi împreună și cu ferbinte rivnă, 

am hotărită, și cu însuși jurămîntulii nostru am întăritii slobodirea și nereze- 

marea dă altă stăpânire neamului 'Tătarilorii; care slobodire şi nerezemare s'aii 

săvârşitii prin mijloculii acei mari putere și din supunerea cea de mai înainte, 

ne am adusii la cea noă slobodire pă carea | de multă vreme, şi mulți ani o 

am avut'o perdută. Care slobodire nu numai că se va păzi totii-da-una ne- 

schimbată, ci încă va sta sub o dreptă şi bine rânduită ocrotire a stăpânirii, și 

va câștiga şi credinţa. și buna corespondenție vecinâscă cu tote puterile cele 

vecineșiă, şi vomii păzi noi o săvârşită și bună orendutlă ; și pentru apărarea 

slobodirii nostre ce s'aii câștigată iarăși, și la vre-o altă întâmplare și tre- 

buință, noi vomii metaherisi tote puterile nostre. 
«Noi cu nădejde deplinii așteptămii dă la prea drepta și iubitorea dă omeni, 

a luminatei Porţi, cele ce vomă păzi noi, ca nu numai să limit cu cet-l-alți la 

pace şi la linişte, ci încă vomii păzi şi priveleghiurile nostre cele firești, şi 

dreptile cele vechi ale neamului 'Tătarilorii, și la acâsta nimenea nu ni se va 

arăta zătienitoră ; mai vârtosii că numinata Portă, în vreme ce sla acestii răz- 

beiii între ea și între Rusia (prin care .războiii cunoscândii noi slobodirea n6- 

siră, dămi mulțămită dă bine facere totii-d'a-una, remâindiă mulțămiţi și datori 

la dreptatea sa și la iubirea, dă 6meni,) dă vorii isprăvi vre-o pace aceste două 

curți și | lungită liniște, pă acestii Iersonison și pământurile “'Tătariloră şi se- 

minţiile: Nohailorii să le cundscă slobodi, iar nu supuși la altă stăpânire, ci 

ocrotiți sub însuși stăpânirea nostră. Drept aceea noi vomii remânea tolii- 

* de-a-una mulțămiţi cătră luminata Portă pentru o evghenie a ei ca acesta, și 

cu supușii ei vomi avea neguțătorie şi aliș-veriș între noi și de totii felulii 

dă adunare “prietenâscă ; şi ne făgăduimi a metaherisi cea bună coresponden- 

ție prieteșugului vecinescii cât vomit putea. Așisderea avemii bune nădejdi cum 

și cele-l-alte împărății şi prinţipaturi, voră priimi prietenește acâstă arătare a 

nostră, şi vorii da o credință deplinii la adeverinţele pă care noi cu sfatii de 

obște a totii neamului 'Tătarilorii, arătămii pentru celii dă obște folosii alii ve- 
cinilorii şi prietenilori. 

«Peste tote acestea pohtimii ca acestii praxis alii nostru să se publicescă la 

hotarele nsstre, pentru însciințţarea veciniloră noștri și tuturoră alţi împărați. 

Și pentru a lui bună credință, ne iscălimii la acesta, şi cu însuşi pecetile no-
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stre întărimă. Care acâsta | s'aii făcut în orașulii Carasuiu, Îa leat -1186 din fuga lui Mohamet la luna lui Șaban 22. 

Han Sasip-Gherei. 
Husein Ghirei Priaţip Sorinilor. 
Behadir Aga Calga Sultan. 
Sah Vezi. Beiii din neamulii Mehsurilor, 

ov Ismail Prinţip Aicăi Aftokefalos. 

Deputaţii Nohailor 

Edişan Muza Demir-Șah. 
Ede-Izgul Murza Caraşan. 
Bugic-Murza Cadir Șah. | 
Geambulue Murza Emura Șah.» 

După la începutulii lui Februariă 1773, Lrămise Dumnealui Reiz-Efendi pe Ata-Beiii, eu cele hotărite- cereri ale Rusiei (la Portă) şi se întorse fără ispravă, Martie 11 dile, plecă și Reiz-efendi din Bucuresci, mai fără voia Dumnealui, cu același alaiă cum intrase, insă făgăduea tare nădejde de isprava păcii cu mergerea sa ; ce n'aii eșită nimici, ” 

Din tunurile turcești să taiă monedă (ăriloriă cum să vede scriptura mat jos. 

  

         
„Cu. prisnă. de tucă, într'acestași chipii, ne măturară marghiolii şi părăluţile cele de argintii ! Iu 

Campania a cincea. Leatu 1773. 
Veniri o sâmă de Turci la Caracal ot Romanați, care pierqândă războiulii cu paguba lori aii fugiti. 
Mai trecură și din Nicopoi ajntorii la Turnu 12 șeici, din care ca 40 Turci venită în satulii Măgarelele, nOpiea, iar peste hotarii în țară era ca la vreo 600 volintiră, din care linde 20 strejuea în hotari; aceștia într'acea n6pte căl- cândii satulii, puseră pă acei “Turci la fugă pă josii, iar nici ei nu i-ai mai gonilă, temându-se dă gropile ce sint prin sati, ci mulțămindu-se cu remasele de la "Turci: cai și altele, Sati trasti la comandă-le, iar peste câle-vași dile se
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invitară Volintirii ca: să intre în has să facă ceabulii satelorii, ci nu o nime- 

rită că i-ai tăiatii 'Tureii totii d'o parle, iar remaşii ai: umpluiii pădurile 'Te- 
leormanului și ale Vlășcii. 

La Aprilie 4 qile plecă din București (la Romani, în Moldova), Obreșcov 

Ghinăralii cu același alaiii cum intrase. 

“Trecu Ferzin Polcovnic cu egherii (având și pe Cargașân ! maiorul cu o 

semă de Zaporojani, cu loveile pă Dunăre,) la Hârsova, și mai întocmiră ceta- . 

lea pă unde se stricase, de la luarea ot leat 1771, intrarmând'o cu tâte cele 
trebuinci6se. 

Veisman Ghinărală Maiorii cu corposulii stii iarăși trecu Dunărea și înainte 

irămise pă Colănelulii Cnisca Poleovniculiă, și bătură pă 6re-care turci ot Tul- 

cea, dobândindii și șâse steaguri, cum și pă alţii ot Babadag spre Carasuiu ; la 

podulii Ceahtot i s'aii adusii 15 robi, iar la. satulii Tasăul, i sait adusiă 20, îm- 

preună și cu Negip Efendi (Divan-Efendi-Saal-Cerchez-Pașa) de la care luândă 

în știre Lalaș Maiorul, că să află înainte cu câte-vaşi ceasuri, să porni după 
pașa, și ajungându-i obuzuliă, îli luă, împreună cu unii tuiii; iar de-a drepta 

drumului spre Intem, urma Dumitru Maiorulă, iar de a stânga spre marea. Nea- 
gră, Frenţin Maiorulă, care amândoi biruințe aii săvârșit, aducândiă și robi. 

La Tasauli în Suraiii Ali Pași Daghăstanlău se găsi o casă mare plină de 

Inntre făcute din pei de boii cu alta ergalii de her și scânduri gata de podii 

ci pă tote | le luară. 
Colăneluli Iniska Poleov în 19 ait ajunsi la Carasuiu orașă, găsindă în 

doaoă părţi 2 bătălii începute de cazaci, care era supt comanda Poleovnicu- 
lui Martin i a Polcovnicului Dionisie, iar despre Turcia ai fosti Bahti Ghereiii 
Sultan ; când la acesti războiii s'aii omoritii Due mărzaculă celii vestitii îm- 
brăcatii cu zală de her, i alți 'Tătari, prinseră şi pă Ali aga, i 70 Tătari cu fa-. 
miliile loră; paguba despre Cazaci liude : 6 morţi i raniţi 22. Așişderea și (o- 
lov Colonelulii Căzăcescii aii bălutu o băjenie de 'Turci, luâadii şi robi cu 25 
cară, și paguba din Cazaci : ofițeri 3, istov 2 iar răniți 28; iar la 20 ale acei 
uni aii venită peste 300 cară cu familii turcești singuri de bună voia lorii, 
care sai trămisiă spre locuință la Ismail cu totii avutulii lorii. Așişderea și la 
Carasuiu, Kniska Colănelulii cu 'poleovnicu Dionisie şi ca Lalaș Maiorul, pu- 
seră în resipă altă seamă dă “Turci, alii cărora obuz, cară 336, remase pă seama 
Cazaeilorii. Paguba despre Cazaci : morţi 2, răniți 7. | 

La ostrovulii ot Lichirești drepti Dărstor, ce are şi baltă, unde se chiamă 
și Grădişte, băgă Potemkin (ihinăralii pă o seamă de Cazaci sirâjă, unde îm- 
polrivă făcură și "Turcii asemenea, însă își aşedară și ci sireaja în dreptulii ce- 
LățiI, ca să-i potă apăru cu tunurile, ci diva se inpuţina iar noplea se adaoza, 
pândindii vremea Cazacilorii ; iar apoi începură a se adăoga diua, adaose și Po 
temkin pă toţi Cazacii i Volintirii; apoi înglotându-se Turcii ca la 4000, (Anpă
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tacrirul robiloră) atunci băgă pe Vengherski Polcovnic de Husari, i pă pichi- 
neri, stândii în stufulii bălții, și începură Cazacii i Volintirii în lucru cu Turcii, 
însă da și se trăgea, pină îi deslipiră 'din locul unde putea să-i apere cetatea; 
atuncea işiră piliţii dupân cele stufuri eu ocoli, şi cu pagubă s'aii întorsti 
Turcii decindea, iar din Ruși liude 35 morţi i răniţi peste 100. 

Prinseră și. 9 Turci împreună cu unii bulue Başa, însă -pă unulii Vaii prinsiă 
Cazacii numai cu bicele, că după ce 'f-aăi surpat calul, elii muncea să se apere 
cu sabia, iar bicele Vai năpăditii ca ploaea totii cu ! plumburi păn sfâreuri, 
până îi făcuse capulii asemenea ca doă pâme din flori împreunaltii, 

Trecură “Turcii și despre 'Turtucaea .în țară dreptii Clătești în baltă, sera, 
fiind ca 200, și pichetulă a -și înștiințat pă Pod-Polcovnic ce era cu corpos 
în Negoești, și pă acea seamă merse însuși luândii 200 Carabineri 1 husari, ci 
Turcii peste nâpte s'aii fostii adaosii ca 2000, şi adoa-qi eșindă din stufii le 
deteră ocoli și-i încureară pă Ruși forte văii, atâta cât numai ce le-ati căutatii: 
pă unde fi Oreș-ce rărișii, ai datii năvală, cădendiă în locii Carabineri 28 și 3 
robi, iarii ceă-l-alţi cu Polcovnicu rănită, scăpândiă, veniră în Negoești; cum 
şi. Turcii. cu acea izbândă -trecură decindea. * A 

Intr'acâstă lună de cinci oră ati eșită Turcii din Rușciucii, la Ostrovuliă celii din 
susulii Giurgiuvului, i la Slobodie, cu acrovolizmi, ci la ocazionulă dântâiă prinseră 
Cazacii pă unii Turci, căci Dumnelui s'aii fostii alesii mai eșpeh și la iurușulii ce aii 
făcutii, fiindu-i calulă tare în gură, i s'aii ruptii dărlogii friului (mănâncă-lă ursule, 
deagata !), îl băgă tocmai intre Cazaci, ! și-lii aduseră la Solticov în București, pusi - 
într'o căruță, despuială in: piele și în capii cu pălărie ; ci la cercetările ce-i făcu 
grafulă, întrebându-lii cu ce scoposii aiă trecutii Turcii? arti eli pă piele își căuta, 
și-i r&spundea:: 

«Bei Efendimu, pâte că pentru sefaoa mea le-ati fostii trecerea.» 
larii la cea dă a cincea 6ră cu 60 sai 70 acicuri, aă năzuitii la. castelul 

ot Sloboqia, din care ca 40 liude ai fostii apucatiă dă aii fostii eşitii la uscată, 
cândii iată și un Polcovnicii ce cu întâmplare sosise din Călugăreni, se întinseră 
spre Slobodie și începură a stropși şi din lunură, pă cei ce se învăslea pă Du- 
năre cu acicurile, care Juândăi pildă dă întâmplarea celoră eșiți întâiă la uscati 

_S'aii întovsii 16te înapoi, , . 
Prinseră robi liude 39, intre care era şi ună Haschizii Aian. ot Rusciucii -ȘI 

pă Tufecci Bașa alii Hagi Ali-Pași Daghăstânlău, serascherulă ot tam. Ci din cei 
întorși cu vasele, puse Serascherulii de tăe capulii unui bimbașa, -vinuindu-lă, 
cum inţelesemii, căci s'aii întorsă după Dunăre înapoi. | 

La... Maiii sosi de la prea puternica Imperatriță provivazmus, însă comandi- 
rului Solticovii din Ghinărală Porucici îl făcu anșăfii, iară lui Potemkină din 
Ghinăralii Maior, Ghinăraliă Porueic. a , 

Majii 9, eșiră altă semă de 'Țurci din Rusciucii Ja Ostrovii-şi se făcu unii acrovg-
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lismosti, împotriva celăţei Giurgiuvului, însă fără Slricăciune, mâl despre'amân- 
două pările; şi totii într'acea di, eșiră altă câtă din Turtucaea, trecândii despre 
Oltelniţă pă câmpă, unde se chiamă la Potcoavă, urmândii cu venirea cam asupra 

" Negoeştilorii ; iară Suvalovii Ghinăralii, carele se afla în Negoeşti cu corposu, prin- 
(end veste împărţi mai nainte o seamă de pihotă eu călărime și-i trămise într'a- 
scunsii pă Valca roșie, iară în dreptulii 'Turcilorii s'a arătaliă 0 semă de Cuzaci și 
în dosulii lor, urma altă pihotă ; îndată, dicii, ce se vădură Cazacii cu 'Turcii, ple- 
cară Cazacii la fugă, și 'Tureii îi luară la g6nă, până deteră peste pihotă, cărora 
stricându-le bună diminiţa o plecară din napoi, fugenâii cu năzuință la vadă; iar 
Rușii cei după Valea roșie mai apropia | să le coprinqă vadul, ci dintr'inşii 
câți aii fostii, partea vadului i ati mistuilii și-elă, iară cei-l-alţi aii trecuti de- 
cindea. După acea Suvarovii Ghinăral, s'a fostii orijitii mai în vreme, şi din 
vasele ot 'Giurgiovii 'aii adusii câte-vași, prin cară la Coeni, aruncându-le pă 
Argeșii, și cu grabă le cobori la Gura Argeşului și într'aceâși di Maiii 9 şi 
n6plea băgândii o semă de piholă printr'insele, camii despre diuă, se allă în 
vadii decindea, însă pă'ntunerecii, spre dece ale lunei, iurudisindă cu foculi 
tunurilor și cu aprinderea caselorii, iarii caraululii 'Pureilorii. care strejuea în 
vadă, doarii căt și-aii deșertatii 'prafulii armelorii ce purta asupră-le, şi aii fu- 
gităi d'asupra d6lului, unde le era ordia ; pentru care ordie întoemise-altă mar- 
ghiolie, că făcuse doaoă linii de pihotă, renduiţi unii din .susti despre satulii 
Calimoculii, și alţii pă din josii pă drumulii ce,se chiamă ali oilorii, alii cărora 
piciorii călcase deeindea pă uscatii mai înainte și s'aii fostii și șăruită urcândit 
cu taină delurile, și cândi din vadă aii începută tunurile, ati începutii şi liniile 
cu tobile | dă oparte și dă alta, care. după înțelesulii 7gomotu-ui, 'Lurcii socotin- 
du-se ca năpădiți dă tote părţile, ai părăsitii armele și aii fugiti toți, abia 
prinseră Rusii un bimbașii cu 20 neferi, și le luară de la șanțurile ce avea pă 
deal i din vadii: tunuri 16, și câte-vași steguri și dă totă felulă de vase 72, 
trebuinci6se pentru Dunăre. 

Feldmarisalulă cu proti armia se cobori la Focșani, Maiii 11 dile, și făcu şedere 
dile optii ; iarii în 17 și. 18 îsi porni armia din Focșani la Brăila, cumii și în- 
suși la 19 după prânză, plecă în poștă, și i se făcu diuă la Brăila, pentru că 
acolo, în Focșani, la 18 ale lui: Maiii, luă în știre, de întâmplarea Polcovnicului 
Repnin, i a lui. Pod-Poleovnicii 'Târnovuliă ; carii fiindii fostii trecuți (dă la a 
doa divizie „a lui Grafii Solticovii), din Giurgiuvă decindea, unde se dice lu 
Taban, cu polculii cetferti Granatirski Pole, la 17 ati perdutii războiulii, și pu- 
țină aii scăpatii cu vasele ce trecuse, remâindă în locii şi polcovniculii 'Târnovuli; 
iarii pă lângă alți robi, aii luati rănitii și pă Polcovniculii Repninii, pă care 

ducându-lii la ordie în Șumla, și dă acolo la 'Țarigradii, trei luni aii fosta în- 
chisii la Edicule, apoi Sultanulii l-aii sloboditit după mijlocirea solului Franţezii. 
„La Brăila ședu-proti armia dile 5, iară în 25 ale lui Maiii o porni la. Gura
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Ialomiţii, unde se poposi în 27, iarii în 28 veni şi marșalulă, și făcumă şedere 
dile optii, in care qile îi veni veste dă biruința lui Ghinăral Maioră Vaismanii 
cumii se va ar&ia înainte. După popasul mare şalului la Gura Ialomiţei, a doa 
di trecendii Dunărea pă vederea cetăţii Hârsova, luară pă Ferzinii Polcovnicii 
cu egherii, ce era dă pază, și-l porni în susă pă decindea, carele avea și pă 
apă pă Zaporojani cu loveile, ci la „Răsoata, orași ce este din susulii Hărsovii, 
fiindii o semă de 'lurci ca o strajă, după unii focii, își arătară Turcii spatele, şi, 
așa curăţindă marginea, se urcă până ce se împreună cu Veismaniă Ghinăralulă, 
carele din Dobrogea venea cu curposulii împotriva acelui locii la malurile Du- 
nării, 

Veismană Ghinărală, peste biruinţele ce și într'acestii anii, ati săvârșitii | la 
Tulcea și la Babadagii, cumii s'a arătatii înapoi, înțelegându de adunarea unei 
ordii de "Turci 12,000 la Carasuiii (după tacrirulti robilorii) suptii seraskierii . 
Abai-Pașa, cu alţi 2 pași, anume: Abdula i Arnautii Hasanii Pașa, și Bahti Ghe- 
reiii Sultanii, măcară că numitulă Seraskieră lipsea, fiindit chematii de Vizirulii 
la Ordi- Humaiue în Șumla, iarii Veismană se întinse asupră-le, şi într'o dimi- 
“nâţă îi izbi cu iute războii ; și înfrângându- -se, Turcii părăsiră ordia cu tunuri 
18, care le adusă la Gura- Ialomiţei înpreună cu robi 70, 

La Maiit 27, din Turcii ot Silistra lvecură o semă la Ostrovii.- Grădiştea, ară- 
tându-se înainte numai ca 50 călăreți, și nu se apucară cu pichetuli Cazaciloriă 
dă nică un harţii, căci în dosulii lorii se căra pedestrime ajutându-le starea 
locului; pentru care trimise Potenkin Ghinăralulii pă toți Cazacii i volintirii, i 
pe zaporojani, cu loveile, pă apa Borcii, care avea în fieșteș-care lovcă po lunii 
unuli, şi neputendu-i i înfrânge, trămise pă Pod-Polcovnicii Rozinii cu patru sca- 
drone husari : însă trei din Vengherski polc, și altulă din Voloţske pole, ci şi 

"cu aceștia nimicii nu izbuliră, că-i împinseră tare înapoi; și noroculii: loriă că 
foculii zaporojaniloriă dupa-n Lovce îi apăra. Atunci trămise Potemkin pă Ca- 
cavinţski Ghinărală, cu o sâmă de Carasiri i carabineri, carii trecândi Borcea 

-în Ostrovii, slătură despre ezerulii Likireştilorii, ci iară în zadarii, că zaporo- 
janii ne mai pultândii rebda, se trăsese la malurile Borcii despre corposii, mai 
alesii, că la împingerea saii mai bine să dicemii la fuga acelorii cazaci, volin- 
liră și husari, remâindii greutatea pă /aporojani, ca unii ce şi că fugendăi vă 
slea pă apă, iar Turcii după uscati îi înproșea forte răi; şi așa “Turcii călăi. 
rimea, făcendu iurușulii celi dă pă urmă, înpinseră călărimea, rusâscă,. pînă 
ce-i impreunară cu carasirii şi cu carabinerii aprope de podulii celii' făcutii 
peste Borcea. Atuncea porunci Potemkin Ghinăralii. şi aruncă câte-vaşi tunuri 
din cele aședate la podii pă malul Borcii, şi așa fugiră “Turcii la Dunăre, 
fiind fostii 4000, însă 3400 pedestrime și 600 călărime, după tacrirulii a 2 
"Turci ce sait luatii robi. | 
-Paguba despre Ruși : liude 9 morţi, însă : 2 husari şi 7 cazaci | i răniţi liude
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46 “însă”: unulă Polcovniculii Zaporojanilorii, i zaporojani 30 i 9 Husâri și 6 
Cazaci, iar 'pă-o slugă a lui Cerchez maiorul, l-ai luată “Turcii robă. 
"In proti armie lângă: marișalulii se afla încă 'de la leat 1771, (trămișii Prea 

Seninatului Kesar,) Mărimea, sa Laignat-Ghinăralii Barco i Graf Braon Obărz- 
tiulă, și pentru ca Mărimea sa se cobori din Betii la Banată i Ardealii și pin 
țara Bărsel până în Haţag, alesii pentru vederea linii hotarelorii, cum şi: eşi pă 
la 6re-care vămi pă la granițele acestoră țări; pentru acâsta plecă Ghinăralii 
Barco din Focșavi pă la Oituz în valea Ghimișului spre înpreunare, aşișderea 
plecă și din Gura Ialomiţei Graf Braon, cu Inglistron Ghinăralii într'adinsti tră- 
misă de Feld marișală spre închinăciunea Mărimei Sale. | 

  

Jată şi cele prea tainice tractica ale plenipotențialilorii soli, câle s'aii grăitii 
"la amândouă congresurile, câre s'ai publicită ânfeiii de Porta Otomăntscă, 

după manifestuli ce aii dati, întacestă anii 1773, și neapestilii sai pobli- 
“cită și de 'cătră Rusia, cum se va vodă înainte, unulii după altuilă. 

Manifestală Porții, 

Porta Otomănâscă a - publicitii cătră prietenii sti, cu manifesturile care 
mai nainte ai dati, cum că în vreme, când să silea cu totă sârgueala ca să 
păzescă tractaturile păcii, poruncindă' zabiţilorii ei, carii se afla'cu pază -la 
hotară, ca nu cum-vasi. să dea pricina măcarii câtuși de mică sati să se atingă 
de prieteșugulii ce se păzea între dânsa şi între Rusia ; atuncă Rusia s'aă apu- 
catii să strice slobodenia aristocrației Leșești (lucrulii care nu este de suferitii 
a se porni cine-vași înpotriva iractaturilorii,) și așa aii facută mișcări vrășmă- 
șești în holarele Othomanicești. Și maăcariă că i s'a făculii înştiinţare cum 'că 
aceste fapte aducii pricină de stricăciune pă urmă, | și cum că dintro mişcare - 
ca acesta; Porta Olhominâscă iaste silită a se turbura, Rusia nici cu acâsta 
nu s'aii părăsilii de scoposurile ci. In c6a “după urmă înpăratulit Romaniloră și 

„Craiulii Prusului, făcendu-li-se milă pentru norode, dă la care atâta vărsare de 
sânge se făcea, la o diastimă de 4 ani; şi pentru ca să se contenâscă stri- 
căciunea amândurora părţilorii, încredințându se cum-că Rusia cu adevărată 
cere pacea, aii arătată cătră Othomanicâsea Porlă, cum-că Curtea Rusii s'aiă 
înduplecatii la mijlocirile I6rii, pentru ca să se tocmâscă pacea, și cea de obște 
liniște. Sultanul ne mai sfătuindu-se cu altulă, numai cu socolințele sale cele | 
din fire iubitore: de omeri, şi socotindii cum că cu mijlocirea acestori 2 prie- 
tenești și de dreptate iubitore Curți, va aşeda o pace, care nu se va atinge 
nici de ritulii lui, ai renduitii pă Seit Osman Efendi Nișalgi, i pe lasăin -Zadea 
lerokiricas alii Sfintei Sofii, care dinpreună cu elcii acestori 2 Curți, aii ajunsă 
în Focșani, la loculii celii orânduilii de congresii. După-ce uii cercetati la mule 
adunări dinpreună cu plenipotinţialii Rusii cererile, vrendi ca să se conten€-
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scă o mai mare vărsare | dă sânge “a: neamului. omenescii, ati tocmit aceea - 
care se putea aședa după dreptate, lrecândii cu vederea multe articule,:-Greși- 
cum vătămătore, și la starea dă acum şi la cea viitâre ; iat plenipotenţialii Husii 
lângă cele-l alte multe pretențione, necădute și carele. nu se potii toemi'cu pri- 
veleghiurile împăraţiloră, aii cerutii. și chiar desiivârșitii slobodenie şi de nimeni 
nespânzurată stăpânire a Tătarilorii; cerere nici-de:cum priimită la legea carea 
țină Musulmanii, și 'cu tote îndreptările “care s'a -arătatii -mijlocitorii la acestă 
cerere, nici-de-cum pleniputinţialii Rusii, n'aii vrutiă să dea ascultare, dicendă 
cum-că de nu se va întocmi mai înainte acâstă desăvârșitii slobodenie și stă- 
pânire nespânzurată a Tătarilorii, nici vor începe. a: întra în voroava păcii; 
şi așa saii hotărilă stricarea congresului, și plenipulințialii: Porții dinpreună cu 
ministri acelorii două curți s'a dusă. 

Cealii de ali doilea congresă. - 

După alte multe voroave ce ai avutii Reiz efendi, pleniputenţialulii Porţei cu 
pleniputințialulii Rusii. Obreșcovii, respuns'ai Reiz Etendi, cum-că cele care s'au 
grăitii catră Osman-Efendi la Focșani m'aii fostii atâta dă aspre, fiindii-că atuncea, 
nu s'aii cerutii altii-cevașii, fără numai sloboda stăpânire a Tătarilorii, iar a se 
amesteca. la pricinile lori, nici Rusia nici Porta nu s'a vorovilii, nici ca să stă. 

" pânscă Rusia pentru dinsa, măcarii o palmă dă locii nu s'aii cerută ; iar acum 
pleniputinţialulii. Rusiei. ati mai adaosii, ca: să se dea Tătariloră tote locurile lori 
după 'stăpinirea cea din vechime, încă și cu cetăţile ce: le aii stăpânită . Porta, 
atâla mari de vremuri; și mai vârtosu că Rusiea ati cerutii și pentru sineși, 
să stăpânescă Gherciii și Ienicale, care acestea fiind două chei ale Mării Ne- 
gre, Porta nu mai pâte fi fără primejdie pentru sine ; așa plenipulinţialuli Porții 
forte s'aii siliti a ar&ta. cum că pravila Musulmanilorii, nu pote să îngădue cea 
“desăvârșitii slobodire a Tătariloră, neorenduită, cum, şi în ce chipii să fie; și 
dicea : cum “că însuși numai acâstă pricină, ati fostii de s'aăi -stricată congre- - 
sulit ot Focșani; și argla pă unde pote suferi pravila musulmaniloră ca să se 
întinqă slobodenia și nespânzurarea Tătariloră, şi cum-că Porta ară priimi îno- 
tarea corăbiilorii rusești, însă celorii neguțătorești pă Marea Neagră, pină la 
Țarigrad. Așijderea și | la Marea Albă, după cum și ale altorii prieteni Evropei. 
Aîi arătatii folosulii care pote să aducă la Rusia slobodulii negoții pă: mare, 
adăogândii încă, că Pârla se va pleca și Ja alte multe folosui ale Rusii, cu 
făgăduinţă, ca să sinerghisâscă spre mulțămirea Rusii, la tote acelea care se 
vorii. găsi cu cale. a 
„Pleniputințialulii Rusii avândii tâtă indărjala, la noroculii ce-lii ajuta, bu s'aiă 

strămutată din socol€la sa, a nu cere cea desăvârşilii şi de nimenea spânzu- 
rată slobodirea și stăpânirea Tătarilorii, cerere nepriimită la legea Otomănsscă,
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și forte netocmită, pentru că acâstă cerere aduce doi califi, adică diadohi lut 

Mohamet; și aii arstat'o inscrisii cu o hartă turcească tălmăcită în limba ita- 

liană ; încă s'aii mai împotrivită și pentru Gherci și lenicale, că  fiindii aceste 

2 cetăţi chei ale Măriii Negre, iaste cu anevoe a se lăsa supt stăpânirea Rusii. 

Și ai vădută că din netocmirea acestorii patru cereri, nu se pote a se să- 
vârșă pacea, și ati fosti silitii Abdul Razac . pleniputinţialulii Porții. | 

Rușii dar fără altă zăbavă, ai începutii ântâiii ei, urmările cele vrășmășești 

“ale războiului. Deci și Porta ai fostii silită, ca să-și diafendefsească legea cât 

și împărăţia ; și nădăjdueşte la drâpta judecată a prietenilorii sale, cum că nu 

0 vu caligurisi pentru urmările sale ce aii făcutii; și mai vârtosii de va lua 

cine-vașii aminte cu. amăruntulii, şi fără de înpărtin6lă, pole a se socoli, că 

nespânzurarea stăpânirei 'Tătarilorii, iaste. vătămătore de obște la toţi, şi mai 

vârtosii acâstu este o pricină, care cei mai de aprope vecini împărați, se cade 

"a 0 socoti cu mare grijă, și atuncea mai multă, când să va întâmpla a ave 

dihonii și războe între dinșii. Și aşa aceste cereri ale Rusii, fiindii: înpotrivă 

Ja legea care noi ţinemii, tote ulemalele cu unii sfatii de obşte ai datii fetfa 
ca să se urmeze războiulă, și cum-că totii musulmanulii are datorie a se oști. 

Pentru acesta s'ati datii acesti manifestă cătră ai nostri buni prieteni im- 

păraţi, ca să-i facemii să se pliroforisescă, cum-că pricinuitorea acestui răz- 

boii; | iaste Curtea Rusii, după cum se vorii ved, și copiile cererilorii celuriă 

iscălite, de însuși pleniputențţialulă Rusii. 

Porta Otomănescă nădăjdueşte, cum-că dă şi va vrea curtea Rusii să o po- 

noslu6scă pentru necontenirea războiului, ai nostri buni prieteni, împărați ve- 

cin), vorii face bine ca să cumpănâscă cu dreptate mișcările, și ale unei părţi 

și ale alteea, și să dea dreptate la Porta Otomănâscă, și să-i și ajute. 

Cererile usii. 

Mai nainte de deslegarea congresului din București, aii cerutii solul Porții 

Otomănești, dă la Sinior Obreşcov solulii Rusii, celii mai dă pe urmă hotăritii 

gândul Rusii. Deci Sinior. Onreșcov, îi aii datii înscrisă aceste puncturi, care 

sunt chiar cele mui după urmă -hotăriră ale Curţii Rusii. 

1. Porta Othomiinâscă să cunoscă pă tote nearmnurile 'Tătarilorii slobode, și de- 

săvârşilii nespânzurate de la alte stăpâniri de afară, la dregătoria guvernămân- 

tului, atâuă politiceseii, cât și ali Sfatului din lăunteu, ! și supuşi numai la sin- 

gură stăpânirea Hanului lori, care să se tragă din neamulă lui Ali-Ginghez 

într'adinsă și cu desăvârșită pază a acestori aleatuiră, fără dă cea mai mică 

deosebire, după aședarea ce s'aii datii la 8 ale trecutului Ghenarie. 

2, Porta Othomănâscă după pilda Curţii Husii, voră lăsa 'Lălarit slăpâni- 

rea cea desăvârşilii a Ilersonisului Crâmului, dimpreună cu tote orașele, ce-
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tăţile şi limionurile (afară din Enicale şi Gherei-Cale cu tâte limanirile şi Epar- 
hiile lori care vorii remân€ sub stăpânirea Curţei Rusii cu totii coprinsulii 
lorii), adică : sate, lăcașe și. locuri, după cum și la partea Cubanilorii, diastima 
locului care se cuvenea lorii, mai.înainte de acestii războiti; cu tote orașele, 
satele, limionurile și altele și ostrovulă lui 'Taman iarăși cu totii. coprinsulă lori, 
și diaslima ce se coprinde între gârlele Verda, Zalev, Conchivlceea, Voristhen şi 
cele l-alte, | 

3. Porta să cunoscă t6tă stăpânirea Oraşului și Eparhiei Azacului, după aşe- 
Qământulii ce s'aii tocmitii la leatulii 1700, și să le ţie a fi sub stăpânirea Rusii. 

4. Porta să știe slăpânirea cetăţii lenicale și orașului Gherciii, cu limionu- 
rile și Eparhiile lorii supt stăpânirea Rusii, însă încependă de la Marea Neagră, 
şi urmândii pă hotarele cele vechi ale Gherciului, pină la loculii ce se nu- 
meşte Buhac, şi de acolo, drepti spre partea crivățului pînă în Mavea Azacului. - 

5. Pentru resplătirea Cetăţii Benderului, să aibă Porta să.dea Rusii Călbu- 
runulii, 'să strice de totii pă Ozucalesă, și: să se ştie ca ună locii slobodii între 
amândoă înpărăţiile, 16tă diaslima, care se întinde de la Marea Negcă, între 
gânlele Voristenului i Bahul și între Nistru până la hotarele țărei Leșești; și 
să se așade în locul de hotari, apa Buhului până la varsările lui în “Voristen 
adică în Nistru. 

6. Și că bine va voi Portia, ea oră-ce fel dă corabie rusească, fără nici o 
osebire, să aibă voe, la tote mările impărăţii Othomanești, a umbla cu totă slo- 
bodenia, fără nică o poprire, atât de la Marea Neagră spre Arhipelagos, cât și 
dă la Arhipelagos pină la Marea Neagră ; așijderea și pă apa Dunării. |. 

7. Porta să socotescă, ca Rusia să aibă slobodulii negoții, la tâte locurile 
Porții Othomănești, adecă : oraşe, schele, atâtii la marea Neagră cât și la cele- 
late părţi, . cu aceleași priveleghiuri, și tocmiri de a nu plăti nimică, după cum 
și cele-l-alte Evropeşti neamuri, cele mai prietene Curţii Otomaneşti ; adică în- 
tocmai ca și Franţa și Englitera. 

Porta va metaherisi de apururea cu tâlmăcire a titulușului «Singurei Stă- 
pânitore» tâlmăcind'o : «latişah Rusii>; încă va primi ca la Stavrodromii, să se 
zidescă .o biserică Greco-Rusiki. cu o stăpânire mai deosebită ca să polă fi diafendefsită legea creștinescă și bisericile, și să aibă creştinii slobodă voe, ca 
fără nică o oprâlă, să năzuescă la solulii Rusii pentru folosulii Bisericilorii; şi 

„Porta să aibă datorie a mijloci cătră “Aligerani i Tripoliţi i 'Tunuzi, ea să 
tocmâseii cu Rusia traclaturi prietenești, și pentru  neguțătoria Rusiei a fi ne- 
bântuită de acești mai susti numiţi, să dea . Porta chezășuire ; și în' cea după 
urmă, | o desăvârșită nebăgarg de sâmă a tuturorit tractaturilorii celorii mai 
înainte făcute fără nici o osebire, - 

De va vrea Purta tite aceste articole după aceste troposuri pă cum s'aii disă 
mai susăi, atunci cea îusușI stăpânildre Curteu Rusii, Vine va voi : 

- 16
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1.: Ca Porta Othomănsscă să pâtă zidi o cetăițue pă Ostrovuli dintre Tamanii și 
dintre prundulii Crămului, înprotriva tu acro-liriu, ce se numește Aborumii, 
„2. Rusia va întorce cu Greş-cave aședământuri tâte 'ostrâvele de la Arhipelagosii 

(Marea Albă) care sintă suptii stăpinirea ei. 
3. Aşijderea va întârce şi cele dooă priaţipaturi Valahia i Bogdania, cu 

Giurgiuvă, Brăila și Hotinul, însă cu 6re-cari sinthiki. 
4. Curtea Rusii să întârcă Basarabia (adecă Bugâculă), cu orașele ei, și cu 

celăţile: Ackermani, | Keli, și Ismilulă și alte locuri, 
5. Cândii Călburunulii, va rămâne suptii stăpânirea Rusii, şi se va strica 

Ozu, și diastima locului care s'aii orendauitii mat suşii, se va aședa metehmionii 
(adică locii slobodii pentru: paza hotarelorii amândorora împăraţilorii), atunce 
lusia va întorce Porții cetatea Benderulii, și va lăsa şi tote cheltuelele pentru 
împlinirea pagubei. 

“ lanifestulii Rusii spre vespunsă la manifestulii Porții, care ai publicitii 
cătră Curțile Ewropei. 

SE vede unii manifestii ali Porții, prin care s'aii arătatit sticarea congresu- 
lui, atâlă celui dă la Focşani câlii și celui din București; şi pentru înoirea 
războiului între amândoaă laberile. Care manifestă l-ai dată la Elcii Evropei. 

Rusia nu s'ariă sili a respunde la acesti manifesiii, dă arii ave a face nu- 
mal cu vrășmașulii ci, căci atunci nu are trebuință dă scrisori, ci dă arme. | 

Porta ponosluește, după obiceiuliă ei, pă Rusia, cătră care n'aii folositii nici 
însuși faptele, nici mijlocirile aceloriă doacă prietenești Curți, adică a Chesarului 
și a Prusului, fiindă că la tote negoaţele și pricinile care s'aii întâmplată a 
av6 cu Evropa, Porta de apururea aă metaherisitii ficleșuguri şi înșelăciuni, 
însuși faptele îlii dovedescii; şi cu acesti manifestii vomii tâlmăci scoposurile 
ei cele îndărătnice, şi nu mai va rănânea îndoială la cei ce judecă lucrurile 
fără parlicularita şi se vocii vedă dreptatea și adevărulii la faptele Rusii: 
Intâiti pentru pricinile războiului, care s'aii, începutii, de sîntă patru ani, și se 
ține până în diua dă astă-di intre doaoă împărăţii ; Porta a fostii publicitii atunci 
manifestulu săi, la care Rusia a răspuns jăluindu-se, dă nedreptatea care îi face 
Porta şi dă călearea tractaturilora, şi măcarii că ati pusii și chezașiă pe Elciu 
Engiiterii şi al Prusii, adeverindă că cu gătirea ce făcea, nn avea pândii de 
război, Porta n'aii păzită făgăduinţa ci cu acele curți, |-ci cu necinste ai în- 
chisă pă solulii Rusii, vestindă războiăi, şi s'aii pornitii cu tâte puterile ei în- 
potriva împărăţii Rusii, precumii este cunoscută la tâtă kvropa. 

Pricinile care le arată acumii, cu acestii noii manifestii, fieşte-carele pote 
să le cunoscă, câtii se împotrivescii cu cele dintâiii și cu câtă deosebiti 
troposii ponosluește pă Rusia, găsindă pricină zăticnirile legei sale, hotărârea
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fetfalelorii ; socotela muftiului şi a ulemalelorii ;- și cu acestii felă dă pricini, 
va să-și arate deeptatea, ca să stăpânâscă cu tiranie, deosebile nâmună, fiind că 
cu armele nu pâte acesta a o dobândi. Curtea Rusii nu va a:se făli, întru 
bunele izbânde: a armelorii sale, care de.-i sar fi intâmplatii Porții Othomănești 
să 'le aibă, ar striga cu mândrie: cum-că pravilile oștii acâsta o. cer. | 

Rusia cu: mare scădământă și iubire de omeni, pentru ca să contenescă văr- 
sarea de sânge a n6mului omenescii | și de stihiile norocului care se află în 
priveliștea războiului, și cei după înprejurii, ai primitii toemirea păcii, și ati 
arătată și Porta cumii că pofteșțe pacea, dară nu cu gândă dă iubirea de 6- 
meni; ci pentru căci vede că războiulii uemâză înpotriva nenorocirei sale. 

Rusia silită ai fosiii a apuca armele pentru ocrotirea supusului ei noroaii, 
darii iarăși aii priimitii ca să se facă o pace drâptă; măcară că îndreptările ei 
aii fostii cunoscute la tâtă Evropa : cu câtă mândrie și tivanie s'aii porniti . 
P6rta asupra. ci, ” - 
“Mijlocirea acelori 2 curți adică a Kesarului și a Prusului, Porta ai cerut'o, 

ca prin mijlocirea lori, să se facă păciuirea, ântâii să se întocmâscă conte- 
nirca armelorii, să se adune congresul, ca cu liniște să se negoațe pacea, şir să 
se . tocmâscă pricinile, după plăcerea Porții, fără nici o împotrivire. 

Despre partea Rusii s'aii tocmitii contenirea armelorii, şi adunarea | congre- 
sului, cu mare sincatavasis, trecondii eu vederea Rusia, multe folosuri ale sale; 
la cererile Porții; după cum cu arătarea. istorii se vorii vede, şi se voră pli- 

„roforisi Curțile Evropei, atâtii dreptatea Rusii, cât şi ficleșugurile Porții. 
Mare pazubă sai intâmplată la' armele Rusii, ce se afla la acesti felii de 

stare cu câștigă, căci s'aii siliti să facă contenire izbândelorii răsboiului, nu- 
mai pentru iubirea sa dă Gmeni, și dragostea cea cătră pace, 

Deci aii iscălitii conlenirea armelorii, ai tocimilii şi ai orânduilă adunarea 
pleniputențialilorii, să fie la Focşani, dinpreună cu solii. acelorii două curți, a 
cărora prietenescă mijlocire, să: săvârșască fapta, cea dovilă a păcii. Aicea tre- 
bue să însemnămii : care dintru amândoauă părţile aii avutii mai multă sait 
mai puţină clisis pentru pace; se vede aevea, că solulii Rusii cu totă depăr- 
tarea locului, aii ajunsă la lași în 24 ale lunei lut Martie, aprope dă Focşani, 
iar Turcii cu tote că aii fostii mulii mai aprope, d'abia aii ajunsii în ordia | 
Vizirului la 24 ale lui Aprilie, și acesta se arată prothimia Rusii, și lenevirea 
despre partea Porţoi pentru săvârşirea păcii. a 

Pârla aii ecrulă ântâiii pacea, și ea s'aii arătată cu zăbavă, căria i sară fi 
cădutii să fie cu mai mare sărguelă, dar se vede că nu-i ai fostii: scoposilii 
pentru pace, ci numai cu ficleșugii, fie !: 

Pină a nu pleca Solii din "Țarigrad, pentru congresii, s'aii arătatii aședămân- 
turile și cererile, cu care “cerea Rusia pacea, și mai nainte dă tote, s'aii dati 
în știre Porții; ca să nu nădăjduescă, cum-că va negoța pacea cu pungi pline
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dă: galbeni în mână, nici cum-că va vinde Rusia cererile: ei pă bani numărați; 
şi așa s'aii adunati la Focșani, ca să se pue tr6ha Ja cale, cu cele mai tre: 
buinci6se cereri. ” 

Rusia aii cerutii, şi va, slobodirea cea desăvârșitii și de' nimenea spânzurată 
a Tătarilorii ; la adunarea cea d'ântâiii, sati vădutii așeqământurile, și pleni- 
putenţialii Curţii Rusii ati tocmit, ca Tătarii să fie slobodi și nesupnși la al- 
tulii; și cum-că alegerea Hanului, să se facă, numai de cătră cei | mai aleși ai 
Tătariloră, și gubernamentuluă dreptăţii, a tuturorii pricinilorii politicești, atătii 

"dă afară cât și din năuntru, și t6tă obliiduirea și poveţuirea a Boierilorii și a 
averii atâtii a fieșteș căruea deosebită, câtii şi a tatei epicratii Tătarilorii. să 
facă de la alesul Han, fără a nu fi eliă spânzuratii de altă stăpânire, și din 
clipa alegerei lui, să fie însuși stăpânitorii la tote, fără de a nu pute cine- 
vașii a-lă strămuta,  . - 

Plirexusii Porţei aii cerutii (după cum ei dicii) cum-că : cu unii deosebitii 
articol dnpă orundueala legei lori, ea să aibă Hanulii după alegerea lui, să 
serie și cătră Sultanulă Porţei. ca să ccră şi de la dinsuli întărirea alegerei 
lui, care să nu aibă putere Sultanulii a o tăgădui; pleniputenţialulii Rusii ati 
vrutii ca acâstă cerere, să se coprindă, însă numai întru arătare prostă, după 
cum este obiceiul între cei-l-alți împărați, iar între toemeli w'aii priimitii să: 
se coprină, și epichirosis alii Porții, dă vreme că așa nu putea a sla cea slo- 
bodă | nespânzurare și însuși stăpânirea 'Tatariloră. | 

Osman Efendi la a doua adunare, cu mare râvnă s'aiă împotrivilii la acâsta, 
şi qicea : cum-că acâsta este  înpotriva legii lorii şi cum că doi califi adică 
doui diadohi ai lui Moamet să fie la acestași vecii, nu se pote acesta, și 
nici 'Tătarii nu poti să ție acestă nespânzurare a legii lorii fără voia Porții. 

Plirexusii Rusii aii respunsii : că acestă cerere a nespânzurării s'aii fostii 
tocmit în "Țarigrad, prin mijloculă solilorii celorii mijlocitori, și s'aii socotitii 
ca o priimită; iar câtii pentru a legii spânzurare, să se cunoscă ca o orân- 
duelă politicescă între doauă neamuri, fără a nu se alinge de însuși stăpânirea 
Hanului, și așa n'aii vrut să priimâscă disele lui Osman Efendi; destulă filo- 
nikie s'aii făcutii între amândoaă părțile, 'Tureii (icândii că acestii felii dă cereri 
nici s'aii tocmit, nici pin gânâiă nu le-ai trecută, ci că dragomanii răi ati 
tălmăcit, Și așa aii cerutii caii ca să se ducă, și s'ait stricati congresulii. | 

Să se socolâscă cei iubitori dă adevării: dă se pole asemăna aceste dise, 
cu acele ce se coprindii la manifestulii Porții, și câtii sintii depărtate dă adevării. 

Sai arătată și adunările dă la al doilea congresii, însă cu mai puţină înere- 
dințare despre amândoaă părţile, și lucrurile s'aii urmati într'acestași chipii. 

Intâiași dată pentru nespânzurarea stăpânirii 'Tătarilorii, vezirulii aii scrisă 
cătră feldmarșali Romieanţovii, cum că nu aștepta nici odată, acestii felii de 
cereri de la pleneputențialii Rusii, fiind Omeni cu prieteşugii, iubitori dă drep-
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tate și cu diăcrisisă, că acâstii felii dă cereri se atingii dă însuși legea Othomănescă. 
Și S'aii rugatii dă Feldmarșală, ca să scrie cătră cei dă unii neamii ai lui Soli, 
ca 'cu amărubtulii tâlmăcindu- le, cătă cinste și evlavie să cade a să aduce 
cătră legea. Othomănâscă. " 
Feldmarșaluliăi -nu avea putere, nici să anerisâscă, nici să redice cererile 

pleniputinţialilorii curței sale, fiindii că aici nu erai spânzurați dă marișalulii.:| 
Și marişalulii a r&spunsii cătră vizirulă cu unii troposii forte peripiiticosii, și 
evghenicosii, cum elii aii priceputii acei pleniputenţiali, aii negoțatii cu dreptate ; 
Vezirulii iarii ati serisii ală doilea. (şi fiind-că congresulii se stricase), aii arătatii 
cu rugăciune, ca să-i erte Rușii pă Turci la acestii peristasisii, şi cu: cartea 
acâstu aii trămisi într'adinsă pă oreș-care Fasifii-Efendi-Ahmetii, carele ati fostii 
ma! nainte robii la Rusia, poruncindu-i ca să dea cartea în mâna Feldmarşa- 
lului ; întru care carte forte cu denadinsulii cerea veziruli, ca iarăși să se îno- |. 
iască negoţia pentru pace. Și se ruga Feldmarșalului, ca să mârgă mai aprâpe 
cătră Dunăre, pentru ca să se negoţe înșiși între dinşii pacea, sati să se adune. 
alţii noi plirexusii la București. Și totă, acâstă carte cu o forte fierbinte rugă- 
ciune, ca să se renduâscă noauă contenire de arme încă peste.6 luni. 'otiă 
acestă Fasifă-Ahmetii-Efendi, -avea și altă poruncă dată, ca cu plirexusiotiea 
să energhisâscă atâta, ca să se înoiască jarăși congresul, câtii' ca să întoe- 

mâscă | și contenirea armelorii. 
Feldmarşalulii nici nu avea nici o poruncă de la Cartea sa; ostosonii, aii 

priimită acele păciuitâre scoposuri ale Vizirului, fiindă-că avea totii felulă de 
pricină ca să nu-i strice prothimia, şi aă și tocmit armistiție de 40 dile, în 
câtii, să socotea, că va lua porunca de la Curtea sa. 

La acestă diastimă 6stea, aii începulii a se porni la Dunăre. La Petrupoli ai 
luatii ştire de stricarea congresului, încă s'aii şi pliroforisitii cumii că de iz- 
novă nu ceri Turcii alti diovizmosă pentru nespânzurarea stăpânirei Tătari- 
lorii, fără numai câtii se cuvine la legea loră ; și era socotâla lorii ca să mela- 
herisescă Greş ce sincatavasisii la paguba care li se pricinuea, dă la ofikiurile 
care erai datori ulemalele “Tătărăști, să dea, Muftiului şi altorit ulemale ale 
'Țarigradului. : 

Mijloculii care s'aii găsitii, ca să urmeze, acâsta aii fostii, că Porta | cerea, 
ca lăsarea. ce s'aii făculii acelorii 2 cetăți Gherciu și Enicale dă cătră 'Tătari, 
să se alcătusscă de citră Pârlă, iarii nu de cătră Tătari. Rusia cerea aceste 
2 cetăți nu pentru altii, fără numai pentru siguranţia şi apărarea hotarelorii 
împărăţii sale, și încă ca să fie dă pază, să nu cumvași vre-odată, fără dă 
veste, să facă Turcii vre-o pornire spre Crâmii. La acesti scoposă ali Rusii 
aii sinerghisilii amândoaoă mijlocitârele Curți cu prietenesca lori mijlocire, 
pentru aședarea păcii ; și printr'aceștiași soli s'aii arătatii aceasta şi la Porta
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Othomănescă, și:aii dată .răspunsulă la F eldmarșalulii, pentru adunarea con- 
gresului dă ală doilea. 

Int'acestași chipii, şi cu acesti. felii de: așediămnentii, stai adunati plenipu- 
tenţialii, amândurora curţilorii la Bucureşti. 
“La începutulii negoaţii, Othomanicesculii pleniputenţială, cu (tă buna lui osir- 

die pentru pace, ati. făcutii mari arălări, şi la ori cea mai mică | voroavă, tolii- 
dW'a-una dicea, cum-că are dalorie să serie la: Curtea sa, şi cele mal nici miș- 
cări ale lui. 

„Acela d! ântâiii adunări, Sail începută a se vorovi, când dă câle-una, când 
şi dă tote cererile odatăși, adecă : pentru sloboda nespânzurare a stăpânire Tă- 
tariloră, pentru lasarea acelorii 2 cetăţi Gherciu şi lenikale, pentru sloboda 
negulătoric, și pentru trecerea corăbiilorii ; [iindii că aceste. cereri sint legate 
una dă alla. La cea de a 12 adunare, la G ale lui Dechemvrie, s'aii hotăritii cu 
locmelă. despre amândoacă părțile, să se renduâscă, în ce chipii să se socotescă 
nespânzurarea legci 'Tătarilorii, adică Sultanulă Porții să aibă datorie să de bla- 
gosloveniia lui călră noulii alesulă Han, și la geamii să aibă. datorie să-l po- 
menâscă,- și să -se roge.pentru dinsuliă; dascălii pravililorii ai 'Tătarilorii să ia 
voe 'u ave acestii privileghiiă de lu mnftiă Ţarigradului ; şi la acesta Otlhoma- 
nicesculii pleniputenţialii stati arătată. mulțămitii, fiindii ci legea .lorii se arâla 
într'acestași chipii înplinită, încă ati mai | întărită și o hotărire, ca cu cheză- 
şuirea Rusii, să nu se înlinqă asupra aceștii-nespânzurări a legii 'ătariloră, 
Oiomanicesculă solii aii începulii a cercela şi a cumpăni acestă slohodire ne- 

hotărilă,- cum. și ce felii, atâtii a neguţălorii, câtă și a tvecerii corăbiilorii ru- 
seşști, și încă lăsarea aceloriă 2 cetăţi Gherciu şi Enicale, și ai r&spunsii : cum-! 
că P6rta- nu arii putea să priimâscă amândoă aceste cereri odată, ci daca vu 
lăsa acele două celăţi, cum-că ză cade să orenduâscă și să se hotărască, pină 
unde să le fie neguţetoria, şi trecerea corăbiilorii ; sait slohodindu-le acestea, că 
se cade să ţie Porla pă Enicale, ca să uibă ochii cu priveghelă asupra miș- 

„cărilorii pulerei rusești pă mare ; și intr'acestași chipit s'ati făcutii multă pri- 
"cină: de voroavă, fără-a nu lua sfârşilii cererea. lar cât pentru cele l-alte ce- 
Lăți turcești, care se află în Crăm și la Kuban, vorbă nu s'ati făcutii. Acâsta 
Humai “chiar, „cerea Otomanicesculii solă, ca să ţie cetăţile Gherciu și lenicale, | 
saii- umblavea corăbiilorii și a neguţătoriilorii să lie cu hotăriri, La aceste 2 
cereri indestule. vorbe aă cheltuiti fără dă a nu pute să se un€scă, ciiel otho- 
manicesculii solă se silea să arate : ca-o pricină adevărală, frica ce arii avea 
Porta, daca va: priimi aceste doaot cereri, cum-că nu va putea fi fără de grijă 
și. cerea atunci, ca acolea aprope, să poLă „face o celate noaocă ca lenic We, pen- 

- tru ca să se polă mulțămi. Acestii mijlocii s'aii toemilii despre umândoaă păr- 
țile; deci aii hotăritii amândoi solii, la 2 ale lui Dechemvrie,, să serie amândoi 
la Curțile sale, adică Othomanicesculi solă să arate călră Curtea sa, cum-că
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solulii Rusii nu va să se vazghestisâscă de Ghereiii și Ienicale ; iar solului Hu- 
sescii, să arate călră Curtea sa, cum-că "Turcii cetii acolo aprpe să facă o 
cetate noă; dintr'acestași se arăta, că spânzură norocul păcii. Respunsulii de 
la Rusia aii venilii după cererea solului, iar ce fel de raspunsii ai datii Porta 
nu este știulii; atâta numai s'a vădutii, că după ce s'aii întorsii menzilulii de 
la "Țarigrad, Olomanicesculii solii aă schimbati vorba, | și la ântâiași adunare 
după venirea acelui menzilă, s'ati văduti 'Tureulii, că încurcă numele cetăţii cu . alte pricini, şi.dicea : că numitele cetăţi, după starea locului aii alte tării, și 
de și sari face altă cetate noă, nu arii fi destulă pentru paza siguranţei Porții. Atunci Sinioră Obreșcovii, după datoria lui ai respunsii, că cum vede s'aii fă- cutii o mare schimbare la scoposurile Porții, și se pote cunâște de sînt adevă- 
rate disele cele din manifestulii Porții, care totii d'a-una găseşte pricini, și 
arată discolii acolo unde nu sint, | E 

- Până aici n'uiă izbutit nimici, pentru energhia dorite păcă, ci câte ai ne- 
goțatii, aii. fostii tote în zadarii. Ac6stă stare a trehilorii s'aii prelungită până 
la întorcerea curierului, care Sinioriă Obreșcovii aştepta dă'la curtea sa, pă 
care curierii iarăşi îndată l-ai pornilii înapoi, ca să arate schimbarea Porții 
Turcești; după arătarea Otomanescului solii Sinioriă - Obreșcovii dicea: cum 
că după cumii ati arălatii la Curtea sa, așa Î-ail venilii și poruncă, ca să dică 
Otomanicescului 'solii, să alâoă unii loci pentru ca să se facă acolea | o cetate 
ca lenicale, Otomanicesculă solii ati disă călră Obreșcovii, ca să cerceteze acela 
lociă în harta cea gheograficâscă, și ati și adusii o hartă a lui Tureâscă (greșala 
hartei nu-lii face vinovată pă solulii Rusescii după cum îlii ponosluescii) şi aiă 
începutii a cerceta acelii locii. Sinioră Obreșcovii insemna. în hartă unii locii Qs- 
trov, care se află între marginea Acburunului și a Ostrovului 'Taman; dicândii 
cătră solulii 'Turcescăi : «Iată loculă de unde de veţi vrea, puteți cu o vedere a 
ochilorii, să priviți tote corăbiile nostre ; acestii ostrovii, iaste celii doriti îna- - 
intea strâmtorii mării, care din Meotida Limni, întră în marea 'Negră; ce loci 
dar mai bunii puleți a pohti de câtii acestia ?> E 

„. Atuncea: Olomanesculii Solii, sat arătatii puţintelii cam turburatiă. Siniori 0- 
breșcoviă aii găsită unii inijlocii şi ai dis solului turcescii, să se socotâscă. că la treapta care este pleniputențialulii, arii putea să hotărască pentru acestii loci, fără de pagubă și fără de turburare ; arătându-i cum-că de uri priimi Pârta 
ale lui | tocmiă, după troposulii care ei între dinșii cu unire le-ati voroviliă, atuncea Curtea Rusâscă, arii face şi Greșii-ce scădere, la tote pretenţionele indemnita, şi garantia, adică, pentru inplinirile cheltueliloră Rusii. 

- Aicea se cade a însemna, că Rusia da la începutulii acestui negoţii, s'aii silită şi destulă s'a înpotrivită, asupra unei indemnita şi garantia, adică plata cheltuelilorii, pentru întrecerea Valahiei și Moldaviei, și acâsta pentru ca să hrisimefsească la lesnirea cătră Portă, pentru negoţulă păcii. Mai pă urmă Si- 
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nior Obreşcov, aii cuvîntalii acestea, făcândi epilogon la cea mai dă pe urmă 

hotărită- socotâlă a Curţii sale, într'acestașii chipi: 

«Dâcă va vrea Porta să primâscă, nespânzurarea și slobodirea 'Tătarilorii după 

cum ei am ar&tat'o, şi dă va vrea să se vazghestisâscă, dă lenicale i Gher- 

ciii şi Călburun, să surpe cetatea Ozu, şi totă diastima locului dintre apa Bu- 

hul. și a Nistrului să se tocmâscă metehmion (adică ca unii | pămintii slobodii 

pentru apărarea hotarelorii despre amândoă împărăţiile); de va lăsa la 'Lătari 

tote locurile şi politiile, atâtii în Crâm câtă și la Cuban, după cum le-aii lăsat 

și Curtea Rusâscă ; și cea după urmă, de va vrea Porta pole să locmâscă, o 

întrgă, şi desăvârșitii sloboqenie a neguţăloriei, și a trecerei la ori-ce felă de 

idos caravion în tâle părţile mării a stăpânirei lori, după cum ei le-am art- 

tată; atuncea Curtea mea va întorce cătră Portă tote cele-lalte câștiguri, şi 

locurile care s'aii luatii de la dânșii, și se va lipsi de lolă (indemnita) împli- 

nirea cheltuelelorii războiului.» 

Acâsta s'a făcutii la 24 ale lunei lui Fevruariii, iar Otomanicesculii solii 

luândii acestă mai dupe urmă ar&tare, 'aii respunsiăi cătră Obreșcov să i le 

dea în serisii tote, şi așa ai trămisii pă însuși nepotulii săii cu menziliă la 'Ţa- 

rigrad, cu însuși scrisele lui Obreşcov, făcendă multe socoteli pentru numitulii 

ostrovii, şi atunci s'aă arătatii oreși ce luminare nădejdii dă pace, pentru că 

acești amândoi soli | se împreuna unuli cu aluulii cu prieleșugii pină la întor- 

"cerea trămisului de la “Țarigrad, carele s'aii întâmplatii tocmai la 6 ale lui Mar- 

tie, şi în loci de unii holăritii respunsii, care cu 'alâla zăbavă avea pricină 

a-lii aștepta, fiindii-că contenirea armelorii se sfârșa, iur otomanicesculi solii, 

altă respunsii nu aii datii, cătră Sinior Obreșcovii, fără numai făcea niște so- 

cotele la. cererile sale. Vădândii Sinior Obreşeov acele socoteli ale lui, că sunt 

deşarte, și în zadarii, i-au cerutii cu iuțime hotărilii respunsii, atunci Otomani- 

cesculii solă ai respunsii altă pricină altei toemele, prelungindii vremea până 

la diua cea dupe urmă a contenirei armelorii, la 9 ale lui Martie ; şi sililit 

fiindii, aii descoperiti hotărirea Porţei sale, qicendă : cum că aii luată poruncă 

să hotărască, ca să plâtescă Porta pentru tote ale războiului pungi 800, 000, 

adică o înplinire indemnita a cheltuelelorii ; 40,000 dă pungi, pentru întorce- 

rea tuturorii locurilorii care Rusia le ţine și le aii dobânditii cu armele sale, 

până. acum; i 30,000 dă pungi pentru prelungirea, adică plata acelorii 4 arti- 

cule, carele sunt celei dupe urmă | hotărilă apofasis a Rusii. Acesti respunsii 

ali solului Otomanicescii, fără veste aii făculii pă siniorii Obreșcov, de aii în- 

cremenită, fiindă-că totii negoţulii păcii care pină atuncea să făcuse, îlii ane- 

visea întru nimici, și arăta chiar pre Portă depărtată dă pace, și cum-că nu 

avea curatii scoposăi pentru pace, dă vreme că Porta avea ştiinţă, dă mai na- 

inte, că curtea Rusii nu priimea pă bani încheerea păcii, și cum-că rodulii 

câștiguriloră prin. mijlocirea armelorii Rusii, era ca să cathorlosâscă încheerea
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hotarelorii, și severșindii războiul cu bună-norocire, să pue 0 stare a mân- -tuinţei, care este firâscă la fiește-care stăpânire, și ca să umble neguțătoria, cu inotatulii corăbiilorii pă mare. Cu t6te acestea sinior Obreșcov cu dre-ca- rele mijlocă dă voroavă, i-a disii, că dă arii fi fostii prin pulință, ca să în- 
tocmâscă pacea cu împlinirea cheltuelelorii, ore o sumă ca acâsta, când sarii 
pulea a se da gala? căci de ari vrea a pune vre-unii sorocii pote că nică acea 
făgăduință nu se va păzi cu credință, căci cu adevărată în ceasulii ce s'arii 
putea hotări pacea pă bani, se cuvenea îndală să o şi numere | acâstă sumă, 
măcarii că sunt la buni ipolipsis haznalele lui Grand Sinior, numai nu este dă 
credutii dă o peste măsură sună dă bani ca acesta să se afle în păstrare pentru 
sfirșitulă acestei trebi, mai alesii după patru campanii ale războiului, spre care se cădea să facă oștilorii sale daruri îndestule și peste măsură, nu numai ca să-i îndemne cu bune umblete la pornirile lori, ci încă ca să-i şi poprescă de : 
la hrăpiră, şi mai multi să se arate că ține o armadă cu chipă umbritoră, și 
cu tote mijlocirile care se ărală, iaste cunoscutii și adeveratii, că Porta când are negoții cu creștineștile curţi, totiă-d'a-una se sârgueşște ca să le înșale, şi 
credința, să nu păzâscă cătră dinsele. Și atuncea de nevce daca nu se va îm- plini acestă peste măsură sumă, care s'arii fi aședatii, să cădea să se pornâscă unii altii noi războiii. Ci prelungirile tulurorii acestori socolințe, este cea puţină prothimie a Porții pentru dă ale păcii. Solulii Othomanescii s'aiă eam rușinată fiinaii că nai isprăvitii nimici, la toti negoțulă, lui, însă îndată adi pusii pricină înprotivă, adică că nu sunt acestea cuvintele | Curţei sale cele dă pe urmă, dă vreme ce armistriţia se isprăvea, elă s'aii grăbitii. să meargă să stea la. Rus- ciuc, și acolo să aştepte poruncile cele dupe urmă ale curței sale; și s'aă făgăduilă cătră solul rusescii, că-i va da înștiințără qă ori-ce poruncă va lua și sinior Obreșcov i-ati răepunsii : că-i va da ascultare cu acelă întărită prie- leșugii, cu care aii negoțatii pînă atuncea despre partea Rusii, și cum se va păzi corespondenţia ; Și măcară de starii şi începe mișcările războiului, totii vorii lăsa o pârtă deschisă, numai de voră vrea 'Turcii cu adevărații să hotă- rască, ca să să înloemâscă cu Curtea sa, după cea mai dă pă urmă qisă ho- tărire. Și aşa ai dată făgăduință, cu așegămintii între „€ă, pentru acestă co- respondenţie. | | | | laste cunoscutii că Porta la tâtă vremea congresului, n'aii vrutii să toemâscă celi mai mici articol alti tractatului, măcariă să să arate că aii avulii ore-şi ce gândi și înduplecare spre îicheerea păcii, ce socotela ei se vede, că fără a nu lua sfirșită, să prelungâscă vremea | contenirei armeloriă în câtii să se si- lescă Curtea Rusii, ca adică ostenindu-se din cheltuelă și alte greutăți ce se urmeză la ale războiului, să o înduplece spre contenirea armelorii ca Să se facă așezămintulii după gândulii Porţei otomănești. a „"De'nceputulii congresului, vezirulii arăta cum-că pohtescii Turcii contenirea
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armelorii cu sorocii de 6 luni, iar când sait adunatii: solii plenipulenţiali, ca 

săi toecmescă armistriţia pînă la primă-vară, otomanesculii solii se silea ca să 

mai adaoge încă 2 luni, iar după ce saii ar&tatii atâtea discolii, cerea încă 

să prelungâscă congresulii pînă se. va întrece menzilulii de la 'Tarigrad, măcarii 

că. știa că se apropie sfirșitulii sorocului, dicea că nu este vreme îndestulată, - 

a aduce respunsurile cele irebuinciâse, și câtii se apropia sfirșitulii sorocului, 

-cu atâtii mai multii să silea să prelungâscă vremea, și arăta cum-că are sco- 

posii de pace, ca să plece pă solulii Rusescii, a mai face și alti armistriţie 

iar solulii. Rusii ascultare nu-i aii dati, arătându-i paguba ce se pricinuea Cur- 

ței sale; şi aii priceputii că tote mişcările | Turcilorii, era ca să prelungâscă 

vremea, fiindii-că cu mare mulţămită priimea adunarea congresului, pentru pre- 

lungirea contenirei armelorii, și așa. lucra ' mijlocirile, ca să prelungâscă răz- 

boiulii, care acâsta se dovedește, și din cele ce aă lucratii pă Marea Albă, și 

din cele ce s'aii isbitii la Crâm, prin cei trămiși pă ascunsă, ca să redice în 
piciore pă cei ce pină acum se [ină cu fatria lorii, spre a săvârși ună zur- 

balic de obște acolo la Crâm ; iar cei mai mari ai armelor Rusești, fiindii cu 

priveghere, aii pricepută mai nainte şi au zătienilii acea rtutate ce era îndem- 

nați să o facă, şi acestea ati fostii toemai la aceeași vreme a congresului. lar 

la Marea Albă, aîi lrămisă corăbii cu profasis spre ajutorulii Sirii, iarii gân- 

dul (după cum s'aii adevărată) le-aii fostii ca să izbâscă fără de veste, pă 

flota rusâscă ce.se afla la limanii, și pi oștile rusești ce se afla la cfartiruri 

fără dă grijă, cu încredințarea congresului; decă privegherea lui Conte Oulov, 

aii pusii în risipă cu a sa flotă, pă acele corăbii dulciniotica şi Raguzeica, în- 

“ preună și cu ficlene gândurile Turcilorii, fiindă-că făcuse așezăminti, ca pină 

va ţinea vremea | congresului, otşile și corăbiile să nu se mișce, strămutându-se 

din locii în locii; și acestă a lorii stricăciune după Marea Albă, Turcii de 

mare ruşine o facii tăcere. Ci dar scoposulii lorii n'aii fostii dă pace, căci nică 

la legăturile dă contenirea armelorii n'a păzitii, după cum este elă obicinuitii; 

tote -aceștea aii fostii cunoscute la Curtea Rusii, și solulii rusescii cu o lăudată 

înţelepciune, nu arăta semne vrăjmășești, ci încă se silea, doar dă sarii în- 

cheea pacea, arătândii tote lesnirile pină in câti la.7 și la 8 ale lui Martie 

aprope de sfirșitulii Congresului, sii aruncatii vorbă catră solulii Otomanescii, 

ca să se aşade, și să iscălâscă cele mai alese şâple capete de pace, şi pentru 

acele-l-alte iarăși, să i se dea vremea cea trebuinciosă dă sorocii; la acesta 

solulii Otomanoscii, iarăși ai găsilii altă discolie, cum că ostrovulii ce saii disii 

ca să fie pentru facerea cetăţii cei nouă, iaste după fantasie, iar nu adevăatii 

ostrovii, fiindii-că în harta lui cea Turcească, nu este însemnaltii acelii ostrovii. 

Incă și altă înlesnire mai mare, i sati dis lui despre solulii Rusii, cum-că, 

pentru cele 4 cereri ale Rusii, priimindu-le, | se lasă de tâtă cheltuiala răsboiu- 

lui, și. pentru .numitu ostroviăi, i-ai disii Sinior Obreșcov, cum că de nu. se.va
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găsi cu adevăratii, să se dea, Porţei Otomănești unii locii bună la perialulă Cu= 
banului, pentru zidirea cerutei celăţi, unde va plăcea Porții. Dintmaceste qi- 
suri se cunoște căâtii .pohtește Rusia pacea, și câtii fuge Porta Otomanâscă 'de ea. 

Rusia îi cere nespânzurarea 'Tătariloră, și după pruvilele războiului, fiindii-că 
cu armele ei aii stăpânit acelii locii, le da 'Tătarilorii slobodenie, fără numai 
să fie supt diafendefsis armatei pentru siguranţia hotarelor ci. La acesta aii 
vEspunsii solulii Otomanescii, cum că după pravilele hotărirei ulemalelorii, nu 
sloboade legea lorii a fi doui monarhi la o lege; şi acesta este politică a 
Porții Otomăneşti. ca cu profasis ali legii, să amăgâscă -impărăţiile cele cre- 
șlinești, ca să priimâscă cererile lorii, fiindă-că la alcoranulii lorii, nu se află 
acesti fel de pravili;, de vreme că și acum sunt mulți monarhi însuși stăpâ- 
nitori, cară ţinii legea lui Moamet, atât la Asia câtă și la Afriki, adică : | Per- 
sianii, Mogol și Maroc în Afriki, cum şi mai nainte ati fosti Sarakinii, pe - 
ari încetii, înceţă Y-aii supusă “Turcii cu războiii, și aii rămasii supuși 'Turei- 

loră. Aleoranuli hotăraște ori care prinţipii Otomanescii, de pote să adune 
12,000 de oste supt steagul lui, să fie monarhii. Ci dar împărații ce sunt ve- 
cini cu Porta, Otomănâscă, se cuvine să fie deșteptaţi, și să pue o mijloeire 
tare inpotriva unei politici ce este de primejdie, care va să supue tâte nâmu- 
vile cu profasis ali legei. Ei dică, că numar elii este alesii de Dumnedeii să 
stăpânescă, și cu iubirea lui de Omeni, lasă pre alţii a stăpâni. Si 

Aceleași puteri ale Evropei, despre partea lorii trebue să se arate cu o tare 
împrotivire, ca să poprâscă pornirea. acestori mândri: confistatori (necredin- 
cioși) prieteni, care cu nedreptate, cu armele lorii se silescă 'să supue pe cei- 
l-alţi; şi“ nu cu altii: mijlocii, fără nurnai printr'acâstașiă silă, ai lipsiti din 
epicratia lori la Asia și la Afriki, şi ai luatii cele mai bune eparhii în Evropa, 
și ori-cine arii vrea să le ajute la vreme, | când ei reazimă în pravilile legei 
lori, numai ca să stăpânâseă pă alţii, iar nu se ţinii de dreptile și cele după | 
pravilă tactaturi, pentru care sati făcutii deslulă. logotrivi la acesti congresii, 
cu să se slobodă nâmulii omenescii de unii jugii ca acesta necuviosii. 

Curtea .Nusii aicea nu se silește aievea penlru folosulii celii de obșle; și in- 
teresulii celorii-l-alte împărăţii și norodeloriă creștinești, ci numai plaghios, | 
fiindit-că este cunoscutii lucru' și în inima fieșteș-cărue tipărită, că chiarit să 
silezte fieste-care pentru “sine. Deci dintr'aceste: dise, să arată cu câtti sint 
drepte și voinciose pornirile Rusii atât spre războiii câtii și spre pace, | 

7 

mem Să venimii iarăși la voroara războiului aceștii campanii de 1773. 

lunie 5 să ridică marișalulii de la Gura Talomiţei, făcendii popasulii- la Fă- 
„căeni iar la 6 în 'Tâmburești și în șeple la lăgălie făcândii oturac diua cea 
de-a” opta, iar. în cea de șeptea așa cum mergea cu armia la drumii, iar peste
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Dunăre se făcea războiă cu Ture 6,000 ce era supt Geafer Pașa 5,000 și 

supt Seid Husein Ordu Agasi 1,000, carei sta în 4 locuri păzindii Gura Bali, 

apă ce se rumpe din Dunăre cu acestași nume și se tornă despre acâstă țară 

în Borcea, fiindă vadi de trecere peste Dunăre; însă despre o parte Veisman 

Ghinărală, venea cu corposuli săii după izbânda ot Carasuiu, despre altă 

parte Potemkin Ghinărală, coborându-se din Lichirești la Gura Balii, băgă în 

vase pe Vengherski-pole, și pă zaporojani cu lovcile, și ișindii la Dunăre, cum 

X-aii zărit 'Turcii şi pă unii şi pă alții, ai apucatii dă aii aruncalii unii focu 
din 8 tunuri ce avea, şi apoi le lăsară pă seama Ruşilorii, iar ei fugiră spre 
Dărstor; prinseră și pă numitulii Seiz Husein Ordu-Agasi, înpreună cu alți 8 
Turci robi, iar la oturaculă Marișalului cel dă a opta di, veni Potemkin și 

Veisman Ghinărarii stândă pă sfat. Apoi într'acea di trecură Dunărea amân- 
doi, iar marișaluli a doa di în 9 se urcă cu armia, ca unii ceasii pă moşia 

Deleanca, unde aii fostii odaea de beilicii. iar corposuli lui Potemkin totii co- 

borându-se din Likirești în 8 și în 9 trecură Dunărea pă la Gura Balii, ci în 

diua de a noa avangardia rusâscă prohorisindă mai nainte să întâmpină cu 

Turci 500 cearcagii, și dândii război îl perdură, prindândii Rușii şi robi 53 
carii se aduseră în armie, între care era şi unii Saca, omii bătrânii și-l adu- 

seră marșalului, a căruea căiafetii vădându-lă de meşină cu acei mari nasturi 

„ce-i obicinuescii și cu sunetii de clopoței, îl făcu hazi, şi cu însuși mâinile 

sale îl pipăea nasturii, şi-i clătea pentru suneti, și-i dise : pentru ce nu sunteţi 

primitori pacii, ca să lips6scă vărsarea de sânge omenescii? iar 'Lurculii îi 

răspunse cu lacrămi | «că și noi rugămi pă Dumneqeii pentru pace, ci păcă- 

toși fiindă, vedemii că nu ne 'ascultă;> și Gre-cum se milostivi mareșalulii 

asupră-i, pă care mângâindu-lă îlii dărui cu galbeni 2. 
In 10 trecu Dunărea și proti-armia, iar în Îl trecu şi însuși marșalulii, și 

la 12 să făcu războiul de la Dervent înainte, şi împingândii pă 'Lurcă incă 
mai înainte acolo se făcu cea mai intr'adinsii bătae, cu “Turci 11.000, după 

tacrirulă - robilorii, supt serascher nepotulii lui 'Topal-Osman- Paşa uciutăilăii, și 

alți 4 ichituilăi, Geafer Pașa, Aslan Pașa, i ună Arnăut Pașa și unii Boşneag 
Pașa : iar Rușii fură renduiţi în trei corposuri, unulti supt Polemkim Ghină- 
rală, alti supt Veisman Ghinărală, altul supt Stupisin Ghinăralii ; unde îndată 

ce s'aii iuvitii 6stea 'cea ușoră, adică Cazaci, volintiri iproci, atâta îl: opinliră 

Turcii, câtă în năvala loră orbește, rezemară în fruntea corposului lui Stupi- 
sin Ghinăralii, și peri Alsufin Maiorulă cu 17 granatiri, iar din cazaci şi mai 
alesii din | volintiri peste 200. Apoi stropşindu-i pă "Turci dă alăturea, cu tu- 
nută din corposulii lui Veisman, Turcii o plecară întru neintorsă fugă la Dâr- 

stor, cădendăi și dintriinșii mai atâţea, și robi 20, înpreună cu 18 tunuri și 7 
steaguri, care le aduseră și le băgară în Bainburg (cetate de cară, aședale» 
cu orunduială pe malulii Borcii, și într'insulii băgate obuzurile,) ci întacea di



257 

  

'sosi Dărstorului ajuloră de la Vezirulii alte 12,000 mii cu mumbașiriă Ispir- 
Aga Ceauș-Bașa, iar Ruşii făcură Dărstorul muhaserea de la lun. 13, și vedi- 
cară câte-vași sate creștini din prâjma orașului, pă care îi trecură în țară. 

Multi m'am mirat de îndrăznela unui copilașii anume Radulii, vârsta lui 
de ani 11, feciorulă unui Anastase jugănarulă de la satulii Curbășanii din ţi-. 
nutulit Brăilei, pă care i-au robitii unii Brăileanii anume Mehmetii Bairactarulă 
ce acum lăcuește la Pravadia, cu acesti copilașă fiindă fostii venită numitulii 
Tureii în ordia Osman Pașii, iarii el încă până a nu se | aședa războiul celii 
de la 12, fiinaă călare, așa din t6tă glota ordii sait repezitii la tabăra Rușilorii, 
iarii stăpânu-seii cu alți doui trei “Turci, lati luatii la gonă, dar năpustindu- 
li-se înpotrivă-le câţi-vaşi husari, s'aii trasii gonacii, și scăpândiă copilaşulă îl 
trămise marşalulii la Dumnealui Graf Dudesculii. | 

Intr'acâstă lună lun. iarăși să mai adunară la Turtucaia o s6mă de Turci . 
“supt Sarai-Abdulah-Pașa, carele sta cu ordiea d'asupra în Delă, iarii la Du- 
năre în schelă îi păzea caraulii. Ci Suvarov Ghinărală îi izbi iară noptea, și 
totii cu acelaşi tertiții ca și de cela.l-altii rând cum sai arătatii înapoi la foi 
95, cu zgzomotulii tobeloră i-ai pusă pă Turci în resipă, atâtiă pe cei din schelă 
călii și pă cei din dâlă, iarii puţini ce remăsese în del stândă Oreșii-ce la 
războiii, cei mai mulţi aii peritii împreună cu numitulii lorii Pașă ; şi le făcură 
Rușii ordia zaptii, cu tunuri 13, și stegură 7, apoi rămășița namestiilorii ora- 
șului mistuindu-o de totii cu focii, să întârse Suvarov iarii în Negoești, | 

Mai ișiră și din Rușciuc la Osirov ot Giurgiuvii, peste 3,000, ci la acea bă- 
"-lae, renduindu-se comendiri Caminski Ghinăralti Porucic; nu-i era boiulii câtiă 

îi fu războiulii! Cum îi încurcă, cum îi înfășură, le sosi 'Tureilorii mare peire, 
atâtii pă uscalii câtă și pă apă, la fuga trecerii peste Dunăre, lăsând Rușilorii 
şi lei tunuri. 

ă 

Isprava Ruşiloră cu Dirstorulii. 

Li 
» Orașulii era întărită cu late şi adânci şanţuri, avândiă înprejurii viile pre 

obiceiulii (5rii turcești în osebiri cu șanțurile lori, unde avea “Turcii susă 
in slemne pă 3 dealuri de cătră amiaqă-di ce cobora ln orașii în [ieșteş-care 
d6lii câte o batărie care se diafendefsea una pă alta. Insă la 17 ale aceștii 
luni lun, după sfatii se rânduiră 3 corposuri supt trei comendiri : unulii supt 
Potemkin, altulii supt Inglistron, altuli supt Veisman, şi în 18 dis dă dimineţă, 
făcură marş; ci pă delulii din mijlocii era Potemkin, iăr pă celă din susă de-a 
stânga sa era Inglistron, | și pă celu din iosii din drâpla lui Potemkin era Vei- 
sman; și pole că bine sarii fi comandarisitii cu aceste trei persone, dar peste 
hotărirea d'ântâiii, li se mai adaose, însă lui Potemkin pă unii Cneaz Dolgo- 
ruki Ghinărală Porucic, iarii lui Veisman Ghină ali Porucie Stupisin, dă la
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care se născu. Oreșii-ce-[tonos, 'cum se va vedea înainte, lăisândă a pomeni și 
dă alţii, cum Melisinos (Ghinărală Porucie, i Drughen (Ghinărală ce se rânduise 
în. locul lui Melisinos peste altelerie, i altii eneazii:- Dolgoruki Ghinăralii Maiorii, 
i Kakavinski Ghinărali Maiorii, care pentru mai bună hazmodie ernii și ei ren- 
duiţi pă alocurea cu batalione sai mai bine să dicemii: celii cuvintii turcescii : 
«Nerede cioclucii, onda boclucii> Deci Potemkin (ihinuralii alegenăâi din corpo- 
sulii seii 3 bataline îi rendui în trei carele povăţuindii. însuși pă cea din mij- 
locii, și se porni asupra cei din mijlocii batării, ci forte cu greii prehorisea și 
cu stricăciune dă soldaţi avendii Turcii și pomelulii viilorii meterezură și pă 
marginea șanțului mari trăistă de pămintii îndesatii şi așezate | una dă alta câtă 
încăpea țava puscii; iarii cândă s'a mai apropialii dă batiărie aripa bieţilorii 
soldaţi, cei din drâpla, după starea făcutului șanţă, să pomeniră ca întrună 
cercii de foculii Turcesci, și ne mai pulândii rebăa, le striga Poleovniculi lan- 
zicovii : «nazalii»! din care se trase și cea-l-altă aripă, iarii Turcii eşindă din ba- 
tărie şi cei după șanțurile după împrejură și după'n livedile dă pomi să por- 
niră. ca unii roiii asupră-le, și atâtii îngroziră pă. acele ducă carele, în câlii la 
acelă: inapoi, nu să.trăgea cu faţa spre vrăjmașii pre regulă, ci dă toti își a- 
rătariă spatele, doi și trei nu era la unii locii la fugă înpreunaţi, aruncându-şi 
după dinșii, puștile și pălăseile. Deci Potemkin vădendu-și distihia, trămise cu 
grabă la Cneazii Dolgoruki, ca. să-lii proftafsească cu călărime, şi nu vru, pri- 
cinuindii că n'are ocazii, și mai alesi ca nu cumvașii să-i înconjure vrăjmașii 
pă după ovaia în carea sla atunci Potemkin, chemă pe Greși-care călărime, 
din corposuli lui, polculit ungurescii, poleulă rumânescii, | arnăuți și volintiră, 
carii făcură mântuință unora dintwacea remasă. pihotă, căci aceștia cu grabă 
năvălindii. în d6li, luară pă gonacii 'Lurci camii dă la spate, și stricară câţi-vași, 
iară cei-lalţi rezemară din vale în Darstorii, și să conteni foculii, făcândii zaplii 
acea batărie cu tunuri 7, iarii din cele-l-alte duoă batării, fără nică un războiii să 
traseră turcii la orașii. (Indrăzneţi fură "Turcii la acestii războiii |) s'a găsitii 
Pin șanțuri și afară din șanțuri, Turci morți, țiindăi în mână capele dă sol- 
dați, pentru ca să ia celenghiuri. După aceea să puseră corposurile la altă 
orânduială, Potemkin ţiindii batăria din d6lii cea din mijlocii, străjuea și partea 
Dărstorului din susă; iară Veismanii cu Stupisinii, se aşezară în drepta lui 
Potemkin din jos, și dela. dinșii mai josii fiindii unii câmpuleții pre. cursul 
Dunării, să așeză Inglistronii. larii qă la 9 cesuri ale aceeași di începură a 
inproșea tăbiile șanţurilorii ot Varușii până la | 11 cesuză, ci Veismanii măcarii 
că sta gala cu soldaţii, avendii făşinile cele da aruncatii în șanții pentru iu- 
rușulii ce.era să facă peste. nâpte spre 19, darii până ce-și vedea (pă celi mai 
mare de câlii elii) Stupisinii lipitii în corposulă săi cu comandă, abia cândii 
și cândii arunca câte ună tuniă; ci la acestii alii doilea războiii işi o mulţime de 
“Turcă asupra lui Inglistronii și în căte-va renduri, făcură tari iurușuri înpin-
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gendi pă Buşi cu câtă-vași pagubă dă soldaţi, în câtă le-luară şi unii lunii dă 
pihotă şi altii sicretii de ale artelerii, surpară și calulii dă suptă Inglistronă, să 
răni şi Melinosii la unii picioră şi Ferzină Polcovnicii dă Egheri pin pântece, 
osebilii dă alți ofikiali mai mici să omorâră și doi polcovnici anume Pavlo ot 
Staroseo-Polcii, i Luchinii Fedro Gavrilovici ot Ieroslavski Pole, i un Pod-Pol- 
covnicii Fon Flut ot Cadzloţski Pole şi altii podpolcovnicii ot Iolt Husar Snipole, 
afară din alţi ofikiali din cinură mai dă jos liude 16 veni și o ghiulea de tunii că- 
(endii ca un stânjeni din prâjma marişalului, mai apoi îmbărbătendu-se Rușii | și 
iute stropșindu-i din tunuri să traseră 'Tureii la orașii, iarii peste tote acestea cea 
mai pricinuitâre zăticnelă acesta ati stătutii în urmarea războiului acestii dile : ve- 
niră de afară ca 500 qă "Turcă cârcagii trămiși dă ună Arnăutiă Pașa ce sta cu 2000 
pândiți la o pădure înapoi trămisii din Sumla ca 3 c6suri din Darstorii și cu în 
tâmplare să iuviră tocmai la Obuzulii Marişalului care sa păzea cu o sută duoă dă - 
soldaţi, ci marișaluli după știrea ce i să făcură, rendui pă Ciorbă Poleovnicii de 
Husari, și cu câte-vași sute dă cazaci, i volintirii români și mai mulți Moldoveni 
dintr'acelaşi an făcuţi, și la g6na acelorii 'Turci prindendiă 3 îi aduse Mărişa- 
luluă şi de la dinșii află că osebităi de acel Arnăutii Pașa, vine Numan Pașa cu 25,000, poruneită ca să cuprindă dinapoia taberi Ruseşti, Gura Baliă, pă 
unde le aii fostii trecerea Dunării. Și asa. Marișalulii părăsind supă&rarea ')ăr- 
storului, să trase înapoi în aceiași” s6ră, | cu tâtă armia, şi-şi apucă cheea Der- 

„Yentului, din malulă Dunării, fiind tare locii cu slrâmtore; și a duva: di tră- 
mise pe Veismanii cu corposuliă seii, inpotriva Numană Pașii, pă care îlă în- 
tâmpină aprope dă Cainargic.kioiii, și în 22 dis-de-dimin6ţă, făcură  războiii 
năvălindii turcii cu mari iuruşuri ; iară din totă alta tureiloră, năvăli unii 
Zaprojanii din robă tureită, anume Deli Ahmet, și în fuga lui di: la unii loci, îşi: aruncă cauculii josă,: și strigăndii rusește il luară cazacii la. mijlocii, carele 
dă grabii cerânati inpreunarea lui Veismani îlii duseră. Acesta îlii mai întări, și-lit 
îmbărbătă forte, și prin arătarea lui, nimeriră din tunuri carele cu gephaneaoa 
pre care o aprinseră cu mare pagubă: Pureilorii, şi pașa părăsi războiulii făcen- du-le Ruşii zaptii 10tă ordiea: cu tunuri 24, ci la acestii războiii peri Veismanii 
Ghinarali, așa cumii comandarisea şi îmbărbăta pă ostași, camii despre: sfâr- şituli războiului, îi veni unii glonţ cumii ţinea friu pîni mâna stângă și răz- bindulii la inimă până la unii ces și ati dată sfârșitul ; iarii Ciorbă Polcov- 
niculii cumii s'aii arătatii mai susti nemulţămindu-se pă prinderea . acelorii 3 
Turcă limbă, aă toti gonitii pă cei trei sute eâreagii, până cădu în cursa ace- lui Arnăutii Pașa, și din 600 catane, i altă oste uşoră ce luase cu dinsulă, abia să se fi întorsă la armie cu vre-o 200, iarii căpăţânile celorii-l'alţi, s'aii găsitii jupuile la biruita ordie a Nusmaniă Pașii. După acâsta Marișalulii, tră- “mise pă decindea o semă de Egheră pentru întărirea cetăţii Ilârșovei, și cor- posulii lui Veismanii încredințându-li lui Ghinaraliă Maiorii Reizinti îlă întorse prin
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Dobrogea lu Ismil; apoi și însuși cu tolă armia în 26 trecu iarăşi în ară, totii 
acolo unde ati fostii odaea de beilicii, pe legălia, in sud, Ialomiţa. Sai găsită 
în ordia Numan Pași unii Vezir-mectup, poruncindu-i ca să se silâscă în totii 
chipulii să prindă pă Agarov Polcovniculii, ce păzea Derventul cu 500 sati 600, 
aşa bune iscode avusese vezirulă, știindu-lă pă anume încă și cu câți soldați 
păzește ; | adaogândii a porunci numitului Pașă, ca să fie mucaet se cuprindă 
Gura Balii. Și în scurtii biruința lui Veisman Ghinărală, apără cinstea Rusii, și 
trecu armia în (ară, fără altă primejdie mai mare. 

lun. 30 sosi de la Petroburg Ghinaraleturi la  Polcovnici: lui Ciorbă și lui 
Satin, făcendu-i Ghinărali Maiori. : 
“Iul. 10 Se redică tâtă Ostea de la Iegălie, întoreendu-se inarișalulii cu proti- 

armia la Gura-lalomiţei, iar Potemkin cu corposulii merse în Obilești remâindii 
Lichireştii dăschiși, ci ceea ce chilea Rușii Turcii nu s'aii înşelatii să treacă. 

Trecură o semă de Turcii ot Diii și se aședară la satulii Cioroiulii sud Me- 
hedinți gonindă părlejulii Craiovei, şi să și porniră asupră i, iar garnizonulii 
Rușilorii se traseră cătră Olt, ci Turcii întrândii în Craiova ii-aii datii focii, 
și peste unii câsii iarii s'aii lrasii la Cioroiulii. 

Ovarovii Polcovnicii din corposulii lui 'Tekel Ghinăraliă, cu o semă |! de pihotă 
și cu altă adunătură de volintiri, trecu Dunărea la Oreaova ce este din susul 
Nicopoi, şi într'o nâple o izbi dar nu 0 nimeri că lăsă în locit*peste o sută, 
impreună cu Beckendorf biv plaţ Maiorii, i pe porucinicul lui, iar cu cer- 
lalți trecu înapoi cu mulţi răniți, cum și însuși cu două răni, și nici unit ofi- 
chialii nu s'aii întorsii zdravănii. | 

La Avgustii, veniră "Turcii despre Carasuiu, cătră cetatea Hârşovii, supL doi 
Șeraskieri, unii Arnăut Pașa, i unii Bosnâg Pașa cu 6000 călărime și 5000 
pedestrime după tacrirulă robilori, unde fiindii comendirii Suvarov (i hinăralulă, 
după ce și-aii aședatii o samă de 6ste în cetate, alla aii pus'o în câmpii, iară 
alta o aședă la o stare de locii, ce nu se putea ved6 de cătră împolrivnicii, 
și aceia chitea părlejulii pedestrimei lureilorii, carii se poposise cu gepha- 
neaoa și muhimaturile loriă în câmpii lângă două movile ; iar călărimea tureâscă 
pornindu-se cătră cetate, | începură Ruşii din cetate și din oreși-care baterii ce 
le făcuse în prâjma cetăţii, a-i coase din lunuri, iarii ci ne-mai așteplândii ni- 
micii, se traseră la pedestrimeși, călriă carii făcură Rușii cei din câmpii marșii, 
cu orenduiala carelei lorii abia inişcându-sc, iară tunurile vărsa necurmatii foci, 
iară pihota şi călărimea cea supusă înir'ascunsii se pornira cu unii tr 0pos, şi 
când s'aii vădutii dă “urci, ei era mai ca niște făcuţi muhaserea, și îndată 
călărimea înpunseră la fugă până la Ceamur-suiu, ca 2 câsuri, după care fu- 
gindit şi pedestrimea, îi luară călărimea rusâscă la gonă, siricându câle-vași 
sute și robi 80, lăsândii rușilorii G tunuri şi unii havan top; iarii pedestrimeu 
lurccscă ajungându-se cu călărimea lorii la disa apă Ceamur suiu cu niște oță-
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riți pentru. căci îi lăsase la primejdie, să aprinse între er enfiliospol6mos, 'şi 
mai mulţi s'au sfărămati între dinșii, de câtă dă armiile ruseşti. 

La Octomvrie Marişalulă să redică de la Gura Ialomiţei fiindă | bolnavii, şi 
salt numai cu convoiulii săi, să ponosi de-o cam-dată în Focşani. ” 

Intr'acâslă lună a lui Octomvrie, se pogori Potemkin Ghinărală pă supt cum- 
pălit noptea, cu o sâmă de pihotă la Ostrovujiă Grădiștea, împotrivă Dărstoru= 
lui, și cu năvală făcură două butării, ci “Turcii într'acea n6ple dintâia le prin- seră de veste, și în zadarii împroșcară din tunuri necurmatii acea n6ple, şi a doua di, încă şi a doua. n6ple până despre diuă; și măcarii că se r&puseră vre-o 60, 70 de soldaţi, dar Ruşii își plini scoposulă, și așa se înbia unii cu alții din lunuri şi din cumbarale, însă Turcii eu obicinuitele lorii sişhanele când putea dibui, totii pișca dincâce câte ună rusii, pînă ce într'o qi oră cu îhtâm- plare, sai într'adinsii se aprinse o telâgă cu gephanea rusescă ; şi vădendii Turcii, se porniră o s6mă eu vase, trecândii forte cu mare grabă în ostrovulă Grădiștea, supt Zabit Caftangiă Hasan Pașii muhafăzuliă Dărstorului, iar Ruşii osebi din cei ce era prin bătării, mai era și alţii pitiși în coce și în' colea prin cele Slufuri, când-îndată ce eșiră Turcii în uscată, începândii a-i câse cu tunurile din Bătării, ișiră și pitiţii cu ocoli, şi-i zdruncinară răi, în câtă. și la intorcere le cufundară două vase după apă cu omeni, şi între alţi robi, se prinse și însuşi zisul Caftangiii rănită, şi din tacrirulii lui se pliroforisiră Rușii, dă acea: poruire a lorii, cum-că din aprinderea acei gephanele, aii socotită paşa că întv'acea undă vori fi Ruşii lipsiţi de prafă, și i-aăă siliti, cu unii ceapuc- luc pănă a nu le proftacsi altii prafii din corposulii ot Licgirești, să trecă ca să-și tepeledisescă de a miână. RE - 

Totii într'acestă lună a lui Octomvrie, iarăși mai veniră la Carasuiu Chiu- taea. Valesă lDeli Omer Pașa, i Ilagi-Ali Pașa Dagăstanlău amândoi uciutuiulăi i Ghiurgi Paşa i Arnăut Pașa, cu o sâmă de oste, înpotriva cărora merse Ua- gar Ghinărarulă, comandarisindii atuncea el pedestrimea | corposului reposatului Veisman; iar Cneaz Dolgoruchi Gheorghe Vladimirovici, îi povăţuea Călărimea,; cărora li sa mai datii și din proti armia ot Gura lalomiţi. Deci cum s'a iu- vitii Rusii, împotrivă-le la Carasuiu, 'Tureii își făcură nălucă, precum ne pove- stiră pământeni de ai nostri, carii călăuzea ostea decindea în partea locului, că de locii aii plecat'o la fugă năpustindu-şi ordia cu tunuri 7. (afară de alte 4 tunuri, ce aveaii şi ei luate de la Ruși, și le luară Rușii înapoi), impreună cu unii havantop, şi luându-se călărimea Rusească după dinșii, ajunse pă o semă la Mahmut Chioiii, pe care îi făcură muhaserea, iar “Turcii apucândii sa- tulii metereză, n'aii vrut să se dea pină ce ai ajunsi și egherii cu: tunurile ; atunci de grabă ajungendii și Cneaz Dolgoruchi Ghinăralulii, S'aii predată Turcii, şi porunci dă nu-i aiă jefuită, ci cu totii avutuli lori (afară din arme), îi luară, şi pă la Hărşova și Gura Ialomiţei | X-aii trecută la F ocșani cătră marișalulii, de 

17
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toți liude 850; unde'se prinse și rumitulii Seraschier Deli Omer Paşa și din 

rigeală : Ispir Aga Baş ceaușii, trămis pentru cercetarea și nizamulii acei oști; 

pă carii marisalulă cu cinste îi trămise înăuntru. 

După aceea amândoi numiții comendiri, se întinseră până la Aţiolu Pazar- 

gic, orașii nare și bogatii alit Dobrogii, ci Turcii dă acolo s'aii fostii măturatii 

cu totulii mai din vreme, iar după ce în trei dile abia îl mistuiră foculii, se 

despărți Ungarii Ghinărală și plecă cătră Varna făcându-și corposuli în trei, 

"ci asupra celorii ce mergea înainte, fiindă la o derea cu strimtore, cădură 

Turcii ca unii roiii asupră-le, iar până a-i ajunge cele două carele din napoi, 

și mai naintea acestora, Ciorbă. Ghinăralii cu călărimea, "Turcii surpară vre-o 

500 şi răniți peste 400; și așa se întorse acelii corpos cu acestă ispravă în er- 
natecii | la Ismil; iar Cneaz Dolgoruc, ca unulii ce remăsese în Aţiolu-Pazargic, 

pentru ca să apere spatele lui Ungar Ghinărali, despre vre-o pornire a Turei- 

lorii, ot ordia vezirului din Șumla, deosebi o sută de călărime tactiki cu vo- 

lintirimea, carii merseră până în Cozlogea, și după pradă, îlii arseră, Mari sume 

de zaherele s'aii găsilii și în Cozlogea, și în Aiolu-Pazargie, care iar dă focii 

sa mistuitii. La Noembrie sosi la Gura Balii si Lepohin Ghinăralulii cu cinci 

poleuri, veniţi din oastea ot ţara leșască; deci măcarii că și Gleb Ghinăralulii 

trecuse junărea pentru Dărstor, iar apoi, una, pentru întâmplarea lui Uagarii 

-Ghinărală, alii douilea pentru mulia și prea slotosa vreme ce se întâmplă, tote 

corposurile trecură înapoi și se așezară în țară la ernalecii cum și Potemkin 

părăsi supărarea Darstorului și cșindii din Ostrovii Grădiștea își rendui corpo- 

sulii Ja fartirii și el se duse la Petroburg. 

Totii pă aceiași vreme, la incepululii lui Noemvrie, trecu Dunărea şi Graf 

Salticov pă din josii de Giurgiuvii cu o semi de 6ste, | și eși întru întâmpinare 

Ali-Paşei cu o semă de Turci, unde aţițându-se războiă, cu întâmplare cădu Ali-Pașa 

dintr'unii glonții de tunii, însă pă caii pin capii și pă însuşi pă'n peptii, ci Turcii 

nu mai tirpiră, fără ci să spălară cu toții. Apoi Sallicov deosebi din Divizia sa 

câtă-vași oste, supl Uvarov Polcovnice peste pihotă și Cnez Cantimir Polcovnie 

peste călărime, care se întinseră până la Cernavoda, unde aflară numai pe Cre- 

ştini,— căci Turcii ierlii se redicase cu 3 dile mai nainle,-—intrară și ișiră Qin 

orașii stândi în preajma-i, pentru că după 3 dile veniră ca 12,000 Turcă, și 

se ațăţă unii războiii mai ca cinci ceasuri, până ce mai sosindii Rușilorii altii 

ajutorii de la Salticov, căcă era stândii decindea spre a le apăra spatele de că- 

tră Rușciue; atunci părăsită 'Lurcii războiulă, lăsândii în locii vre-o 600 leșiuri, 

apoi Rușii iar intrară în Cernavoda și după câte-vași dile prădară pă toți ere- 

știnii, și: pă alte sate din prâjmă, polii dice și pină 'a piele. lar Organ Cn6z 

Cantemir le făcură mari rezaletură, nedeosebindii nică pă familiile | cele mai de 

cinste. Așa pă toți biue căpuiți şi mângăeţi, îi aduseră în țură cu destulă 

cinste, iar namestiile orașului și ale celoriă-l-alte sate s'aii mistuilii de focii.
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Intr'acestii anii 1773, Turcii aii făcută stratighimă și în. Crâm, trămiţândti o 
s6mă de oste cu vase pă marea neagră, şi osehilii dă doi acrovolismi dă mai 
înainte când fu la Octomvrie, călcă și piciorulii Hanului Devlet-Ghireiă (celii 
pusii de Sultanulii) în pămîntulii acelui Hersonison, pornindu-se o s6mă de 
Turci din Vozia, care toţi înpreunându-se cu o sâmă de Tătari, ce totii se 
ținea de fatria Turcilorii, prohorisiră multi, și învăluiră răi pă Ruși, până .le- 
aii mai sositii ajutorii, apoi cu greii războiă. biruindu-se Turcii aii fugilă; și 
pă câţi 'Tătari aii prinsi Rușii, nici unuia nu i s'aii datii ertăciune. 

„: 

Intr'acestii anii oblăduindu-se scaunulii Romii de Papa Climent alti 14-lea 
şterse din catalogulii bisericii pă vechea tagmă a Iazoviţilorii, ca să nu mat fie. | 

* | , | 

Intr'acestii anii Ali-beiii Șehdaer, ostăşindu- -se înpotriva a Misieului, a aprope Laii 
intimpinatiă gineri-seii Abdulah- Mehmet-Beiti și bivaindu-i ostea și pă insuşi 

Vaii omoritii, la 30 ale trecutului Aprilie. 

i 

Intr'acestii anii, la Avgustii 15 se mirui logodnica diadohului Pavlu Petrovici, 
puindu-i se numele Nathalia, şi la 16 li s'aii-făicutii logodna, iar la Octomiiie 
S'aii săverșilii nunta. e ai 

* m. 

In luna lui Genarie de viitorul anii 1774, îşi ded2 obştâsca datorie Sultanii 
Mustafa înălțându-se la împărăție Sultan Abdul Hamit. | i 

Caupania a G-a 1771. 

După la -Februariii iarăsi î începură a trece trămișşii ordinanţi, cum; .- despre 
vezirulii așa și despre marișalulă, pentru ale păcii întoemeli. RI 

Maiii 9, sosi marișalulii, la Focșani salt, căci armia îi trecuse la Brăila, însă 
o sâmă pă la Măxineni supt'G!eb Ghinăralulă, și alta pă la Focșani supt 'Trum- 
beţcoiii Ghinăralulă, fiindă și Prinţipulă (1)... fratele Prinţipisei Nathaliei,. îm- 
preună privitoră. PETE 

Maiii 12 sosi și Prinţipulii Repnin în Focșani, carele la 18 trecu la Lichireşti 
comendiri de a doa .divizie; iară Kaminski Ghinăralii povă &uindă corposulii 
repausalului Veisman, îl redică din Şmil și-lii trecu Dunărea în Dobrogea, ia- 
răși apucându-se în luptă cu nepriatenii. Aşijderea și Suvarov Ghinăralulă, inn- 

(0) Locă lăsată în albă. V. A. VU.
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preună cu Ghinerală Miloradovici, cu altii corposiă, păzindii Hârșova, începură 
a-şi cerca noroculii cu neprietenii cătră Corasuiu. | 

Maiii 19 Obreșeov Ghinăralulii veni din Romană la Focşani, pentru celii după 
urmă răspunsulit vezirului prin 2 'Purer trămiși, care împreunară pă marișalulii 
în Focșani la 15 ale acestii luni, ci în locii de pace se născu iarti războiii, și 
Obreșcov Ghinărali din Brăila deosebindu-se dă mareșalul se întârse iar la Romană în Moldova, iar marișaluliă trecendu-și armia dăcindea pe la Gura Balii, 
făcu Dărstorul muhaserea. | 
_lunie Graf Salticov se rădică din preajma Giurgiului, și merse cu o s&mă 

de ste la Olteniţa, trecândii Dunărea la Turtukaia, iar “Turcii fiindă dă toţi 
1700, după tacriraliă robilor, supt Arnăut Mustafa Paşa, ce sta deasupra De- 
lului, iară alții ea Greși-care vase pă Dunăre; acolo unde se învâslea Rușii 
pă apă, începură a se înproșca din tunuri, şi nu le putu ziiticni trecerea, ci 
fugiră și unii şi alţii 'cătră Rusciuc, lăsândă în loci: morți 15 și robi 8; iar 
in 9 veni Hasan Pașa | uciutuilău Seraskerul Rusciucului i fugitulii arnăutii Mu- 
stafa Pașa cu 12,000 în trei părți, unii pe apă cu 28 acicuri po 2 tunuri, carii nu 
isprăviră nimic, căci Ruşii aşezase în vadă 5 tunuri, iar pedestrimea turcâscă 
aii iurudisită înpotriva unoriă poleuri ce sta în drumulii Rusciucului, iar călărimea 
lori s'ati 'suilii pe altă deliă cătră Grafulă, luândiă ajutoră crângulii acelui D6liă, 
însă fără tunuri, căci le lăsase la pedestrimea lorii impotriva Rușilorii celorii din 
drumuliă Rusciucului ; şi după acrovolismos mai de 5 câsuri, biruindu-se 'Turcii, 
îi goniră Ruşii ca 2 c6suri, pringendii robi 71, si-şi dobândiră si unii tunii din 
două, ce li se luase la întâmplarea şi prinderea Polcovnicului Repnin, în anuliă 
trecutii 1773 ; iară 'Turci morți ca vre-o 50, | : "În 12 poposindu-se corposulii la Oreaova, era +i ordia 'Tureilorii la Marotin ; 
mai apoi ce se vori fi socolitii, greotalea li s'aii fostii rădicatii, rămâindă nu- 
mai o s6mă de 'Turci | puţini, în chipulii de bătărie ce-şi făcuse şi ei acolo, și 
la î3 mergândii două carele de pihotă asupră-le, încă până a nu ajunge acolo, 
îi răzbise mai nainte Cazacii şi volintirii, şi în fuga lori cătră Rușciuc, aii 
mai măcelăritiă pă. câţi-vași, prindendii și vii 50 afară din cer ce s'aii găsită 
cu venătârea pitiți colea şi colea, din 'Turtucaia şi până în Oreaova; și așa 
făcu Sallicov Rusciuculii muhaserea, și cu întinderea Cazaciloră i a volintiri= 
lori în lăuntru pin cele sate nestrămulate, mai în tote dilele prindea și aducea 
robi turci citaci, încă pe unii și cu familiile loră. 

„ Acrovolismi sati cum ami dice, ciocnituri cu ostașii cei ce umblaii după 
d'alde acestea, fură îndestule, adesea și pă la multe locuri ; ci €îi însemnaiii, 

„numai pă cele: mai alese. 
- Naşciochin Ghenăralii-maiorii, era cu unii corposii din divizia lui Graf Sal- 
ticov, întinsă mai înainte, pentru ca să sprijinscă spatele celorii ce eraii în 
lucru cu neprietenii | duprin sate, cum s'aii isi mai susii ; și prinse dă veste
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că vine Rusciucului imdatii, pă care chitindu-: la satulti Turlac-Kioiii, (8 câsuri 
dă Rusciuc înainte și dă acolo 4 până în Razgrad) în 21 îi izbi fără veste, 
și-i puse întru neintârsă fugă. Prinseră și pă Mustait Pașa Boșneagul cu 30 
neferi, iar Ilasan Paza şi unii Arnăut Pașa aii scăpatii, avendi supt câte trei 
mii după tacrirulă Mustait-Pașii, alt cărora muhimat împreună cu 2 tunuri și 
ceadărurile le aii fostă lăsatii cu ordie afară din. Razgrad; iar Nasciokin Ghi- 
năralii stândă într'acelaşi locii de biruință, veniră 3 din creştinii ot Razgrad, 
şi povestiră : că fugarii nici aii mai datii prin ordiile ot Razgrad, cum şi Turcii 
erlii ot tam sai măturat cu totulii. Deci trămise Nașciokin pă ună "căpitanii 
cu 100 de husari, carii vădândii așa cum li se vestise, le-aii redicatii tâte cor- 
tarile, și alte calabalicuri împreună cu cele două tunuri, aducându-le la Naşeiokin 
Ghinăralii, şi până a treea qi ati stătutii acei husari mumbașări asupra | cre- 
știnilorii Razgradeni, și asupra celorii ot Arnăut-Kioiă, de saii redicată cu to= 
ulii, și i-aii trecutii pă la Olteniţă în țară. Avură vreme creștinii ot Razgrad 
a scurma și a-și lua dupăn casele 'Turcilorii îndăstulă pleanii, căci Turcii fu- 
giseră numai cu copiii «le mână ; până şi de cară și de trăgători nici unii n'a 
fostii lipsiţi, și ori-ce altă aii avutii 'Turcii în câmpii, creștinii le-aii măturatii, 
mai apoi aii datii și focii Razgradului. 

Intre aceste mișcări ce făcea oștile din divizia lui Graf Sallicov, prinseră 
unii menzilă, ce mergea la Gazi Mehmet Pașa, serascherulii ot Nicopoe, cu fer- 
manii poiuncindu-i-se ca să treacă în țari pă la Turnu, să calce Bucurescii, 
pă care îlii aduseră la Sallicov; şi i s'a cetitii. fermanulii de pămînteanuliă 
nostru Dumnealui Hagi Dimitrache biv vel Șetrar. Pote că le va fi fostii soco- 
(ela, pentru ca să să mai înpuţineze puterea Hușilor, ca să-i facă 'să trâcă 
înapoi pentru apărarea ţării, | | o 

Ișiră 'Lureii din Rusciuc și înpotriva lui Graf Sallicov, și se făcu războiii, 
cu pagubă despre amândouă părțile, rănindu-se și doi Polcovnici : 'Talizin de 
Ja cetferto-Granatirski-Pole, i Ghinţăl ot Nijegoroţski-Pole ; iar apoi cu întâm- 
plare, fiindii-că venea Ostea cea de la 'Turlac-Chioiu, 'Turciă s'aii trasii la ovașii. 

- Să cuvântămă şi pentru sfârşitulă războelorii de la proti armie din Dobioge. 

Marişalulii fiindă cu armia la Cainargie Chioiii, era și cele-lalte două cor- 
posuri în preajmă-i, adică ală lui Caminski, și ali lui lovarov Ghinărali, pă 
cari îi impreună întru una, și începură a face mișcări cam în umbra Șumnii. 
Asişderea și Vezirulii rendui Seraschier pă Abdul-Razae-heiz. Efenâi, celii ce 
era solii la congresulii din Bucuresci, (nu că i se cuvenea, fără numai într'a- 
dinsă și cu arme și cn volnicie, a negoța pacea, de sarii fi puluti ajunge la 

“ întoemeli; şi-i fu de stricăciune, căcă Turcii pă năravulii loră. îndată puseră 
ipopsie asupră-i,) și așa îlă impreunii cu Hagi Gheghen-Aga-Pașa, și-i porni din
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Șumna cu 150 000. care veniră asupra numiţilorii Ghinărali la Cozlogea, și în 
12 ale lui lunii,“ mai ântâiă cu pedestrimea arnăuţilorii, cuprinseră unii drumii 
cu strâmtore, și cu pădure, care făcură câtă-vași stricăciune Cazazilorii şi vo- 
lintivilorii, ce mergea înainte, pină ce.apucară egherii de intrară la piidure, 
și scornindu-i dupăn culcușuri, îi siliră să iasă la câmpii, unde. le sta ordia, 
și trecândii ostea rusâscă în faţă-le, după 2 focuri înfrâugându-se Turcii, mai 
ânteii Seraschierulii Abdul Razac aii impunsă la fugă cu destulii rezalet, până 
ce și cu focuri aii aruncati Rușii după dinsuli, numai norocii că i-ai aju- 
tată fuga armăsarului de supt dinsulii ; și le făcură Rușii și ordia zapt cu tu- 
nuri 40. 

Dobândiră Rușii și cel tunii sicrelă, care-l pierduse marișalulii | la Silistra 
în anulă trecutii 1773 i siguri 150 și trei senducuri pline de săbii cu pece- 
tea noului Sultan Abdul Hamit, întwadinsii trămise pentru dalciălaci, care nici 
apucândi să le i€ în mâinile lorii, cădură pe sâma Cazacilorii, 

Dintr'acâstă sumă dă 'Lurci, abia să se fie intorsă pă jumătate, la ordia ot 
Sumna, precum m'am pliroforisiti 'dă la unii din boerii țărigrădeni ce era. 
slujindu în ordia vizirului. Și acolo în Sumna mai. răsări și altă primejdie, 
asupra lui Abdul-Razac, căci mulţi din -Iciagalele și Ciohodarii pașilorii şi ai 
rigealiloră, se însurase după femei Șumlence, și dintwinșii și vre-o câţi-vași, 
îmbrăcându-le în haine bărbătești s'aii cutezatii, a-le scote din şan țurile Șumlei 
pentru vre-o întâmplare, ci acolo „unde eșa cu dinsele pă o portă, unulii din 
cobeccii, ori că pricepuse, saii cu întâmplare, întindându-și mâna la umerile 
uneea, ca o muere pă locii aii țipatii dă frică, iar ienicerii din preajmă-le f-ait 
făcută | bucăţi și pe dinşii și pă dinsele, altă nu era fără numai urgia lui 
Dumneqeii ! Unii ciohodar ali lui Abdul-Razae scăpândii cu femeea lui, trăgea 
la otacu stăpânu-seii, și câţi o vedea fugindii călare și cu pletițele peste capotii 
pă spate (că îi ati fostii căqulii cauculii din capii) toți s'aii învitatii cu glotă 
și cu: zgomolii gonindu-i până la Otac, și acolo i-aii făcutii fărâme, iagmala- 

„ disindă și avutulii lui Abdul-Razac și a etpaiului stii. Pă lângă acâsta să făcu 
şi mai mare turburare, căci ună ofichialiă urdinant ce era trămisii dă marișa- 
lulii prin matafetulii lui Abdul Razac, îlii băgase în Şumna cu hainele schim- 
bate, întâmplându-i i se sosirea olichialului intr'acele dile după fastu ot Coslogea, 
când eraii ienicerii oțeriți pentru nenorocirea războiului, și Abdul-Răzae plină 

de bânueli despre dinșii, iar hainele ofichialului le găsiră in vreme ce-i prăda 

Otacul, puse într'o cucie; atunci și cucierii iaii 'omorâlii, și cuziile le-aii stri- 
catii, și corturile i le-ai sfiișiatii, cum și hainele OfichialuluY totii bucăţi le-aii 
ficutii Ci unii lucraii acestea, | iar alţii cu adinsuli căuta și pă însuşi pin 
Șumna, și pă afară în orâie, ci avu norociă că chivernisi Vezirulii şi-l scâpă 
numai cu unii omii, și amândoi în căiafet tătăreseii, rezimară în "Țarigrad. 
După dcâsta se seculară pămintenii Șumlei, şi daii veziralui unii Arzuhal după
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chitap, aşa sâriindii : "că : Sangeac Şerif şi pecetea nu se futi muliaserea, Şi cu acestii mijlocii își cerură voc, ca. să-și - scoță familiile ' din - Șumna, dia “fa caca endihomenu, ca să rămâe numai partea bărbătâscă pentru război ; iri Vezirulii chemândii pă Ordu-Cudesi şi pe Cadiuli din Sumna, le ceru fetfă, ' de la care aii luată ilam, că pentru Icg6 şi pentiu cinstea împăratului,” şi sangâ- culii şi pecetea să 'se facă muhaserea; şi pe locii ati pusii prislavi înștiințândii ; că cine se va mișca din locii îl va fi sfârșitulii de “sabie. Despte' altă parie, luândii vezirulii Sangeaculă ati eșităi din Şumna, urmându-i "Turcii cu toții după dinsulă, și-i duse până între satulii Madara -i Ghelepcea, acolo curdisi ordica ca 2 ecsuri din Şumna și fiindii-că Ghinărală Caminski (căci după războiulii Coz- logii, Sovarov Ghinăralulii venise aicea la Bucurescă), nu-și perdea vrema, ci cu imergerea se cam apropiasc de starea : cclorii mai susii zise două sate ; i-ati eșilii din ordie, pociă dice, cci mai mulți turcă întru întâmpinare, care întrân: - gându-se de răzlioiii, s'aii trasti și Vezirulti cu Sangeaculii ' în Șumna; iar fu: garii de la războiii cădândii pe ordie, ali iagmaladisitii Lotii ce ati găsiui afară din Sumna, și cei mai mulți stati măturatii cu acelii plean, iar eci-l-alţi ai in tratii după vezirulă în Sumna. Și așa "ai făcută Caminski mubhaserea până ali luatii negoțulă păcii sfârşită. | . 
Cu ponturile păcii ati trămisti Vezirulii li "Țarigeadii pe Enicer Efendisi, ci din porunca Sulanului, strângându-sc tote ulemalele și rigealii la sfală, din toţi mai multii Mola Ibraim Beii Mufiiul să înpotrivca. Jar Enicer Efendisi, (pre- cum m'am pliroforisitii cu mergerca mea în urmă la 'Țarigrad,) ai scosii din sin scrisorea lui Caminski Ghinăvaliă dicându-i : e Efendim bună pasport derler. Cu acestă eșindă din Șumna am venilii ş ci dă-i se iscălește bine, de nu, să mă ducă să-lii dai cui mi-lii ati dati. Atuncă muftiulti cerândă condeiulii, aă is- 'călilă mai ântâiă elă, | | a 
Avea Enicer Efendisi trebuință de pasport, pentru că Ghinăraliă Caminski, trămisese înainte o sâmă de pichineri, cu Cazaci şi cu volintiră, care răzbise e - inainte de Şumna ca 8 câsuri, până la Cealăc-Cavac ; și fără veste călcase pe lusuf Paşa, care veneu cu imdat vezirului, și-i puseră în risipă; iar între alți “robi î-aii prinsi şi pe chehaiaou sa, - 
In Razgrad încă ajunsese Colibache ghinăralulii, cu 7,000 din divizia lui Graf Salticov, şi aşa în Ore-care chipi, 'era Vezirulă 'cuprinsii în Șumna, des- pre două părți, măcarii că Camiaski era chiar în fața Şumnei. 
lulie 5 veniră din Șumna lesmi-Ahimet Efendi Chehaia-Beiă, i noulă Reaz - Efendi, și Hairlah Beilikci Efendi, și la Cainargic-Kioiă simtonisiră pacea cu Prinţipulii Repnin în cinci ile, încheindu-o la dece; în care di îşi trămise Marişalulii pe fiiulă săi la Petroburg cu veslirea, iar la 15 s'aii iscâlită despre " amândouă părțile, cum ne Pliroforisirămi, din orderulii marișalului, scrisii de la "2l,-iar la 17 plecă și prințipulă Repnin, cu cele iscălite, 

17*
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'Practatulii acei vecinice păci şi pricteșugii, care s'aii încheeatii între Impe- 
ria Rusii, și a Porții Othomănești, întru armia marelui comenâiri, Ghinăralii 

Feldmarișal Graf Romianţov, la satulii Chiuciue-Cainargea, spre cele din a 

drâpta. maluri ale Dunării; prin plenipotenţiali atât din partea sa, cât şi 

despre a verhovnicului Vezir, la 10 ale lui Iulie, iar la 15 ale aceștii luni, s'aii 

şi iscălitii de amândoi, iar din partea Mătirii Sultanului, s'aă întăritii și s'aii 
adeveritii în Țarigrad la 13 ale lui Genarie leat, 1775. 

«Intru numele a toti, Pulernicului Dumnegeii. 

«Amândouă părțile împăraţiloră samodărjnicii ce se războinicea, adică a Ru- 
sii și a Porții Othomăneșii, avendii de o potrivă pohtă și.induplecare pentru 

„contenirea războiului, ce să lățise acum între amândouă puterile, și pentru să- 

vârșirea păcii, prin credincioși obraze plirecsusii (adică cu deplină volnicie) a 

amândurora părţiloră, întru adevării ati rânduitii, și i ati pusii cu deplină vol- 

nicie, spre întocmeala și aşedarea, încheerii, și iscălitura tractatului păcii, în- 

tr'aceste două prea înalte împărăţii. Insă din partea a ei împărătești mărime, 

Impăratriţa a tâtă Rusia, Graf Petru Romianţov, Ghinăralii Feldmarișal comen- 

dirii oștilorii sale, Ghinăralii Gobernatoriă alii Malo-Rusii, Prezidentii Coleghiului 

Malo-Rusiei, Cavalerii ali Sfintului Apostolii Andreiii, i a Sfintului Gheorghie, 

i a Sfintului Alexandru Nevskii și alii Sfintei Ani. Iarii despre Mărimea Sultanului 

alii luminatei Porţi Otomănești: Verhomniculii Vezirii Musun-Zadea Mehmet Pașa, 

Dreptii aceea amândoă părţile, urmândii cererilorii prea înaltelorii lorii Curți. 

lo-aii. metaherisitii într'adinsii cu, epimelie ; și din partea vizirului s'a. trămisii 

la 5 ale lui.Iulie 1774 la armia celui. mai susii numitii Ghinăralii Feldmarşali 

plirexusii pe Nișagi-Nesmi Ahmet Efendi, și pe Ibraim..... Reiz Efendi, care 
împreună cu celii alesii și plirexusiii, rănduitu de cătră Ghinăralii Feldmarșalii, 

„Cneaz Nicolae Repnin, Ghinăralti Poruciciă, şi Cavaleri a Sfintului Gheorghe alii 

Crucii mari, i a Sfintului Alexandru Nevskit si Lu Jefeoaetulii alii Lehii, i alii 

Holsteinului și ali Sfintei Anii, și inaintea a însuşi Ghinăralii Feldmarșalii Graf 

Romianţov, s'aii tocmilii, s'aii aședatii, s'aii înehecată, S'aii iscălilii, saii pecet- 

uită, și s'aii întăriti vecinică pace între imperiul Rusii și ali. Porții Othomă- 

neștă, după aceste mai josii eapitule : 

1; 

De astă-qi inainte, şi Lotii d u-una, să sc eurme şi întru nimici să sc sOc0- 

_lâscă fi ieșleș- ce pornire vrăşmiășască, și urăciunea carea în amândoă părţile s'ait 

“urnatăi, ȘI întru vecinică uitare s'aii dati. | 

Veri-ce înpotrivire a armelorii, şi ori-ec prolipsis sai întâmplati, și aii ră. 

“sărităi, atăt despre o parle, câlii și despre alta, cu nică unit felii de mnijlocii,
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să nu se facii rosplătilore măhnire, -s'aii : resplătire celorii lvecute, ci încă să se păzâscă pace în veci, întărită și nestrămulată, atâtit: pre uscati câtii și pre marc; și. asemenea să sc păzâscă tocnidla curată, și prieleșugii veciniicii nestră- mutatii, şi împlinire de pază acosloriă capitula, tolii-dV'a-una, şi unird celorii ce Sati orenduilii și sati înlocmilii, între aceste: două Păți aședălore, a ci Impă- răteștii măriri și a Mărici Sultanului şi a diadohilorii, și a strănepoţilorii, cum între împărați, aşa și între oblăduitorii lorii, între ţările lori, și între raclele supușii amândurora părțiloră; încâtii de acum înainte, despre partea amându- rora părțilorii, unulit înpotriva altuea să nu să misce, nici într'ascunsă, nică de faţă, cu nici o mișcare înprotivitore -saii vrăsmășască, Deci cu cădută ur- 
mare, la unii prieteșugii ce s'a înoitii atâla de curalii, dăruescii amândonă împărăție o amnestie (adecii o nepomenire de tote cele irecute), deopotrivă și de obște ertăciune, tuturorii supușilori, fără nici o osehire, ori ce felă să vor fi intâmplată a greși, ori la o parte sati la alta, sloboqindii și pe cei ce : vorii fi la catargă, sait la alle închisori, dându-le ertăciune, ca să se întârcă -la pămîntulii lori, atâlit cci izgoniți, câtii și cei surguniți, făgăduindu-le, “ca după pace, să li să întorcă totă cinstea și avululă lori, cu care mai nainte să fo- losea, nefăcânâii, nici pricinuindă Jorii la alte slujbe nici o necădută necinste, 
saii micșorare, saii întristare, cu nici unii felii de profasis, pentru ca, să potă trăi fiește-carele supt paza și oblăduirea  pravililorii şi obiceiului locului lori, 
asemenea cu cci-l-alți păminteni af lui. 

2 

De care cumvași, după incheerea acestui tractatii, şi după s-himbarea de 
ratificaţioane, vre-unulii din supuși a fieşte-căruea imperiii, va face vre-o vină 
sali îndărjală, saii neascultare, sati zorbalăcii şi vorii năzui să se ascunqă 
şi să se scape, aii la o parte sai la alta, cu nici unii felii: de. pricinuire nu se 
cuvine să se. priimâscă, nici să li se înpărtășască, ci încă fără pricinuire să 
se dea înapoi, saii celii mai puţini să se izgon6scă de supt stăpânivea acei 
puteri unde aii fugilii; ca nu cum-vaşi din pricina acestori făcători de _rele, 
să nu se pricinuâscă, saii să răsură vre-o răceală, saii gâlcevă între împărați, 
afară numai din cei ce să vorii fi creştinatii la Rusia, și din cei ce să voră 
fi turcitii la stăpânirea Othomănâscă ; iarii atâta din creștini, cât şi din Turci 
făcând cu răulate călcări înprotiva celorii toemite între împărați, și vorii fugi 
de la 'o împărăție lă alta, fără nici ună profasis, să se dea înapoi. 

3 | 
Totă obştea norodului tătărescii, a Crâmului a Bugeacului, a Cubanului ai 

Iedi-şanţi, Zambuiluki și Edicikule, fără nici o osebire despre amânădduă îm-. 
perăţiile, să se cundscă dă: slobodi, și desăvârșilii neatârnaţi, despre tote păr-
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țile a fieşteș-căriea stăpânire, rămâindii numai supt însăși stăpânirea hanului 
din nâmulii lui Ali-Gingis, care este alesii și aședatii de totă obștea Tătarilorii, 

care să-i oblăduâscă după vechile lorii pravile și obiceiuri, fără a nu da sema 
dă nică ună lucru la nici o stăpânire dă afară; şi pentru acâsta nici Curtea 

Rusii, nici Porta Othomănâscă, n'aii să se amestece, nici la alegere, nici la pu- 

nerea celui mai susii numiti hanii, nică la ipothesis dă a le curţii lui, saii la 
cele politicești, ce' sînt între dinșii, cu nici unii felii să nu să amestice, ci să 
se socotâscă și să se cunoscă n6muli “Tătarilorii, la cea politicâscă și lumâscă 

stare, după închipuirea celori-l-alte stăpâniri, care sînt de sineși oblăduitori, 

şi dă cătră nimeni să nu să atâărne, fără numai de cătră unulii Dumnedeii ; iar 

întru cele ale legiloră orendueli, ca unii ce sint totii din credinţă moameteni. 

şi din mărirea acestui Sultan, ca unii califii verhomnicii, alii legii Moametaneşti! 

ati să vieţuescă, potrivindu-se după acele orânduite pravile a legei lori, iar 

slobodenia cea politicâscă ce li s'aii întăritii acum, să nu aibă câtii de puţină 
scădere, căci imperiulă Rusii lasă la acestii neamii ali Tătarilorii (afară din- 

traceste cetăţi anume Gherci şi Ienicule, cu eșirile și intrările limionelorii lorii 

pre care împărăţia Rusii le poprește pentru sincși) tote orașele, tăte satele, 

pămîntu şi limanurile ce sint în Crăm i la Cuban. 

“Din pămîntulii ce este între apa Burdoiu și intre Kiskim şi Nipraliă, aşișderea şi Lotii 

pămintulii pînă la hotarele leșești, care este între apa Buhulă și Nipru, (afară 

din cetatea Uzu cu cşirile sale cele vechi, care remâne la luminata Portă, pre- 

cum le-aii ţinutii mai nainte,) să făgăduește după întocmirea acestui tractatii, 

și după schimbarea lui să-și scoță totă ostea din stăpânirea acelorii locuri. 

Aşijderea luminata Portă de o potrivă asemenea se l6gă, să se tragă din tote 

pretenţioanile ori în ce chipii va fi avutii, pentru cetiiți, pentru orașe pentru 

sate și tote cele-l-alte atâlii din Crâm i la Cuban, câtă și la Ostrovulii 'Tama- 

nului, în care nică iamacă, nică alţi Gineni războinică ai sci'să nurţie, lăsân- 

du-le lorii stăpânirea și oblăduirea lorii, neatârnată de altii nimeni, după cum 

și Curtea Rusii lasă pe 'Tătari în desăvârșită singură stăpânitore și neatârnată 

de cătră nimeni oblăduirea lorii. Si aşa în vileag luminata Portă să legă, fă- 

gădueşte, ca de acum înainte, la aceste nuinite orașe, cetăți, locuri și sate, 

iamaci saii oră ce felii de Gmeni din ostașii ci la acestea să nu aducă; nici 

să ţie acolo nici într'acea oblăduire siimeni, saii alți omeni 'ostășești, ori cu 

ce nume vorii fi să nu aibă, ci lasă pă toți 'Lătarii, la însuși a lorit desăvâr- 

şitii slobodenie, și nespânzurare, precum îi lasă și împărăţia Rusii. « 

După dreptatea adecă pronomion, ce are licş-care stăpi inire, a face lu locu- 

vile ci ce i se cuvinii, ori-ce orânduclă cu caie va vrea, s'uii datii de o potrivă 

la amândoă împerăţiile slobodenic deplinii şi aperioristos (adică fără 'coprin-
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dere) a zidi de iznoavă la locurile. lorii ce-i sînt supuse, şi la hotarele acelorii 
locuri ori-cum li să va părea să-și facă de totii felul de zidire: cetăți, oraşe, 
sate și cătune, și încă a și drege, și a-și înoi cele vechi cetăţi, orașe şi sate. 

5 

„După încheerea aceștii fericite piici, și după înoirea acestui cu adevăratii curatii 
prieteșugii, imperiuli Rusii, are totii-d'a-una a orândui lângă. luminata Portă, 
Ministru de ali douilea trâptă, adică solii sati ministru pleniputenţialii, și lu- 
minala Portă are a-lii metaherisi cu luare aminte și cu peripiisis cea, cădută 
după trepta lui, după cum să păzescii pronomiurile spre Ministri Curţilorii ce- 
lorii mai alese, şi la tote adunările: cele de obște, numilulii ministru se cuvine 
a urma amesos, după ministru Kesaricescă ; însă de va fi și celii Kesaricescii de 
o potrivă la, acecşi treaptă ; iar | 

6. 

Când vre-unulii ori-cine arii fi din cei ce se vorii afla la slujba ministrului 
alii imperiului Rusii, la vreme ce se va. afla ministru, lângă luminata Pârtă, 
"unulă ca acela de va, face vre-uniă furtişagii, saii vre-o altă ataxie, saii vre-o 
necădută mișcare vrednică de pedepsă, și pentru ca să. scape din căduta cer- 
lare, se va face turcii; unii ca aceia măcarii că nu se cade să fie lepădaţi, 
cu tote ucestea după ce vorii lua căduta pedâpsă, să cuvine îndată a întârce 
tote furtişagurile, după cum ministru le va avăta ; și unii ca aceia când din 
beții, voră vrea să fie moametani, nu se cade a fi priimiţi la acea lege, fără 
numai după ce se vori trezi, și-şi vorii veni la firea cea d'ântâiii, (atuncea 
mai dupe urmă mărturisirea luj,) trebue să se facă faţă fiindi și dragoma- 
nulă ce se va trămite, despre ministrul Rusii, și alți musulmani drepţi și 
fără pathos. 

- 
de 

. Luminata Portă făgăduește tare ocrotire a legii Creștineşt, și a bisericilorii 
că; asemenea să dă voe miniștrilorii Curţii Rusii, ca să facă cereri la tstă în- 
tâmplarea ori-ce vorii socoti, spre folosii, atâtii bisericei. ce să va zidi în Ța- 
rigrad, (după cum să pomenește la alii 14-lea articulare,) câtii și celorii ce 
vorii sluji într'insa. Și se făgădueşte Porta, să le priimâscă cu ascultare pen- 
tru prieteșugulii amândorora imperiurilorii. 

$. 

Precum cei Bisericești așa şi mirenii ce sînt supuși imperiului Rusii, să 
aibă slobodă voe, să mârgă și să umble prin Sfintulă orașii lerusalimului, și 
pă la alte locuri ce sint vrednice de privelă, și dă la unii ca aceia să nu li
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să câră de cătră nimeni haraciă, nici altă dajdie, sai altii-cevași angarea pină 
la unii bani, nici fiindii la Ierusalim, saă la altă locii, nică la drumă; ci încă 
să fie grijiți cu cele trehuinci6se pasporturi, și cu porunci după cum să daiă 
și altora, din supușii Curţilorii celor prietenești ai luminatei Porţi, şi câtă 
vreme să va afla umblândii la imperiulă Othomanescii, să nu le facă nimeni 
nici unii felii de bântudlă sait scârbire, ci să fie oerotiţi și apărați cu slraş- 
nică vespliitire celorii ce-i vorii supăra. 

« 

9, 

Dragomanii cei ce slujeseii lângă Ministrii Rusii, în Constanlinopoli, oră de 
ce. nmii: voriă fi, aflându-se la slujbele împărătești, udică ca unii ce slujescii 
amândurora împărăţiilorii, să fie diafendefsiți și ocrotiţi cu totă cvmenia și 
asupra slujbelorii ce li să va încredința despre mai marii loră spre ardlarea 
luminate Porţi să nu li se facă zăbavă cu aşteptări. 

10, 

Când până la diaslima luării desăvârşilii acestorii poncturi de: pace, şi pină 
vorii lua despre orânduiţii spre acâsla comandiri de-o polrivă porunci, de să 
vorii întâmpla mișcări războinicești la vre-o parte, unile ca acelea nici o parle 
să nu le socotescă dreplă răecală, ci întru nimica să le aibă. 

II. 

Pentru căștigulii şi folosulii amândurora împărăţiilorii, să fie slobodă şi ne- 
zălicnilă înotarea corăbiilori: celorii neguțătorești, ce să cuvine la amândouă 
împărăţiile, care și aii aşeqatii tractaturile, la tote mările ce curgii pă locurile 
amândurora ; numita Pârtă, dă voe corăbiilorii Rusești celorii cu adevăratii 
neguăitoresti, cum și alte împărăţii, la târgurile, și la (1)...... și pretulinde- 
nea metaherisescii : slobodă trecere din marea Neagră la marea Albă și din 
marea Albă la marea Neagră ; și să poposâscă la fieş-ce limanii și la adăpo- 
stiri, la acrothalasia, şi la eșirile saii canalurile ce vorii avea acele mări îm- 
“părtășire ; luminata Porlă asemenea dă voe supușilor Rusii ce vorii fi la epi- 
cralia ei să aibă negoţionii, cum pre uscatii așa și pre mare și pă apa Dunărei, 
după întoemirea cu închipuitulă la. . . articolon cu pronomiurile : şi câștigulă loră, 
după cum să folosescii la împărăţia sa și alte neamuri, și mai alesii cele îm- 
prietenite și cele ce cu evmenie le primește luminata Portă la comerțiom, pre- 
cum și la Franța la Englitera, şi la capitulanele acestorii două neamuri ; și 
altora. după cum s'aii pusti aicea din cuvint în cuvint. 

Să se ţie în L6tă vremea, și pentru fieșteş-care, ca o pravilă atâtii pentru 

(1) Locă liber, V. A. U
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negoționiă, câtă și pentru neguțătorii Ruși, ce, plătindă vama asemenea ea mai 
“susii numiții, potă a aduce şi a scâte fieș-ce felii de negoții, şi să se popo- 
sescă la fieș-care limanii, și adepostii, precum la marea Neagră așa şi la a- 
cele-l-alte mări (1). : . . şi la Țarigrad, cu orenduelă, dându-se voe după cum 
S'aii disii mai susii, supușilorii amândurora, părţilorii, de negoţion, și de îno- 
iarea spre tote apele, fără nici o osebire; dândii slobodenie amânduă împă- 
răţiile, ca neguţătorii să se zăbovescă la epieratia lori, pă câtă vreme va fi 
trebuinciosă pentru interesuliă alisverișului lorii ; și le făgăduescii, așa întărire 
și slobodenie, după cum ati și supușii celorii alte împăriţii cele prietenești ; 
și pentru ca să se păzescă la totă buna-orândudlă. - Asemenea dă voe Porta, 
a se afla consoli și ipoecnsuladis, după cum va cunoște împărăţia Rusii, că 
sint trebuincioşi, unii ca aceia a să orândui, la tâte locurile unde va socoti ; 
care să fie ocrotiți, și cu bună priimire, asemenea ca și consolii celorii-l-alte” 
impărăţii prietenești. Asemenea dă voe ca să aibă lângă dinșii, și dragomani 
ce se numescit beratlii, adică patentaţi, . întărindu-i cu împărătești beraturi'; 
care Dragomani asemenea să se folosescă, precum si folosescii cei ce să all 
la slujbele mai sus pomenitelorii neamuri :' Franţesii: și  Englesii.. Imperiul 
Husii întocmai dă voe supuşilori luminatei Porţi pentru vamă la epicratia sa 
utătii pre mare cât și pre uscată, să aibă folosii şi privelegiuri, după. cum -aii, 
şi să folosescii supușii celorii-l-alţă împărați prieteni Rusii, dându-și vama cea 
obicinuilă. e 

La întâmplări de fărămarca corăbiiloră în mare, sii. făgăduesciă de o potrivă 
amândoă împărăţiile, ca să se dea celorii primejduiţi în corabie totii acelii 
ajutoră, care să dă la supușii celorii-l-alți prieteni împărați, la asemenea  primej- 
“di, proftaesindu-le și cele trebuinciose cu obicinuitulii preț, : 

  

| | 12, | 
Când împerăţia Rusii, va vrea să facă tractatii de negoții cu Afiicanii adică 

cu Tripoliţii, cu 'Tunezii şi cu Aligerii, luminata Pârtă să făgăduește a meta- 
herisi t6tă puterea și credituli săi, ca să înduplece spre săvârşirea scoposului . 
„numitei împărăţii a Rusii; făcându-se Porta şi ca ună chezașii, pentru numiții 
Africană, spre paza și ţinerea. tuturoriă întocmirilorii celorii ce se vorii coprinde 
întracele tractaturi, 

18, 

Luminata Portă să făgădueşte să metaherisescă, cătră împărăţia Rusii, titulu 
celii -cuviosăi, dicendu-i-se în fieș-care a sa actinamea, încă și în scrisorile cele 
de obşte, ori cătră cine arii serie, după însuși limba tureâscă : < Unumen Ru 
siclerin Padişah» adică: împărătrița a totă Rusia, 

(1) loc liber. V. A. U, : Se aa
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14, 

„; După asemenea priveleghium altori împărăţiă, să dă voe şi la. Inălțata Curte 
a Rusii (afară din biserica ce va fi în curtea casei ministrului,) să zidâscă la 
Galata, în ulița ce să chiamă Beiuolu, Biserică Sobornicescă a credinţei Greco. 
Rusichi ; care biserică, toti-d'a-una. are să rămâe. supt protecţione (ocrotslă) a 
Miniştriloră Imperăţii Rusii, nefiindii supusă la nici ună felu de bântueli. - 

| | | 5 
- Iarăşi după aședarea hotarelorii amândurora puterilorii, ce trăctălueseii pa- 

cea, măcarii că să cădea a să pune şi acâsta: cum-că, supușii amândurora 
puterilorii nu vorii mai avea nici-de-cum între dânșii turburări, şi gâlcevuri, 

"(dar cu tote acestea, pentru 0. nesocotită întâmplare, ferindu-ne de pricină carea 
pote aduce o receală, şi scârbă la o parte saii la alta, să face acestii așeră- 
mântii ; ca ori-ce asemenea, întâmplare, 'să aibă a să cerceta de Gubernatorii 
și comendirii graniţeloră, saii prin mijlocirea celorii într'adinși numiţi comisari, 
care după căduta cercetare, spre. care parte se va cuveni, să aibă a face cu- 
venita îndreptare, fără nici unii felu de plângere, spre paza iocmelilorii;) căci 
o întâmplare ca acesta, nici odinioră nu pote aduce pricină nică-de-cum, spre 
dezlegarea prieteşugului, și a bunei tocmeli, ce iaste alcătuită prin!r'acestiă 
ivactatii, ! 

"16, , 

Imperăţia Rusii, întoree luminatei Porţi tâtă, Basarabia, cu cetăţile : Aker- 
man, Keli, Ismail, iproci, cu orașele, satele și cu tote acelea câte întru acea 
provinție să cuprinde. Asemenea îi intorce şi cetatea Benderului ; așijderea și 
cele două prinţipaturi a Valahiei și a' Moldaviei, cu tote cetăţile i orașele cele 
-ce să cuprindă într'insele ; şi luminata Portă, le primește acestea, după întoc- 
“melele ce să arată mai josii, cu în vileag făgăduință a-le păzi nestrămutalii : 

1) Desăvârșeta nepomenire şi vecinica uitare, să se păzâscă pentru toţi aceia, 
cari ori s'aii pornitii cu adevărată împotriva Imperiului uniea saii alteea părți, 
ori s'aii arătatii cu- prepunere, întru o -mișcare ca acesta; ori de care vred- 
nicie saii treptă, saii stare, saii neamii, saii numire arii fi, unii ca aceștia fără 
nici o despărțire, să fie cu totulii nesupăraţi, neatinşi şi ne mâhniţi, neasu- 

„Priți și dă la nimenea cu nici o pricină bântuiți ; ci toţi aceștia să-şi vie în- 
tru stăpânirile lorii cele mai dinainte, întru vrednicii, întru trepte, și întru stă- 
pânirea averilorii sale, ce mai nainte de războiii, iera ale lori; pentru ca să 
“potă fieşteș-carele dintru aceştia, să viețuiască supt păzirea și apărarea legilorii | 
și obiceiurilorii lorii, asemenea cu cci-l:alți simpatrioţi. 

2). Să nu fie opriti nici cu unii chipiă, propoveduirea „credinţei cei. creşti-
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nești, ci desăvârșitii și fără de oprire să se facă. „Aşijderea și zidirile biseri- 
cilorii celori nu6ă, și înoirile celorii vechi, fără de oprire să se săvârșască ca 
și mai nainte. - Die i . 

3). Partea bisericescă să se. cinstescă și să se socotâscă cu , deosebită ovla- 
vie, ce să cade cinului, desăvârșită fiindii nesupărată. 

4). Moșiiile şi stăpânirile cele din prejurulii Brăilei, a Hotinului a Bonderu- 
lui şi a celor-l-alte cetăţi, (întru'care lâcuitorii să numia raele,) să se întârcă, 
ori la mânăstiră, oră la alte obraze, la care se cuvenea stăpiniea acestora, 
incă mai dinainte, ea unele ce fără de dreptate sint răpite. 

5). Să nu să caute, nici să se ceară, nicio sumă, ori de bani, sati de altă 
covași pentru socotelă veche, măcariă ori și de ce sumă arii fi. 

6). Să nu să ueră de la aceştia nici o dajdie, și nici o plată pentru totă 
vremea războiului, şi lângă acestea pentu multele ticăloșiile şi pagubele lori - 
care aii suferitii întru curgerea războiului acestuea, încă doi ani înâinte să 
nu fie asemenea bântuiţi întru nimici, socotindiă începerea anilorii din diua 
schimbării acestui tractatii, 

7). După trecerea acestorii doi ani, cu fi ieşteș-ce iubire de Omeni şi ușu- 
rave, să se facă plâtirea dăjdii, care să se trămiţă prin deputat: întru fieșteș- 
caro doi ani odată ; afară din singură dajdia acesta, nică pașii, nici oblăduitorii, 
nici ori-ce felii de alte dregătorii, să n'aibă a-i supăra, sati a cere de la dinșii 
vre unii felii de plată, saii vre-o altă angarea cu vre-unii nume sati cu: vre- 

“unii profasis, nici-de-cum cu nică unii chipă; ci mai vârtos, să aibă a se 
folosi, și cu acelea însuși folosuri, cu care s'aii folositii « ei în vremea impără- 
ției ini Sultan Mehmet ali patrulea. 

8). Domnii acestorii două principaturi, să aibă fieş- -care din partea sa | lângă 
Portă, unii obrazii creștinescii, adică de ritulii grecescii, încredințatii cu trebile 
[ărei, ca să aibă să privegheze pentru acelea; care să fie bine priimiţi şi so- 
coliți de cătră Portă, după pravilile neamuriloră, adică supt nică o silă supuși. 

9). Aşijderea, sati tocmitii ca la trebuințele cele întâmplătâre, ale acestorii 
amândoaă Cnejii, miniștrii imperatoreștii Măriri, ce să vorii afla lângă Portă, 
să pâtă a grăi spre folosulii amândurora prințipaturiloriă, şi să făgăduește Porta 
a priimi cu ascultare graiurile loră, pentru legătura dragostei cei bune, şi în- 
tru puterea prieteșugului între amândouă împă&răţiile. Aşișderea pentru cei care 
nu se vorii mulțumi a rămân€ în (ară, cili să va părea mai de folosi a eși 
și a să sălășlui într'altă parte, s'aii vorovilii acâstă toemelă. o 

10). Oră care nu ară fi mulţumitii ca să remâe în locul săi, și i sari pă- 
„rea mai de folosii a merge, într'altii locii, 'să și aibă eşirea | slobodă, împreună 
cu totă averea sa; și pentru ca să p6lă, ca să și le orânduâscă, mai nainte, 
averile sale, i s'aii orenduitii soroculii unii anii întregii, adică din diua. schim- 
bării tractatului acestuea.
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11. Așișderea și cei ce ai intrată “în “slujba împărăției Rusii, și yoescii sai 
împreună cu oștile împărătești, saii până la soroculii anului a eși din țară cu 
tote nameniile lorii și averile, ori de ce neumii și stare arii fi, unii ca aceștia 
nici cu unii chipii să nu li să facă împedicare, 

13. 

Impărăţia Rusiei întorce luminatei Porţi, tote ostrovele, ta: crhipelagos, cele 
ce le-aii avutii, și luminata Portă din parlea sa să făgiiduește : 

1). Să păzescă deplinii cele ce se coprindă în punctulii celi dântâiii, adică 
ale amnestii cei de obște, și ale nepomenirei desăvârșitii, măcarii cu ori-ce 
felii de călcări, și împrotiviri s'a făcutii, saii | în prepusuri, cum că s'a fă- 
cutii spre paguba și stricăciunea interesurilorii Porţii.- 

2), Că legea creștinâseă să nu fie supusă la câtuși de cât mai mică supă- 
are, după cum și bisericile ei, nică să fie popritii a să zidi biserici saii a-și 

„întocmi cele stricate, și cei ce slujescii întru dinsele, (adică partea preoţâscă) 
asemenea să fie nesupăraţi și neingreuiaţi. 

5). Să nu să câră de la dinșii vre-o plată nici vre-o dare (ce plălea odi- 
nioră peste anii) ca unii ce să alla ţinuţi de împărăţia Rusiei pentru multa 
loră răbdare în cursulii acestui războiii însă de acum înainte pînă în doi ani 
socotindu-se din vremea ce s'aii întorsii ostrovele luminalei Porţi... . 

1). Familiile care pofiescii: a-și lăsa patria lorii și a să sălășlui la alle lo- 
curi, le dă slobodă eșire cu totă periusia lori; iar ca să aibă vremea de a-si 
căpui tote ale lorii, li să dă şi sorocii de unii anii, socotindu-se din diua schim- 
bării tractaturilorii. | 

5). Când flota Rusâscă la vremea eșirei ei ce este cu sorocii de trei luni, 
socotindu-se din vremea iscălitului iractaturilorii, de va avea trebuință de vre 
unii lucru, să făgăduește luminata Porti să porte grija la tote cele ce va putea. 

18, Ia 

Cetatea Călburunului, ce este la Gura Niprului, cu îndăstulii olatulii ci des- 
pre stânga Niprului, cu aceleaşi coturi, ce sint pe dinsele, cu păduri între apele 
Buhul i Niprul, rămâne la sevârșita, vecinică şi i nestrămulată stăpânire a Husii. 

19, 

Cetățile Ienicale și Gherci, ce sint în Hersonisul ală Cramului, cu limanurile 
lori şi cu tote cele ce să află întrinsele, aşișderea și cu îșirile lorii, începen- 
du-se din Marea, Neagră și mergendă spre vechile hotare ale Kercinscoi pină la 
semnele lui Buga, şi de la: Buga după drâptă linie pă | marginile mării pină la 
Matea Azacului, remâne” iarăși supt stăpînirea Rusii,
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»0, 

Cetatea. Azacului cu ișirile lui, şi cu hotarulă lui, cele arătate în instrumen- 
turile ce s'aii făcutii (la anulă 1700, iar după veleatulii turcescii 1113) între 
Giubernatorii Alloistoi i Hasan Pașa Gubernatuli ot Agiut Calesi, în veci să 
lie supuse la împerăţia Rusii, 

21, 

Amândoă Cabartile, adică şi cea mare şi cea mică, după vecinătatea "Tătari- 
lori, mai multi: se cuvine spre banulii. Crămului pentru care căzulă cuviință 
Curtea Imperătescă a Rusii, să cade a le lăsa la voința Hanului Crâmului, cu 
sfatulii săi și ali Gherusii 'Tătarilorii. 

00 
... 

Amândouă împerăţiile ati hotăritii cu unită voință : ca întru nimică să nu să 
ție, ci să se .lepede | cu uitare vecinică, tote tractaturile și trecule aşezămâu- 
tură, ce aii avulii mai nainte. între împerăţiile lorii ; afară numai din tractatulă 
Beligradului, după intocmelile cele urmate ; și nică odinioră să nu aibă a în= 
temeea vre-o pretențioane asupra celorii trecule traclaturi, afară din teaetatulii 
ot leat 1700 ce s'aii făcutii între guvernatorii Altotstoi şi Hasan-Pașa ot Agiut 
Calesi, pentru hotarele eșirilorii din Azae, și pentru așezământulii întărirei ce sati 
lăcutii hotarului Tătariloriă Cobani ; care aședămiîntii rămâne neclătitii, după cum 
aii fostă și mai nainte. 

23, 
In părțile Ghiurgii şi Mengrelii, cetăţile ce să află anume : Bogdagic, Iscolate 

şi Servan, care cetăți s'aii rezboitii de armele Husești, are a le lăsa Rusia la par- 
tea unde să cădea din începutii, și dă era din ceput şi „din vechime de ani, cu ade- 
v&ratii supt stăpânirea luminate Porţi, să fie cunoscutii că iar că să cuvine, şi după 
schimbarea acestori tractate, la vremea aședării, | va eși stea rusâscă din numitele 
locuri ale Ghiurgii i  Mengrelii; și luminata. Portă din partea sa, să legă după 
cuviința ponctului d'ântâiii, pentru cea destivârșitii amnestie, (adică nepomenire) 
tutulorit celoră trecute, câți din acele părți, la cursul războiului, cu ori-ce 
felii de mijlocii arii fi scârhito ; și Să l6gă ca nici-odată să nu albă a cere, 
darea dă copii suii fele, sai ori-ce altă-feli de dare ; și încă să legă ca Turcii 
pă nici unii Ghiurgiii din ccă ce sint între dinșiă, să- nu-lii socotâscă ca unii 
robii ali loriă. | 

Tote cetăţile și pălăngile ce aă fostă supl stăpinirea Ghiurgiilorii și Mengre- 
lilorii, să lasă iarăși supt paza şi oblăduirea lorii; şi legea Giurgiiloră. celori 
ce sint supt oblăduirea Porții, nică dă cum să nu să băntusscă. Așișderea și 

18
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mănăstirile şi bisericile, cum și înoirea bisericilorii celorii vechi și zidire ea ce- 
loră noaă, să nu o oprescă; şi să nu să bântuscă bisericile cu nici unii fel 
de cerere de cătră Gubernatul celii Dărscago (pote fi Ahăţsea-Calesi) saii de 
cătră cei-l-alți căpetenii | și zabiţi, cu hrăpirea avuturilorii bisericești și mănă- 
stiteștă ; şi cu numitulii norodii, împărăția vusâscă, nare nici de cum a să 
amesteca la ei. | 

Avgustii leat 1774, să adunară în Sfinta Mitropolie, ceata bisericâscă, j . 
Dumnealorii Boerii, și cu sfatii aleseră depulaţi, pentru Portă, pă Dumnealui 
Costandin Cocoreseulii biv 'vel sluger, i pe mine Dumitrache biv vel Jedelui- 
ceră și ne plecară din Bucuresci Avg. 3, iusă ântâiii cătră Mareșalulii la lFoe- 
șani, ce- ne zăbovi dile 35, întâmplându i-se a fi bolnavii. Acolo veniră și de- 
putaţi Moldovii, Dumnealui lanake Cuza Vel Spatar și lanake . Chirik biv vel 
Pitar; iar la 9 ale lui Septemvrie ne-aii plecati cu unii ofichialii anume Di- 
mitrie Ivanovici Porucie și cu carte cătră vizirul Izet Mehinet Pașa, (liindă-că 
Musun-Oglu la întorcere, îşi dedese obştesca datorie în orașulii Carnabat) ; i în 
care carte așa scria : | 

< Prea Strălucilă Inalte Vezire, ali Porţei Othomaneștă, zel Aclumet Pașu, 
prea ciustite: Domne, Domne. 

«După săvirșirea păcii cei vecinice între imperăţia Rusiei și Înaltei Porte 
Othomănâscă, s sait făcutii cunoscutii legăturile aședămintului la loți locuilorii, 
tuturorii breslolorii prinţipatului Moldovii i Valahiei, cu care așezămintură sint 
ci datori, să intre iarăși: supt stăpânirea Inaltei Porți, și să fie păziţi întru 
lâte priveleg ghiurile şi dretăţile. loră,- carele facii norocirea acestorii norâde. 
La care aleşii și cei mai mari între obrazele bisericeşti, cât şi cei politicești din- 
traceste doue dise Prinţipaturi mi-ati cerută voe. ca -să potă alege din boerii 
lorii unii deputatlie, cu trămiterea la Prea Inalta Porlă, ca să se arale despre 
partea a totei obștei lorii, plecăciunea și umilința, și ca să facă plecatele lorii 
arătări, în socotința unorii „cereri, la care ei | pohtescă să câștige inscristi re- 
zoluție, şi întărire împăriitâscă bine plăcută. 

Neputândi ei a mă înpotrivi la unii lucru de folosii ca acesta, însă : de 
a Și arta supunerea şi umilința la stăpinulii lovă, mă silescii ale grăbi acâsta 
dându-le voe ca să mârgă la 'Țarigradii, cei ce aducii acestea carii s'aii alesii 
deputaţi despre partea Moldovei : Ianake Cuza vel Spatar, şi Ianake chirik vel 
Pitară; iară despre partea Valahiei Vel Slugerii Cocorescu, şi Vel Medelnicerii 
Dimitrake. Prelungirea aflării mele într'aceste păminturi, unde am comăndăluită 
în totă curgerea războiului, am putută pricepe, câtă stricăciune şi fărămare, 
aii suferitii lăcuitorii ; şi mai vârtosii pentra'acea pricină îndrăznescii căi, a re- 
„comăndui în bunăităţile Inălţimii tale, cuno ința ce am cit pentru a sa inimă
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spre facerea de bine, me face a nădăjdui că nu va lipsi cu denadinsulă a 1nij- 
loci la Prea Inaltul Sultanii, pentru rugăciunile ce aceste două norâde, vorii 
pune la piciorele scaunului să, | întru care ei să rogă milostivirii sale, ca spre 
îndestularea lorii, să vază că să împlinescă făgăduinţele cele legiuite, întărite, 
în buna plăcerea lorii, prin legăturile aședămintului celi după urmă săvârşită, 
între doauă împărăţii. 

«Nu amii eii nici o îndoială, cum că numiții depulaţi, să vorii întorce cum 
mai fără zăbavă, în patriile lorii, aducândii bucuria, printr'o împlinire milostivă, 
ce să va face la arătările lorit ; și rămânii cu deosebiti socotință, ' 

Ali înălțimii tale, gata spre Loti felu de slujbe, 
Acei împă&rătorește mărime, prea milostivei și prea augustei mele: stăpine, 
Ghinăralti Feldmaresalii comendirii „oștilorii Sale, și cavaleri de tote felurile 

de ordine Ruseşti.> | 

Să bolnăvi în Focșani tovarășulii meii, Dumncalui Slugerulii Cocoresculii și 
în locu-i trămiseră .din Bucurescă, pă Dumnealui Ilagi Stan Jianu, biv vel me- 
delniceriă, cu altii sfatii, aducendii și 2 arzuri, din care cela ce-lii socotiiti mar 
de folosul patrii, îlă trecuiăi mai josii, așa scriindă : 

„Rugăciunea cea supusă cătră Prea Pulernica și drepta împerăție, şi cererea 
de mila sa a ticăloșilori ci supuşi iaste acesta: 

«Noi cei dinceputiă plecaţi şi supusi ai prea puternicii împerăţii, Mitropolitul 
Episcopii, Arhimandriţii, Egumeniă şi totă partea bisericescă ; Boerii d'ânteiă, 
de ali doilea și alii treilea trepte, boernașii, Căpitanii, Zabiţii, şi toţi locuitorii 
(Erii -rumânești, printr'acestă de obște şi plecată a nostră anafora, .ne rugămii 
şi arătămii : că dinceputii, fiind dieafendefsită țara nostră supt umbra și OCro- 
lirea a prea | Inălțatei împărăţii, și în totii felulă slobodă şi cu deplină volnicie 
o-ebită ; din vreme în vreme câte puţinii, puţinii, din lencvirea unora Domni, 
și lăcomia allora; s'aii înlimplată a se pune lu uilare, și nebăgare de semă 
priveleghiurile “cele de totii felulii,. slobogenia nostră ; şi a să dăzohina la multe 
părți ale ţării multe locuri ale nozire şi a înlra câle pulinii,- puţinii feluri de 
feluri neoterizmi, și scorniri grele, cu adesca schimbări Domnilorii, şi. cu ce- 
rerea u dese mucareruri, în care -vremi găsindă fursantii şi hazelelile cele din 
prejurii, m'aii lipsiti a ne face răi în totii felul; penteu care ne-amii îndemnatii 
de multe 'oră să ceremii milă de la dreptatea prea Inaltei împărăţii; dar din 
păcatele nostre, aceea nu o amii nimerită din apracsia Domnilorii țărei. Decă 
rezemându-ne la cea multă dreptate și iubire de 6meni a prea Înaltei Impărăţii, 
cutezamii a arăta plecate cererile nostre cele mai josii scrise şi |-ne .rugămii, 
să ni să dea starea nostră cea dântâii, prin vrednice de închinăciune împără-
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teşti hatişerifuri, “cu întărire oschitii a fieștos-căriia cereri și priveleghiurile 
nostre. i 
„<Domnii noştrii ca din vechime, să se al6gă dintre noi păminteani, şi prin ple- 

cala a nostră anafora să se întărâscă, dă călră prea Inălțata Impărăţie. și să 
fie nesupărați şi nestrămutați în totă viața lorii iar și după ce-și vori da sfir- 
şitu vieţei lorii, alegerea de Domni noii să se facă iarăși dă la noi, și aşa să 
se înlărâscă dă la prea puternica împărăţic. o 
„<Să ni să renduâscă geize țării nostre, după vremea din dilele celui întru slăvire 

pomeniti Sultanii Mehmet ali 4-lea, și să se îndrepteze condica după obiceiulii 
de atunci, scoțândii Dilaaturile și cele noaă scorniri Și să nu să c6ră vre-o 
altă dare; pre care geize a nostră să o aducă unuli din boerii pămînteni, 
și să o facă teslim la împărătâsca curte | după celă vechiii obiceiii ; și să nu intre 
la dregătoriile ţării nostre, fieș-care ipochimen, prin poruncă, sai într'altii chipii. 

<La jălbile de pricini, atâtii cele politicești, câtii și cele de vinovăţii, ce vorii 
avea creștinii asupra Turciloriă, sait “Turcii asupra ereștinilorii, i creștinii cu cre- 
ştinii, să aibă întărire nestrămutată otărirea Domnului, fără de a nu să mai 
face apelaţie la davalile creștinilorii i a 'Tureilorii, și să se asculte mărturiile 
creștinilorii, după fermanuri i fetfale, ce sint date tevaturin, și nime din pămiîn- 
teni să nu să facă igzar, adică să nu să rădice de a să judeca aiurea, fiinqii 
țara nostră în totii chipulii slobodă; care acești. felii de priveleghium, iaste din 
cepulii cinstită şi întărită; şi preții de sînge să nu să eâră după vechiulii obi- 
ceiă ; şi cadii cei din prejură i paşii și alții să nu să amestece la ale țărei . 
nostre, cu nici unii felii de pricină, și câţi din Tarei vorii” veni pentru negu- 
țătorie la țara nostră, să nu potă a veni fără de apodisis de la împrejurenii 
paşi i zabiţii cei mari ; și cei | ce vorii veni cu bună apodixis, să nu potă arunca 

„arvună adecă seleam uhccasă la păminteni, inpotriva priveleghiurilorit Slobo- 
denii nostre, şi după ce vorii vinde şi vorii cumpăra marfa lorii cu redicata 
numai la tirgură, îndată să se întorcă, și să nu aibă, case prăvălii, ciflicuri, 
Mori, slugi saii slujnice din păimninteni, după vechiulii obiceiă, 

«Tote șnoșiile cele ce sînt părintești dă baștină, din cepută, să ni să întârcă. Lângă 
acâsta, țara rumânâscă fiindii-că din vechime avea schelă orașulii dă Floci, ne 
rugamii să fie şi acum numita schelă la acelii loci pentru lesnirea negoţiă țării 
după vechime, precum și Vezir Cășlasă şi Celliculii Ciungulii alti lui Esat Efendi 
și tote satele și ostrovele ce sint pin prejurulii cetăţilori ca nisce părți ale 
ț&rei, moşii ale mănăstirilorii, boerilorii păminteni, să rămâe iarăși supt stă- 
pânirea Domnului, cu nepăgubirea de dreptulii Boerilorii stăpâni i Bisericiloră. 
«Pașii și alţii, cu nici unii felii 'de pricină să nu potă trece prin țară, iar 
cine-vași de să va înlâmpla a trece, | pentru a loriă trebuință particulară, să 
aibă a plăti de la sineși ugiret, cheltuindii de la sineși pentru merinda lui, după 
vechiulii ohiceaiii, ” |
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<Lăcuitoriă țărei rumânescă să fie -în totii felulii nesupăraţi de ori-ce felii de 
socoteli saii datorii vechi, și trecândii în părţile turcești; peste Dunăre, să nu 
să supere dă haraciii și pentru chipulii de îmbrăcămintea lori după vechiuliă 
obiceiii și dă să va întâmpla ajunge cine-vaşi fiindii supt vină și spre scăpa- 
rea dă pedeapsa lui să va lepăda dă legea lui, acela dă este datorii cui-vaşi 
să aibă a-i plăti; dă are cu cine-vași judecală să se aducă la judecată, și în 
hotarele ţării nostre schimbare de lege să nu să lacă; iarii de-și vorii schimba 
legea cine-vași din pămînteni afară din hotarele țârei nostre, . acela să remâe 
lipsitii de moștenirea părintâscă, și a rudenii, care _iaste iarăși după vechiulii 
priveleghiii ali țării nostre. | | 

«Dă vreme ce cu pricină -dă casabașalic să pricinuea multe asuprele la țara 
nostră, cu silnice hrăpiri | locuitorilorii, ne rugămii să lipsescă și de acum in- 
ainte acea slujbă , mai vertosii, că iconomia de oi rentru Țarigradă, pote să 
se facă și prin neguţători gelepi şi prin: pămînteni, cu mai multă îndestulare ; 
așişderea să lipsâscă și mucaioreaoa ce este ca unii ncoterismos, din care să 
pricinuește alte asupreli, cum și venirea vitelorii ogeacului dă bostangii spre 
văraticii dă la Mangalia la Jegalie în ţară să nu mai fie. a 

«Ne rugămii să se dea pretulindenea cădute porunci, atâtii pentru desăvâr- 
șită nepomenire ce ni s'aii dăruită pentru cele trecute, câtii și pentru întor- 
cerea fără de plată a robilorii ce s'aii robitiă din patria, nostră, parte bărbătescă 
și femeească,. cu fără nezătienită întoreere la patria lorii, arătândii totii-d'a-una 
înălțata Portă, cea osebită milostivire la întâmplările vremei» | 

Cu acestea, cu d'alde acestea amii plecati din Focșani la Septemvrie 9 cum 
amii disă și mai nainte și trecumii Dunărea pe la Dărstor, iară la 19, aprope de | 
satulii ce-i dicii Canara, ne întâmpină unii Capi Olan ali Mării Sale Grigorie 
Ghica Voevodii, irecendii cu vestea Moldovii, de la care lumi în știre, că Dom- 
niile încă de la 13 ale acestii luni s'aii dati, însă țara Rumânescă Mării Sale 
Alecsandru Ipsilanti Voevodii, iarii Moldova Mării. Sale Grigorie vodă, îmbră- 
cândii caftanii unii fiii alii Mării Sale ce sati aflată (în totii cursulii acestui trecutii 
războiii) cu Domna Mării sale în 'Țarigradă, iarii noi urmândă călătoriei, în 26 
ne amii pomenilii la Stavrodrom, precum aveamiă, învățătură de la simbatrioţi, 
şi împreunândii pe Dumnealui Pelreson Poleovniculii (ce cu cinci dile ajunsese 
înaintea nostră, trămisti să fie la Portă incaricatos), Dumncalui trămise la Port 
cu scire de sosirea nostră pă. Dumnealui Sinior. Bizanie franţezulii. de felulii 
lui "Țărigrădână și din noii intisap drăgomanii ali să, carele întâiaşi dată .ne 
spuse că aii părutii bine | Dumisale Seiz Efendi Ismailti Beiii, în cât i-ară fi disă - 
adu-i, ca cum nc-arii fi avută la perdea ; iar apol. întâmplându-se înpreunările 
eleiilorii, cu heretizmos pentru noulii Vezarei, cum și Mării Sale Alexandru 
Voevodii, i. se dete cuca la 30. In urmă ln Oelomvrie 4 ne duseră şi pă noi, 
însă ântâiii deosebitii pă numitulii ofichialii, cu cartea. cea cătră vizirul, qi-
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cându-ne că așa voește Porta, ca să nu mârgă împreună cu noi; apoi întor- 
cându-se ofichialulii într'aceeaşi di ne duse și pă noi întâiii la numitulii Reiz 

Efendi, apoi la Kihaia Beiii, și de acolo la Vezirulii, căruea dându-i arzurile, 

după ce lezaii cetilii, ne-ai întrebatii de anii mai fostii vre-unulii din noi altă 

dată. la 'Țarigradii, sait de scimii vre-unulii din noi limbă tureâscă, și toţi amil 
răspunsi că nu scimiă, nică că ami mai fostii altă dată, (iarii mie atuncea îmi. 
era ali șaselea mergere). Apoi ne alesemii cu unii pelei (prea bine), vomii 
înştiința pă prea puteraiculii împărata și aşa ne-am întorsii inrii în Stavro- 
drom la gazdă ; iar după 2 dile numitulii Bizanie dragomanulii şi 'Timarovii | 

secretarulii lui Petreson Polcovnicii, începură a-ne dice, că Porta tânjaște dă 

șederea n6siră în Stavrodrom, (din care pricepumiă și sfirşitulă trebii,) iarii la 

şcple ale Ini Octomvrie, mai cu d'adinsulii stătură de noi, și ne mulară la 

diplo-fanar, fiindu-nc fostă și găsitii gazdă, unde amii ședutii qile 15, adică până 
la 22 ale lui Octomvrie. Tarii atunci priiminăii o carte de la bocrii simpatrioți, 

poruncindu-ne să cunâscemii pe Măria Sa Vodă de Domni, cu supunere, și 

împreună să fimii sîrguitori pentru câştigarea pronomiurilorii țărei. Şi morsemii 

la 23 de ne-amii închinată Mării sale, și ne-aii datii şi noaă rândii de amii mersii 

în alaiii, (cu iubiții mării sale fii : Beizade Costandin i Dimitraşco şi cu boerii 
elpaiului) la Babiul Humaghiun, aducându-se tuiurile la saraiii. După aceca în 
multe renduri amii mersti și ami supăratii pă numitulii poleovnicii Pelrison și 
ne-ai totii prelungitii, că are purlarea nostră de grijă, iar la Dechemvri 1 sim- 
țindă noi şi loculi unde s'a închipuit izvodulii pronomiurilorii, amii așteplatii 
dile 10 și vădândii că nu ne mai chiamă, amii făcutii şi amii datii din partea 
nostră acestii raportii : 

«Cătră Ciustitulii Polcovnicii și Cacalerii Petrison Elcii Rusii. 

De la Deputaţii Valahici 

Reportii, 
«După capitula care să coprindii la impărăteștile iractaturi pentru pronomiu- 

rile patriei nostre, precum ni s'aii datii înscrisă supt iscălitura- Prea Inălţatu- 
lui Feldmarșalii Graf Petro Alexandru Romantov, ne-ati trămisii simpatrioţii 
deputați cu arz cătră înalta Portă ca să le aducemii zmerita nstră:închină- 
ciune, și ca prin ajutorulii Dumi-tale, să ne câştigămii vechile pronomiuri, ce le 
aveami în v6culii celui slăvitii întru pomenire Sultanii Mehmet ali patrulea 
Acum dar (precum ne-ami însemnatii vorba) vedemii că înalta Portă, spre unile 

“cereri voește, iarii pentru altele le va da cu alte umbre iar nu precum le cere 
țara, și cu acestea se atingii întocmelele ce s'ati „legiuiliă între împărați prin 
tractaturi. Noi dar sintemii numai Deputaţi, şi dă vreme că Dumiea-la după 
aceleași iraetaturi+ ai putere să cuvintezi, și să aduci aminte -pentru folosulii



283 

  

ării nostre, ne rugăniă să stai și să ne ajuţi, ca să dobândimii deplinii cele 
care le cere țara. lar de nu, încai să stai ca să ni să dea Iatișerifii pă acele 
10 capitula, cum le-aii legiuitii împărații în tractaturi,> - 
"La acesti! raporlii ne urni cu respunsu la numitulă stii sicritarii, fiindii-că 
acela îlii purta pă Dumnealui dă nas, și-pă acela Vaii fostii ludândii Dumnea- 
lui Reiz Efendi că este permacul Olun. Și tocmai la 16 ale lui Dechemvrie 
ne chemară, în diseră, la Stavro- drom, atâtii pă noi cât și pă boerii Moldoveni, 
şi cetindii izvodulii, (căci unulii cra pentru amândoaă ţările) Bizanie Dragoma- 
nulă, fiindiă faţă și Petrison, vădumii că mai tote cererile | evaii scrise pă dosii ; 
și îndăstule amiă grăili și ne-amii rugatii dar n'aii prinsi locii, că acelii dist 
secretarii ne prididea cu gura, că este bine, până ce s'aii mâniatii, alesii când 
îi ami cerutii izvodulii, ca să-lii socotimii între NOI, precum ne învățase unii 
creștinii, Atunci Vai luati şi suii dusi ielti și cu Bizanie dragomanulii la - 
Portă, iar noi cu tote că ne-aii disii, să rămânemii pă acea: nopte în Stavro- 
drom, nu le-amii mai dată ascultare, ci amii trecutii la: Țarigrad. Iar a doua-di 
Dechenivrie 17, dăz-dă-dimineaţă, ne chemară boerii Capichehaele la Portă, pen- 
tru diua bună de la Prea Inălţatulii Vezirii, carele ne cuvintă: «Iată cererile vi 
șaii făculă, și Domnulii (fără pricină arătată, de vruro greșală mare şi dove- 
dită,) nu să va mai schimba. Ci dar să fiți cu credință și cu supunere, sâr- 
guitori împreună, pentru adunarea raelelorii, ca să se' hălăduâscă “pă locurile 
lorii ; și iarăși veţi avea milele împăratului», iproci, și sărutându-t poala amii 

| Sşili ducându ne la Dummnealui Izmail Beiă Reiz Efendi, carele asemenea qi- 
cândui-ne, întinse la mâna Dumnealui” prea Cinstitului Dragoman | Costache 
Moruz,. Iatișerifurile, unulii alti Domnii M. sale lui Vodă, și altulă pă chipul dă 
pronomiurile ţărei, poruncindu-i ca să le trimiţă după Măria, sa Vodă, findă- 
că plecase din Țarigrad cu câte-vași dile mat nainte; iar noi la 21 ale lui 
Dechemvrie, ami plecati după Măria sa, ajungendu-lii la Eski- Stambol, și de 
acolo împreună amiă venitii pînă în București, Și ședu Măria sa în scaunii la 
Februarie în 9 leatulii 1775 (1). 

(1) Aicea pare că se termină scrierea. Urmâză însă încă aclele ce dămă ca: anexe : 

18%
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ANEAE. 

Gospodarii Danii Dare ală ţării Rumânești Părvule Cantacuzino. 

Noi cu mare părere de bine, ne-amiă înștiințatii, (întâmplându-se pin țara v6- 

stră dătătorii, acesta, Maiorii Carazim), pentru lăudata voinţă, care ai Dumnsta, 
ca să fie de folosii într'acâstă vreme, ce avemiă războiii cu căleătorulii dă lege, 
păgânulă şi vrăsmașulii nostru, şi spre aducerea dă folosii a totii norodului 
creștinescii ; și I6te nemurile și pămînturile creștinești din robia “Turcului să se 
izbăvâscă. Acum fiindii vremea adevăratii osebită pentru legea creșlinească, care 
pă urmă pote să fie întru îndestulare, dă vreme ce călcătorulii de jurămintii, ne- 
știindă ce este Dumnedeii, ati începută într'acestă chipii. Deci când va vrea. 
păgânulă, să ridice sila lui asupra oștiloră nostre, noi sintemit încredințați că 
Dumneata, nu vei lăsa vreme ca aceea, carea va fi dă folosii legii creștinești, 
și dă punerea păgânului și vrăjmașului nostru supt piciorele creștiniloră, ci 
mai înainte cu câtă-vași vreme, să dai în scire tuturorii Ghinărarilorii noștri, 
care vorii fi peste oste mai mari. Totii norodulii Slovenescii este supt robia 
Tarcului, precum și noi scimii, că cu amară viaţă petreci, și legea lorii în mare 
strimtorare și frică este totii-d'a-una; și pentru acâsta nu gândi Dumnea-ta care 
cum-vași, că nu-ți voriă fi toți plecaţi, ca unui făcătorii de bine, macară de 
nu toți, dar cea mai mare parle dintru dinșii, să vorii da cu mare bucurie 
supt mâna Dumi-tale, cu acâstă a lorii bună-voire, numai să te silești și Dum- 
nea-la întru acesti lucru, cu totulii a fi slujindă spre ușurința acestui mare 
folosi ; și cu acestii ali Dumi-tale mare așeămintii, toți să fie îneredințaţi, că 
singurii Dumnedeii într'acestii lucru te-aii blagoslovită, şi voriă acele norode 
a vede tărie, ca să mulțămâscă Dumi-tale, pentru izbăvirea lorii. Noi dămii 
Dumnea:vâstră în scire, precum-că noi, spre zaconulii și legea norodului ere- 
şlinescii, și spre cele ce fără de nici o vină străduescii, avândii mare durere 
şi părere de r&ă, pohta Dumi-tale aă agonisilii de la Impă&răţia mea, forte mare 
milă, şi Noi rugămii pă Domnulii Dumnedei, ca să vă trimiță (la acestii înce- 
pulii dă lucru bună, spre apărarea sfintelorii biserică și ali norodului crești- - 
nescă) i6tă puterea Sfinţii sale | și ajutorinţă. Pentru mai multa Du. nca-vostră - 
încredințare, de la impărăţia mea îţi trămitii în locit de blagoslovenie împără- 
tescii portretul meii; şi făgăduește de la împărăţia mea, și altora deosebiti. 

1769 Ghenarie 19, ot Petropoli. 

Și Sati iscăliti cu însuși mâna împărăției mele asa : Ecatherina,
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Fermanulă luă Sultani Ilamit, împăratulă Țarigradului, ce Sai trămisă după. 
încheerea păcii, la cei de la Dă pină la Brăila, ce să află pe lângă Du- 
năre î Veziru, Cadii, Naipă, Zabiţii Enicerilorii, și la Aiană i Vocrofi, și 

la Domnuulă țării Românești, Alexandru Ypsilantii Voevodă. 

Pămintulii țărei Rumânești fiindiăi-ca este chelerti ali împărății mele, ose- 
"bit că este trebuință ca să se păzescă și să se ocrotâscă săracii vaelele mele 
dă ori-ce răpiri și stâmbătăţi dă vreme că S'aii căleatii cu prăpădenie și s'aii 
resipilii locuitorii aceștii mai de susti dise țări, cu pricina acestui de atâțea 
ani următorii războiii, și osebilii că este hotiărire și împărătâsca mea poruncă 
ca să se tragă, și să se | sălăsluâscă raelele cele resipite la lăcașurile 'lorii, ră. 
dicândua-se frica și groza de-asupra lorii, și câștigându-și liniștea loră, viindă : 
la odihna stărei lovi. Taste acâsta şi scrisă la cele despre amândoauă părţile date 
adeveritore scrisori, adică Ahtecamele, care coprindi tocmelele cele cu frumosă 
orendulă, și ispravă ce s'ati făcutii, între împărăţia nostră şi a Rușilorii (ve- 
cinică pace,) și la pricina întorcerei [&rilorii, adică a ţărei Românesci și Mol- 
dovii spre partea Impărăţii mele, cum-că Impărăţia Rusâscă, să aibă a întorce 
la Împetăţia mea, pămînturile 'ȚăreY Rumânesci și Moldoviă; și tote cetăţile, 
orașele, și târgurile și satele, cu tote lucrurile ce să vorii găsi într'insele. Cătră 
acesta este și scrisii la cele mai de susi dise tocmeli, cum-că locuitorii ace- 
ștorii | mai de susii dise țări, -ori de ce trâptă, stare, numire și familie vorii fi, 
fără osebire, cu vecinică nepomenire, să se erte, și în veci să fie uilate tote 
ale lorii greşale, împreună cu tâte faptele loră, ce să vorii fi arătatii cu bă- 
nu€lă și împotrivă, la pricina împărăteștii mele mărimi; și să se întemeeze la 
dregătoriile și paelele loră, și la cele mai dinainte ale lorii avuturi și stări, și 
să se întorcă, la avuturile și moșiile care ai avutii, mai nainte de războiulii 
acesta. De acesta, fiindii-că este și împărătsca mea voință, atâtii păzirea toc- 
melilorii păcii, câtii și ocrotela raelelorii țării Rumânești și Moldovii, de răpiri 
şi strâmbălăți ; și cu tote că și mar nainte, s'aii datii împărătesculii meii straș- 
nicii fermanii, cătră cei ce să află pă lângă Dunăre: Cadii, | Naipi, și Aghiani 
şi Zabiţi, ca să nu să dea voe de a intra în pămîntul ț&rei Rumânești și 
Moldovii, fieşte-care din cei care să află pă lângă marginea Dunării, și pă la 
serhatură și casabale, și câţi să vorii înpizmi, și vorii sta cu împotriviri, să se 
pedepsâscă cu marafetulii Zabiţilori lori. Dar ati ajunsii Ja audulii împărății 
mele, cum că într'acâstă vreme, unii pentru câștigii, și pentru ca să-și facă 
pisma și r&utatea lori, aii. trecuti în țara Rumânescă, și aii supărată pă bocri 
şi pă raele, și găsindii pricină: cum-că în cutare vreme a războiului ati 

—făcutii iată ce, și iată ce; și aii îndrăznit a îngrozi inimile pămîntenilorii, și 
a să aduce înpotrivitoră la toemelile păcii. Deci dă vreme că este hotărire, și
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împărătâsca mea voință, ca să se oprâscă | și să se izgonâscă acei fictitoră de rele, 
și să nu aibă voe de a intra în țara Rumânâscă, nimeni de la serhaturile saii 
ținuturile dă peste Dunăre, ori-cine arii fi, şi urmându-se 'după tocmelele păcii, - 
să nu să aducă aminte cele de mai nainte fapte ale raielei ţărei rumânești, 
nici să se bântuâscă, sati să se supere, | 

- Pentru acesta s'aii dati acâstă împărătescă a mea poruncă, ca voi cei de 
mai susăi (iși, veziri, molale, zabiţii Eniceriloriă și Voivodii, după ce veţi în- 
țelege : cum-că  s'aii ertatii cu desăvârșită ertăciune tote faptele raelelorii ţării 
„Pumânești și Moldovii, ce s'aii întâmplatii la curgerea acestui războiii, să nu 
socotiți cu cale, de a lăsa să trâcă | și să între în țara Humânescă, nimeni din 
locuitorii dă pe lângă Dunăre, și din agale i bairactari și alți neferi, dă a 
bântui și a supăra pă boeri și pă raele, aducându-le aminte cele trecute ale 
lorii fapte și pă acei ce vorii îndrăzni a face înpotriva fermanului și înpotriva 
tocmelilorii | ăcii, îndată să-i prindeţi și să-i închideți, și cu marafelulii zabi- 
țilorii lorii, să-i pedepsiţi, și să vă nevoiți cu toții, spre împlinirea înaltei nostre 
poruncă; și copia acestui înaltă Impărătescii firmani să o faceţi caidii, adică 
să o treceţi la condicile mehchemeleloră, și țiindă acestii nizamnii, dă apururea 
să vă feriți cu mare fiică, dă a nu face pornire înpotrivă. Deci acâstă po- 
rancă Sau lrămisă cu (.......) ei fiindii fără de îndoială, cum-că cei mai 
dă susii diși făcătorii de rele omeni, intrândii în țăra Românsscă, și aducândiă 
aminte boerilorii și raelelorii mele, cele trecute ale lorii greșeli, şi supărândii 
pă locuitorii raele, vorii fi pricinuitori dă a spăimânta pă vaelele cele care 
sint a se sălășlui, și voră strica nizamulii țărei, și fiindă-că este împă&rătesca 
mea hotărită voinţă, de acestii felă de zăticniri, și pedâpsa, cazna acelorii ne- 
supuși, dă va zjunge la audulă împărăției mele, cum că din nesilința și trece- 
rea cu vederea a cui-vași | din voi, va întra cine-vași dân cei dă pă lingă Du- 
năre, înlăunteu în ţara rumânâscă, și cum că aii speriată şi ati supăraţi pă 
boeri și pă raelele mele, să știți că fără a să da ascultare dă îndreptare, veţi 
cădea la strașnică și grea pedeapsă. Ci lăsându-vă dar, dă lăsarea și trecerea 
cu vederea, să vă nevoiți dă a face pă unii ca aceștia, după cum să cuvine, 
și să faceți caidă, trecendii la condicile mehchemelelorii, acestii împărătesciă 
ali meiă firmanii, și să lăsați pă celti adevăratii fermanii, la celi dă acum 
Domni alii ţărei Românești, și să prindeţi pă cei carii vorii îndrăzni, a face 
înpotriva împărăteștii mele porunci, pepsindu-i cu marafetulă zabiţilorii | lorii. 
Și iar cel mai dă susi disii Domnii ali țări Rumânesci, sciindiă că s'a dati 
împărătesca mea poruncă, că cele trecute fapte ale boeriloră .țărei rumânești 
din vremea. războiului, s'aii ertată dă cătră împărăţia mea cu desăvârșită, și 
iaste împiirătâscă mea voinţă ca să se afle piiziți, supt aripile împărăteştii mele 
mili, și supt umbra liniștirei, şi iaste împărătâscă nădejde cum că tu vel arăta 
și fieşte-ce nevoinţă şi credincisă slujbă dă a îmulți pă pămînteni, după ce vei 

>
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face să înțelâgă coprinderea acestui împă&răfesci alii meti fermanii, boerii și 
raelele ţării Rumânesci, și după ce vei ivage și vei sălășlui pă cei resipiţi, | la 
cele vechi ale lorii lăcașuri, și îi vei face să înțelâgă cum-că vorii fi subt aco- 
peremiîntulă, ocrotâla şi mila împărăției mele, să faci caidiă la serhaturi și ținu- 
turile cele dă peste Dunăre acestii împărătescii alii mei ferman, și cel adevă- 
ati îlit vei păzi la mâna ta şi să înștiințeză îndată la milostivnica mea Porlă, 

1774 Noemvrie 14. 

FINITULĂ CODICELUI,



  

CÂTE-VA VORBE MAL GREU DE INȚELESU. 

Abatcades, abaţi și abalese. 

Acicuri, bărci cu câte o văslă sai 

pînză largă în formă de Șeici. 

Acrothalasie, vecine mărci. 
Acro-tiriu, promontoriiă. 
Icrovolismos, bătaie, luptă, încăerare, 

începere, dare de pricină de bă- 
tălie. 

Actinamea, actii oficiali. 
Aflolefalos, de sine stătătorii, de ca- 

pulă săi. 
„Aghianit, oticeri de ortale ieniceri, 
Aligeranii, Algerianăt. 
Anastasis, sculare în susii, înviere, in- 

ălțare, ridicare, aședare. 
Ameresit, anulată. 
Apestit, neîntârqiatiă. 

„pilie, stupă, stiubeiii, - 
Apocrisamis, representantuliă Papei. 
Apodizis, dovadă, mărturie. 
Apofasis, aserţiune, declarațiune, de- 

cisiune, sentinţă. 
„Armistritia = Armistiţiulă. 
„Avzul, jalba, reclamaţiune, espunere, 

raportii, memorii. 
Areuhal, petiţiune, suplică. 
Asprothalasiți, de la marea alba. 
Atazie, desordine, necuviinţă, incăl- 

cări, năvăliri,   

Băjenie, pribăgie, fugă, strămutare 

silită de omeni, din causă de eve-! 

nimeule, emigraţiune. 

Buraictarul, purtătorulii de stindaraă. 

Başa și Baş, Baș e unii titlu de în- 

lăetate ce se da și la grade infe- 

riore până la majorii= Bimbașu. 
Deciu, Viena. ” 

Beratlii, cari ati puterea loră din ună 

anume Derat, brevet, diplomă. 
Biv-vel, fostii mare, Biv vel stolnică. 
DBogaevlenie, 'Leofania. 

Boganlinov, credii că este o erore de 

“copist, loco : Pangralion, p. 402. 

DBoiurile, talia, statură, corpurile fal- 
nice. 

Bolozoane, îmbarcaţiune. 

Dostangii, soldaţi din garda impără- 
tâscă. 

Borbuu Luizin= Louis Dourbon. 

Duluc, pâlc, grămadă, câtă. 

Cadii, judecători. - 

Caid, documentii, uctii, condică, re- 
gistru, legătură, aședare. 

Caiafet, aspeetii, înfățișare, imbrăcă- 
minte, 

Caravcle, o specie de bastimentii. 
Curea, trupe aședale în 4 latură, pu- 

nendii artileria la mijlocii.
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Cata clironomian. ad. după dreptulii 
de clironomie. Am conservatii mai 

încolo scrisârea vorbelorii grece 
cu litere române, fiindiăi-că și au- 
torulii le scrie cu cirilice. Aseme- 
ne și : peri cuta clironomian. 

Catarga, cei puși la catarga, adecă 
condemnaţi a văsli la corăbii de 
răsboiii = închisore. 

Cuthortosi (a), a isbuti, a dobândi, a 
parveni. 

Ccadarurile, avuţiile, cuprinsulii, cea-= 
daliculii= calabaliculii. 

Cearcagii, soldaţi din antegarde, E- 
claircurs. Nu e ore vorba română 
cercetași ? a cerca şi (erininațiunea 
turcă ? 

Cerceve-sacali, barba lungărâţă şi tă- 
iată dreplă ca o cercevt, 

Criegi, capii de câtă. Vorba română 
cu finala turcă. 

Cheler, grânariă, camară de provisiuni, 
Chiloman, slrigare. 
Chinologie, discuţiune, amestecă ? 
Chitap, scrisore, memorii, documentii, 

misivă, 
Chivernisi, (a se) a economisi, a se 

servi, a subsiste, a se folosi. 
Ci/licurile, moşie, arendă, vilă. 
Ciohodari, servitorii, servitorii dom- 

nescii, oficialii, 

Citaci, neregulaţi. 
Clisis, aplecare, înclinare, dorinţa. 
Conuc, gazdă, găzduire, popasii, loci 

de masii pe n6ple, di de călătorie, 
hanii, locuinţa. 

Curavion, ori-ce feli de corabie de 
negoţii. 

Clucsa, cursă. 

Cobeccii, transportatori. 

  

      

Confistatoră, conquistatori, cuceritori. 
Crius (p. 197) este aries ? berbece de 

atacat zidurile ? 

Cumbarale, bmbă, obuză. 
Cucentie, vorbă stileită din Convcu- 

țiune. | 
Dalcacii, viteji, războinici. 

Danscai, = Dantzig. 
Davalile, pricinile , 

căţile. 
De, nebunii. 
Derea, cu strimtore, ocoli, loci de 

trecere strimtii, unde nu se pote 
desfășura o armată. 

Dia ta caca endihomena, din causa 
relelorii îndurate. 

Diacrisis, bună judecată, cu discer- 
nemiînti, 

Diadol, moștenitorii, urmaşi, 
Diefende[sis, putere, ocrotire, slăpă- 

nire. 
Diafendepsi (a), revendica, a recă- 

ştiga, p. 415. 

Diorizmos, punere la cale. 

Discoliă, dili icultăți, pedică, nepotriviri. 
Distilia, nenorociri. 
Diiu, Vidinulă, Vă-Diul — Vidinulii ? 

p. 208. 

Lfendim luna pasport derler, Dom- 
nule, eată pasportulii de trecere. 

Ffilonicusan, conchidea, discuta. 
Igheri, oste de vănători. 
Elciii, ambasadorii, miniștrii pleni- 

potențiară. 
Energhisi (a se), a se esercita, a se o- 

pinti, a se anevoi. 

Lpanastasis, răscularea, rtsvrtiticea, 
revolujiune. 

Lpanghelma, profesiune , intreprin- 
dere, meserie. 

afacerile, jude-



Lpitropicos, ca representanți ai ce- 
- lorti-l-alţă. 

Epicherimata, folsele, dobândirile, 

căștigurile, întreprinderile. 

Lpicraiia, tăria, puterea, stăpânirea. 

Epimelie, pornire, îndemnii, rivriă. 

Eli, turcii Erlit, localnici, stabiliţi 
acolo. | 

Eşpeh, deștepti. 

Eipaiul, suita. 

Eoghenie, nobleţa. 

Fvhololiinitor, aderă torii, 

primitorii, accesibilii. 

Jomenos, cu tărie, cu curagiii, cu 
hotărire. . 

Lone, buna opiniune, considerare. 

Lizemplere în locii de esemplare. 

Farliă, predarea, supunerea, (p. 212). 
Forstat, germanul Vorstadi, foburg, 

pe Unguresce dres, de unde vorba 

oraș. 
Tartir, quarlirii, găzduire. 

Tatră, partide, impărecheri. 

Telfa și Fetva, proclamaţie, decisiune, 

„sentință, actii emanat de la mul- 
tiulii. | 

Filonichic, discuţiune, dispută, desba- 

tere. 

Vlonos, ură, invidie. 
Fursant, ocasiune favorabilă, notocii, 

isbândă. 

Gazi, victoriosulii. 

“ Geabul, pradă, jatii. 

Geize, capitaţie, tribuli. 
Gelepi, neguţitorii streini, în speciali 

de vite. | 
Gephane, și ghephane, erbărie depușcă. 

Gheruşii, bătrânii, senatulii. 

Ghuirluc, desișă, împăesclă, 
călură, 

partisanii, 

încur- 
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Globniculii, celii care. iea globa, a- 
menda. 

424 Ghimişult= Timișul. 

lun tepesă= movila Răbăei. 
Iluraciă, biră, dare, conlribuţiune. 
Iasul, linia de hotari, 

Iavadişuri, scire, noutate, - 

plări, 

Havantote, pioă mare cât ună tunii. 
Huzmodie, confusiune, neunire, ne- 

înțelegere. 
Ileretismos, felie tări, visite de bună 

venire, o 
Ilrisimefsi (a), a înlesni, a se face 

utilă. | 
Tavangii, Turcii labangii, mercenari“ 

vagabondi, streini, 

Jugma, sai iama, a se da iama, a 

se jefui, a se da unuia și altuia. 

Jumac), recruți. Apoi însemna și ad- 

junctă, ajutoră de logofăt, "con- 
dicarii. 

Iasaccii, (p. 204) soldaţi pentru, si- 

guranţă,. , 

Idiohiron, (to), proprie scriere. p. 417. 
Jeroliias, muftiulii. 
Lerniiă oră ierlii (Turcii iernii). sta- 

ționați, de baștină, păminteni, lo- 

„_ calnici, 

Jhitailai, cu două tuiură. 

Jlum. părerea în serisii, socolință, 

raportii, însciinţare, notificare e, in- 

formaţiune. | 

Imdat, ajutorii, dare extraordinară. 

Imclium ohametă ghiaurii  azdir, 

lăudată fie Mohametii, dușmanii 
sunt puţini. 

Iucuricatos, Charged'ajjaires. 
Ipoconsuludis, vice-consulii, 

Ipolimenos, pers6nă. 

întâm-
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” Ipolipsis, faimă, nume bunii. 
Ipopsie , bănuială, prepusii, părere, 

închipuire. 

Ipopţi, băntitori. 
Ipostatica, rebelii. 
Ipothesis, chibsuinţe, rogulare, afa- 

cere, 

Bterisi (a), păgubi, 
storce, a amâna. 

A iuridisi, a năvăli, 
răsbi, 

Jurudisindu-lă, dândă grea navală, in- 

a da iuruş, a 

tețire, prididindu-lii din tunuri, 492. - 
Juruş, năvală iute, (p. 595). 
Juveală, aparenţă. 
Kefea, . Cafa. | 
Jenar, colții, răspîntie, margine, briă 

de zidii, ungheriă. 
Lefcoaet, decoraţiune, 
Lagum, canaliă, mină subterană, 
424, Laignal generali, Leitenant . ge- 

neralii; vorba e stilcită de copistă. 
- Leşură, cadavre. 
Limionurile, limanurile, porturile, po- 

pasurile adăpostite pe apă. 
Lisindiră, disenlerii, 
Liude, Gmeni, individi, cupele. 
Logotrivii, discuţiune. 
Lovcile, bărci mică utilisate de pes- 

cari pe Dunăre și țărmii Mării Ne- 
gre, în Rusia.. 

AMarefetulă, prin mijloculă, 
tervenirea, 

Murghiolir, 
retlicăi. 

Marghiolii, feciorii de lele, viclenii, 
prefăcuţi, mișeii. 

jMărzaci, căpetenie de tătari, 
AMegalopsihos, măriniinosti. 
Megeană, merse cu 0 .megeană, vast 

prin in- 

„viclenie, str: atagemă, 

strimtora, a | 

Și   

„de plutire. | 
Meghistani, mal mari, fruntași, no- 

tabilă, 

Mehtup, scrisâre,. 
Alenzilul, poșta, stațiune de poștă. 
jMertic, taină, porţiune. 
Aetehmion, rază de pămînt neutru. 
Aleterez, locii întărită, șanț, zidă cu 
„găuri, fortificaţiune. 

linia, dece mii. 
Aucaereaoa, mncarer, biră ce se da 

la înoirea domniei, i 
duchimat, provisiuni 

răsboiii, ” 
Îluhaftz, gubernatorii, administratori, 

capă. | 
Îuhasevca, impresurare a unui locii 

întărită, a cuprinde, 

Jlujdea, noutate, scire bună. 
JMumbaşiri, slujbaşă poliţienescii, e- 

secutorii, comisarii ali gubernului, 
Namestii, aşedări. 
Năprasnă, neașteptată, iute. 
Nazat, îndărătă. | 
Acolerismi, lucruri nouă, scorniluri 

noue, preschimbări politice. 
Nizamul, conducerea, comanda, po- 

runca, disposiţiunea, | 
Obuzul, artileria. - 
Ogcacul, corpi de ieniceri. 
Ordinaţi, însărcinați cu ordine, 
Ortule, cete de ieniceri, câtă în ge- 

nere,. Me 
Os/estenie, dumnedeâsca arăture. 
Ostavcă, concediii. 
Olurac, staţiune, popasti, 
Parelisis, demisiune, abdicare, re- 

nunțare. 

Parisia, defaţă, deschisi, 
“athos, pasiune. 

. 
de hrană și 

p. 418,
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Perdea, a-i ave la perdea, lîngă ușă, 

Perialul, ales-excelentiă, 

Perimerie, termeni, sorocii. 

Peripiisis, îngrijire, bună primire. 
- Peripiiticos, delicatii, subțire. 

Perisiusia, cuprinsul, avutulii. 

Peristasis, ocasiune, împrejurare, cir- 
cumstanţă. 

„Pioa, mortiere, tunuri mari de zidii. 
Planisiă, se projecta, se chibzuia. 

Plean, pradă, spolii de răsboiii. 

Plirezuşii, plenipotenţiarii. 

Phrezusiotica, plin-împuternicirea. 

Pristavi, publicatoră, vestitori,crainici 

Zo, câte : po tună unul, câte unii 

tună, p. 423, 

Pod- Polcownic, locotenent: coloneliă. 

Poezi, crescu, se mări, 
Polegniţă, poleiii. 

Ponoslui, (a) a acusa, a învinovăţi 

pe nedrepliă. 

Porlom suveizul (lo), portulii Suezu- 

lui, p. 208. 
Posluşanie, de ascultare. 

Poscol, primiti, îngăduit, permisă, 

iertati, 

Practicon, cu praclică, cu o espe- 

riență, p. 216. 

Prazis, lucrare, făptuire. 

Pretenlionuri, pretenţiuni, p. 414. 

Prisna, composiţiune, aliagiă, 419. 

Psiful, votuliă. 
Procletu, aturisitii, blăstematii. 

Proesti, notabili, fruntași, 

Profasis, pretestă, scusă, cuvint in 

aparenţă. 

Proftacsi, a profita, a eşi mai nainte, 

a ajunge, 

Prohorisi, a inainta. 

    

Prohorisâla, propășirea, înaintarea în 
o afacere, succesulii, 

Proimion, precuvintare. 
Prolipsis , evenimente 

înainte. 

Pronomion, drepturi, privilegii după 

documente, hrisâve, după legi. 
Protia (la), întăetatea. 
Proti-armia, armata rusâscă era îm= 

părţită în două armii: cea l-a 

proti-armia și cea a 2-a sub Co- 
mitele Panin, (pag. 197). 

Prolimie, preferința, înclinare, întâ- 

ietatea: să nu-i strice prolimia, 

Provivazmos, înaintări în oficii, re- 
munerațiuni, favoruri, p. 42, 

Prozenisi (a), a peţi. 
Ramăt, strigătii, p. 189. 

Ratragamentul, Netranșemeut, p. 402. 

Regeali, funcţionari superiori : şeih 
Islamul, Pașale din divanii, miniștri. 

Rezaleturi, afrontă, ruşine, batjocură, 
ohijduire ete. 

Jezni, (a se) a se îndepărta. 
Sulam ahceasă, arvone ce aruncati 

Turcii la păminteni pentru provi- 

siuni care așia eraii siliţi a le vinde. 

Saivanit, umbrarii, corlii deschisi, 

uraniscii, 
“ Sull, singurii, numai. 
Șam, Samos, p. 403. 
Sambechia, vasii de plutire p. 203. 
Sangeacul, stindardele. 
Suzanezicon, sacsonicescat, 
Sefaeturile, suflările. 

448. Senducuri, Lăqi, 

Serhaturi, localităţi mărginașe, de 

fruntarie. 

Scoghiliu, inumoratii (sevda). 

Sfeti, (a se), p. 218. După care se 

supravenile
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sfeti (informă), a se da pe faţă, se 
cunoscu, 

Siliște, loculii ori satulii unde locuia 
„.. De la vorba slavonă Selo, sată. In. 

documente vorba Silişte însemnă 
loculii unde a fostii unii satii, p. 216. 

Simahia, alianţă. 
Simfoni (a), a fi ae acordă, în u- 

nire, a adera. 
Sincalavasis, învoire, bună înţele- 

gere. 

Sinerghisi (a), a conlucra, a contri- 
bui, etc, 

Sinthili, tractatii, disposiţiuni, oren- 
dueli, puneri la cale. 

Șişanele, puscă lungi, p. 212, 
Sofisi (a) verbi, a cugeta. 
Stenahorisiţi, strimtoraţi, p. 204. 
Stralighimă , stratagemă,, încercare, 

comendare de armată, diversiune. 
Stupai ! - pașolă, la o parte! Dă-te 

în lături! 

Stupai, acestii nume fu qatii de autorii 
la Ruși, de la vorba cerSnan> și 
care era comanda ce Românulii au- 

"dia ades€ în 6stea rusâscă, (p. 189). 
Sul, pretextă, născocire, plăsmuire, 

pricinuire, Cu sul subţire etc. p. 211. 
Tacticon, regulați. Călărime taelicon, 

p. 209, 

Tugma, câlă 
Tânji (a), a nu fi mulțămiţi, a-i fi cu 

supărare, a nu-i conveni, 
Tarpi, (a), a se aciua, a se strecura, 

a trăi pe ascunsi, în lăcere, p. 209. 
Tefterdari, archivistă, 

  

  

Uicinutuilui, 

Tefterthanea, archiva. 
Teftonicon (ton) cavaleron, cavalerii 

Teutoni, p. 414. 
Tepeledisi (a), a tepeledisi de u mână. 
Terbie, se făcu 0 zumă, se amestecă 

în tote ale Europeilurii; se ia în 
sensii răi în turcesce. 

Zeslim, a preda. 

Zetbirul, potla, desideratulii, combi- 
națiunea, planulă. 

J3 ta para talasiile pe ţărmuli apelorii, 
turcesci, p. 205. 

Topci- Başa, căpilanii de artilerie. 
Troposuri, modalitate. 
Juiurile, drapele avândii în 

codă de cală. 

pașale de câte trei tu- 

vârf o 

jură, 
Urdinant, olicerii urdinaut, de ordo- 

nanță. 

Varghestisi (a se), u se lăsa, a aban: 
dona, a ceda, a se desiste. 

Varușul, mahalaua cetăței. 
Vera, făcură vera cetatea Cheliei, 

p. 196, închinată, 

Vileagă, în publicii. 
Zubiți, şefi, p. 401. 
Zuherele, provisiuni pentru armată. 
Zarcele, Ghebe, suemane, (p. 213). 
Zalicui (a), v. impedica, a pune 

stavilă. 

Zbughiul, (p. 215) fuga, dosirea, pe 
ici ţi-e drumulii!, 

Zemdu, zewmlin, p. 218. 
Zurbalai, zurbagii, necontenitii 

certuri și sfeqi. 
în 

————— 

19
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NOTE, 4 
“Pag. 203. Despre de 'Tote colecţiunea Hurmuzaki publică numerâse docuiminte în Tom. VII 

Doc. 4ă, 52, 151, 166. Veqi şi scrierea Baronulul de Tolt: Memoires sur les Turcs et les 
Tartares, Suivis de: Observations critiques sur les memoires de Mr. le Baron de Tott. Am- 
sterdam 1785, ” 

* 
Pag. 278. Autorului codicelui : Dumitrache biv vel Stolnici, arată că elă a fostă alesă de 

Divanulă Munteniel, ca împreună cu Const. Cocorescu să mergă la Constantinopole pentru a 
susține drepturile ţărei în faţa Porţei. De şi nu era autorulă codiezlul ună omi de rânaă, 
necunoscută, mărturisesc totuși că până astădi, nici din hârtiy, nici de la cel mar cuno- 
sc&tori de n&murile muntenesct, n'am aflati numele de familie ală Stoln. Dumitrache, 

In Hurmuzaki se face menţiune de depulaţiunea ţărei la Constantinopole, dar nu se in- 
dică cine era în deputațiune. Dacă ma! târdiă vomii descoperi numele de farnilie a hiv vel : 
Medeln. Dumitrache, pe care copistulă N. Piteşteanulă îlii numesce «cel stoluiculii>, voiă co- 
munica acelă nume Academiet. Am încă speranţa a-lă afla în acte de la Eforia Spitaleloriă. 
Observii că, minunatulă arz ce presentâ Deputaţiunea la Portă (278) este până astă-qI inedită. 

Pre Biv vel stolniculă Dumitrache îlă aflăm menţionată până la anulă 1792 în diferite acte 
și funcțiunt ale țări muntenescr. Aşa bună 6ră la 1784 Noembre 15 Domnitorulii î1 adresă 
unii pitacă, ca epitropă ali St. Pantelimoni (VedI condica domnâsck arch. stat: No. 12). 

Deja la 1775, cu hoeria numa! de medelniceră, Dumitrache era în epitropia obşiâscă îm- 
preuuă cu Iordache Lechliu şi cu medelnicerulă Enache Vilara, (vedI condica No. 1 arch. stat.) 

In 1785 Marte 20 Domnitorul ordonă hoeriloră epilropl ca împreună cu stolniculi Dumi- 
trache să se ocupe. de organisarea orfanotrofiel. 

Ia luna lui Septembre 1791 Domnitorulă adrestză mat multe pitace, în care biv vel. stol- 
niculă Dumitrache nu lipsesce a fi menţionatii. La Septembre 4 acelă ană, prin pitaculă lux 
Mihal Suţu V.V, stolnicul Dumitrache este numită înti'o cornisiune cu boeril epitropi, ca să 
îngrijască de reparaţiunile de Ia St. Sava, avendă a se muta acolo Domnulă, în loculă scâler. 
(Condica No. 20). Aa ! 

La aceeaşi dată Domnitorulă mai numesce pre stolnicul Dumitrache înti'o comisiune spe- 
cială însărcinată a chibzui narturile. | 

La 1791 Septembre 12 stolnicul Dumitrache semnâză proiectul de nart. 
In Septembre 18 același anii pitaculă domnescă către stolniculă Dumitrache ni-lii arată totă 

epilropă la St Pantelimonă (condica No. 20). 

La Noembre 12, 1791 îlă vedemă continuândă şi ca epilropă în epilropia obștescă. 
Pre copistulă Nicolae Piteşteanulă îlă aflămă însemnată în slujbe de o importanţă :mică. 
Stolniculii Dumitrache împreuna cu Constantin Barutov vel Paharnică au fostă renduiţi în 

0 comisiune de regularea otarelorii despre Ardeal. (Condica domnescă No, 20). 
In fine:acestă bărbată meritosă a fundata cu banil ser prima, scOlă rumânâscă din Tirgu- 

Jiului, zidindii anume locali pentru acâsta. (Condica No. 20)
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ERORI PRINCIPALE DE INDREPTATU. 

  
  

Pagina Cum este Cum trebue să fie 
171 forta | pote. 
180 - uluându-lă urmându-lă. 
181 : întricoşândă înfricoșală. 

id. în nota & Prusiel Rusiel. 
183 lovuturi lovituri, 186 Berber - Berber. 
191 Varuşuliă varuşulă. Acestă erdre este. În ma! multe locuri. Lectorele o va corege, căci nu este v orba de ună oraşii cu acesti nume Varuşă, ci de fiburgulă unei cetăy. 
136 Reprim Repnin. 

> famliile familiile . 
» Cuvera Cu vera. 

204 _aciaceil Iasaccir. 
NB. Observe-se că, vorbele pă, 

drepta. lesne lectorele, ca şi 
se ceti.scrisă : sînt, 

dă une-ori aii fostii culese: pe, de. Acestă erdre o va în- 
alle mat multe ce nu “mal înregistrămii aci. Vorba sunt este a 

"Divisiunea pagineloră din codice este în multe părți indicată cu semnului | . 

N



TABELA MATERIILORU DIN CODICE (1). 

Introducere la istoria evenimenteloră din Orientiă. 

Codex de începerea vechiului n&mă slovenescă şi de numirea dur. 

Letopiseţuli Sloveniloră . 
Manuscrisii Gaster . 

Istoria Rosiloră , . . ce 

Viaţa marelui Petru 

Codex No. 399 ală Academie . î. . 

> DĂ e. . 

> Urechiă . . 

> ali Stoi. Dumitrache . 

Precuvîntara . . 

Campania I-a de la 1769, . 

> Ma o 31770. 

Săvârşirea lut Conte Panin. 

Cele petrecute în ţcra leşescă . Pe. 

Cele săvârşite de Ruși despre Anadolă. Pa. 

Fără nădejde rană a Sultanului pe Marea Albă. 

Pentru trecerea de vreme 

Altă rană a Sultanului cu Ali-Beiu 

Campania Il 1771. . 
Răsboiuliă de la PopescI, . 

Răsboiele afară din hotarele ţăril. 
Campania IV 1772. . Ce. 
Manole Vodă. . . [n . .  .. 

Cartea lui Musunoglu Viziru „ NR 

Impărţela (ărer leșescr. Maria Terezia . 

Manifestulă Impăr. Prus. . 

Vorâva de a doua armistiţie . . cc 
tanifestulă Manului Tălariloră . cc... .. 

Pagina 

169 

170 

174 

bd 

175 

> 

176 

(1) Codicele ce amă urmati are o specie de tabelă, dar fiindă numal Inceputul ei, deci fiindă fragmentară, nu 

o utilisămă.
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Moneda română bătută de Muscali . .. 
Campania V 1773, . 
Manifestulii Porţi . 
Ală Il-lea. congres, 
Cererile Rusia ..., CIC Manifestul Rusie! spre răspunsă la manifestulă Porţi. ..,., Iarăşi vorba răsboiului campanii din 1723... ȘI 
Isprava Ruşiloră cu Dirstorulii. 
Campania VI 1774, Pa 
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BISERICA DIN CETATEA NEMȚU 
Ei 

DOCUMENTE RELATIVE LA VASILE LUPU ŞI DONNA RUXANDRA. 

Ună chrisovi dela Constantini Voevod din 7199 (1691); Iu- lie 10, descoperilă de mine la mânăstirea Nemţului, în anulă (587, arată «că ai veniti. soboruli m6năstirii dela cetatea Nemţului, eu. Fgumenu Athanasie Și ati arătatu, cum întraccle: vremi grele şi prăqi de oști de prin tele părțile și de tâlhari și inteândă Cazacii în cetatea Nemţului de ai Jăcuili Și ai luatii toli ce au aflati și ati omorili şi pe Domuna Ruxandra fata lui Vasile Vodă, atuncea ai luati uricele ce aă fosti de. ocină a mănăstirii și le-ati sfiuâ- | mală şi le aă luată tâte ŞI acum unii și alții împresâră moșiile» (1). 

AD) Nu numai la mănăstirea Nâmţului ai prădată Cazacil, în diferite rânduri antericre, ci - şi pe la alte locuri, Iată uni documentă dela Gheorghie $tefană Vodă, amintind despre a- ceste fapte : 
, . ia «I& Gheorghie Ștefanii Vodă, din mila lut Dumnndeă Domuii Țărir Moldovel, Precum ati ve- nilă înaintea Domnier mile și a boierilorii marr şi mici al: Domnier mele părinţii și rugă. torii noştri călugări dela S-ta mănă-tire ca se numeşte Dragomirna, unde este hramulă . 

1
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Din cuprinsul ehrisovului lui Constantină Voevodi, culegemii 
două informaţiuni preţi6se și anume : una relativă la existenţa la 
cetatea Nemţului a unei mănăstiri și a doua, relativă la lragica 
m6rte a Domniței. Ruxandra.—Aducemii aci câte-va documente nouă 
cu referință la aceste două fapte. 

L 

Sântuli Nicolae din cetatea Nemtului, 

P. 5. Melchisedecii în «Notife istorice şi avcheologice» la pagina 96, 
vorbind de o înscripțiune ce se află adi pe zidulă paraclisului dela 
mănăstirea Seculii, dice: « Se -nasee: acum întrebarea : Ce caută în-. 
seripțiunea unei mănăstiri făcută de Petru Rareșit” şi de familia luă: 

Coborirea Duhului Sfântă şi s'au jăluiti nou& cu mare jaibă şi cu multe mărturi! şi aşa, «i- 
când, precum privileghiile şi alte îndreptări de drese de danie şi miluire și de întăritură. 
ce aii avută dela alți fericiți întru reposare Domni ce aă fostii mal înainte de Nol şi dela 
etitorulii săi reposatulii Mironă Barnoski Vodă, pre saluli Nicșenil în ținutulii Iarlăă, ce-i 

_subt ascultarea Ocolului Botoşanilorii şi Brătineştir ij, cu heleșteii şi toti cu hotarulii şi 

"Racoviţă Cehanii vel Jogofătă şi Dumitraşco. 

Ruşiorii pe R&ulă Sucevel şi Salca tij pe Răutu Sucever şi Barnova tij în ţinutulă Sucevei, 
cu vaduri de mori şi cu heleştee; iar acele privileghi a perită şi sau stricată tote de Ca- 
zaci, când ai venită Timuşă Hmnielniţkit 'cu 6ste căzăcâscă a, Zaporojenilorii, dimpreună cu 
Tătari! până la cetatea Sucevei, ca să prade pre Domna lui Vasile Vodă. Deci atunel Timușiă 
Iimielhiţkii cu a! să! Cazaci ati mersă la S-ta mânăstice ce mai sus scriemii, Dragomirna, 
şi aă bătută şi aă dobândită pre S-ta monăstire şi at luată tâte avuţiile și vestmintele şi “vasele a S-tei mănăstiri şi odâră de mare preță şi de la alţi Gmeni şi neguţitori, cart s'au templati acolo la S-ta mănăstire, precum însuşi Domnia mea scii şi ami vădutii nevoia loră și acele privileghil stricate şi rupte. Deci Noi, cu toţi hoiarit noştrii Moldovenesc! .. elc. (Urmeză întărirea nouă asupra moșşiiloră de mar susă). 

Acâsta este după o copie de suretă din 1787 Sept. 12, datată din Cernăuţi şi iscălită de 
Acesti act e în posesiunea Academiei române cu No. 33 portot. XIX. Originalulă nu scimă unde se află. 

La 1639 (7167 Lunie 14). Gheorghie Ghica Vodă, intr'unti uică ali săă (îî, micii, scrisă de Lupulă diacă, din laşi, şi conservată la archiva Statului dia Bucureşti, între actele mănă= stirii Nemţului, pachetă No. 22.) pomenesce asemenea de invasiune, Cazaciloră. e... Sai jăluită înaintea, nâstră cu mare jalobă dice 
făcutii de pre unii urică ală loră pre sată pe Epureni, ce este pre Jijia (ţinutul Iaşiloră), Uriculii loră s'aii r&săritii de câtă-va sâmă de vreme, decl şi zapisuliă ce ai făculă de pre urică aii fostă pe mâna, unul unchiă ală lori anume Nikita, când a renită Timuşă cu Ca- zaciă aici în jeră și aii trimesă de aici oşti '5ă prade bejaniile în codrulii :Iașiloră, atunci aă 

ndă. căună zapisii ce aă avutii et 

Po faetp 9 ce e PA . . a . î. x. ._. 
resăritii şi zapisulă acela precum și anchiulă lori Nikita, a mărturisiti...a
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între anii 1530—1570 în mănăstirea vornicului Urechiă; cea zidită în anulă 1594? ” 

« Acâstă contradiceve se desligă. priu umătâvea împrejurare, care de la Seculi ne transpivtă lu cetatea Nmţuluă. Petru Rareşă, pentru ca să pită cruța cetatea Nimțuli de dărâmarea ce se vede că pretindeaă Turcii (L) pentru tâte cetățile Moldovei, a prefăcută acestă. cetate în „mănăstire, dedicată Sfintului Aieolae, și Ya hărăzităi totă teritoriul le prinprejură, ce aparținea cetății. Dimna luă și cu fiii, sub Domnia hă Iliașă că îngrădit acea mănăstire cu zidiri, dar în anulă 1665 Domnitorulă Lustratie Dabija a dăvuită mânăstirea din cetate cu toti teritoriulă că mănăstiriă Secului. Cu acestă ocasie, călugărit dela Seculiă că zidită în mânăstivea lovi Paraclisulă sfântului "Nicolae, și pe zidulă lut aă strămutatii inseripțiunea: luă Petru Podă dela cetate la paracli- sulă din Seculă, spre păstrarea pomentrii primiloră ctitor ai mănăstirii - din cetate». 
| 

O 

st 

p. $.. Melchisedec este dinte bărbaţii noștri ilustri, cari aă me- ritulă d'a fi deschisă pîrte prin neumblatulii și întunecosulii codru ală trecutului nostru. Nu e dar de mirare, că uneori a putută să rătăcescă din pirtea ce deschidea cu atâta muncă. Așa e în ca- suli de față. Documentele ce am descoperiti în urmă, vină să îndrepte erorile din aserțiunea ilustrului ' înainle-mergătoră alu nostru. : . 
| Mai intâiu P..S. Episcopuli a greșilii, căci a avută de călăuză 0 scurtă istorie tipărită a mănăstiri Nemnţulai, care a cam ameste- cată și confundată faptele. Astăqi dămi aci, spre indreptarea oro- riloră, în întregul stă, hrisovulu lui Eustratie Dabija din 7173 Fe- bruarie 6 (1665) la care se refere și istoriculă mănăstiri Nemţu- . lui, dar din care nu resultă de loci vre-o strămutare la Seculi « mănăstirii ori « înseripțiunii mănăstiriz sfântului Xicolae din cetatea Nemțului. - o Iata hrisovul, în traducere vechiă româneseă, Eli e păstratii la 

(1) Acâstă tendenţă şi pretențiune a Turcilorii este multă mar târdie. V. A. U.
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monăstirea Nemţului, în plicul de hrisâve ali sateloră Borcea, 
Reucea și Oglindescii. 

«In numele tatălui și ali fiului şi ală sfântului Duh Troiţa Sfântă cea de 

o ființă și nedespărţită. Iată căi robulii, stăpânului meii Domnului Dumnedeii şi 

mântuitorului nostru Is, II. și închinătorulii 'Proiţei, Ze Eustratie Dabija V.V. 

cu mila lui Dumnedeii Domnii "Ţării Moldovei. Adecă "Domnia. mea bine ami 

voilă. ecua nostră bunăvoință şi cu curată și cu luminosă inimă și din toli: 

„ sulletulă nostru și cu ajutorulii lui Dumnedeii, Domnia mea socolindă și râv- 

nindă faptelorii celorii bune, pre care le ai lucratii răposaţit Domnii noştrii eci 

“mai dinaintea nostră, din dragostea care o avea către Dumnedeii și călre S-le 

biserici și monistiri şi ragătorii lui Dumnedeii pre cari i-aii miluită şi ati în- 

tăritii pentru mântuirea sufletelorii sale în locașurile cele vecănice. Deci dară 

și Domnia mea, pre cât este după puterea nostră și stăpânirea, rugămii pre 

Dumnedeii, ca să ne ajutoreze şi nouă întru faptele cele bune, de-a urma bu- 

nătăţilorii loră. Drept aceea Doinnia mea, cu bună vrecea lui Dumnedeii și 

en blagoslovenia acelorii 4 slințitori ai Moldovei, Kir (ihedeon areh. și metra- . 

politii ali Sucevei și Kir Dosofleiii episcopii Romanului şi Kir 'Teofani episcopii 

Rădăuţului și Kir Serafimii episcopii de lluși și cu bunăvoința a toti divanu- 

Int nosteu a' Moldovei, mari și mică, amit dată aci sfintei mănăstiri ce se dice 

din cetataa 'Nâmţului, părintelui meă duhovniceseii” Kir Gihedeon arehiepiseopiă 

şi mitropolii Sucevei şi rugătorului nostru: exumeniă și “la Lotii 'soborulii din - 

S ta mănăstire Neropotamia, care se numesee Seculii, pentru ca să aibă pă- 

rintele celii mai sustii disii Ghedeonii și evumenulii, cu sotii soborulii mai sasi 

seristi din S-ta mănăstire Seculii, ce să fie puternici și volnici de a pune .c- 

gumenii şi călugări la mănăstirea cea mai susii scrisă a cetălei Nemţului, unde 

este hramulii St. Ierarehii și făcătorului de minuni a lui Ils. Nicolae, dintru a 

sa monăstire „din Seculi. Si să fie ucea S-lă mănăstire sub ascultarea Secului, 

pentru că şi'acea S-lă mânăstire este zidită pe loculii cotăței Aemţului, pre- 

cum este scrisii: în întru aședă&mânturile care le avea dela Irimia Moghilă Voe- 

vodii și dela titorulă. că Vasile Vovodii, pe carele elă însuși o aă zidiliă uceu. 
S-lă mănăstire. din celutea Nâmţuluii, şi însuși Vusile Vodă aă dată aceu Mă. 

năstire a su zidită, ca să fie sub ascultarea S-lei mănăstiri din Seculă. Drentii 

aceea mai susă scrisa mănăstire din catatea Nâmţului, să fie și dela Domnia 

mea dreptă danie și iniluire părintelui ineii celui mai suzi disii, Ghedeon și 

Slintei mănăstiri Secului, cu toti venitulii. [ară după a nostră viaţă și domnie 

ori-care va .fi din nemulii nostru, saii pre carele Dumnedeii îlii va alece ca să 

fie Domni în pămintulă nostru alii Moldovei, să nu strice acestă a nostră da- 

"nie- și miluire și aședare, că de nu, să lie de.trei "oră blăstemată și procletii
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de. Domnul Dumnedeii. celt ce ai fiicută cerul și pămîntul şi de preucu- rută Maica sa și de toți evanghelistii și de toți sfinţii apostoli şi de acei 318 părinţi din -Nikcea Și să aibă parte cu Iuda și cu Arie celii de trei ori blă- stemalii, în muncile cele fără sfărșit, în veci Amin! . | 
lași -velătă 7173 mesiţa febr._6 dile. Insuși Domnul ait poruneită, 

| | Sigua 
| octogonă ! 

albă. 

4 

  

Semnati, Hustratic Dabija Woccodi. -  - a 
ii Dincă, Siratulată Rugina. . 

“Chiar acesti actii nu artă prea documentatii. aseițiunea ilustru-. lui prelat, câtă privesce numele Domnului Și data înfiinţărei în celalea Nemţului a mănăstirii cu hramului. Sfântului: Nicolae. Nu numai chrisovulă de maj susii, ci o serie de documente, pe care unele în intregime, altele în estrasti le aducem la vale, ne probă, din conlra, că monăstirea din cetatea Nemţului vu a fostă infiin- jată de Petru -Rareșii, celui puţini ca mănăstire cu călugări, ci de Vasile. Lupu. Se pote că inscripțiunea de pe paraclisul dela mă- 
năstirea Secuii să provină dela paraclisul. din cetatea Nemţului, căci nimici nu ne împedieă. de a admile „existența vechie a unui altar în cuprinsul cetății, dar iarăși să scie, că pe locului mănă- 
slirii Seculi exista maj dinainte de ce Nestoră -Urechiă și soţia sa 
Metrofana să fie zidită mănăstirea lori, exista, dici, o biserică mai vechiă, sihasiria lui Zosima, care putea să fie chiar dela Petru 
Vodă. P. S. Melchisedecă Şia luată, repetă, informaţiunile ,. nu 
din documente, ci din Ilcropia cburreatip „AVANACTIIpul  ÎhavuSa unu 
GânSa  ZIASuăra A criSpr. -p ana 1857 dâprie «e 20 atac. (Lipărită 
la mănăstirea Nemţu). FO La fila 5 este o istorie în seurli pentru . 
slânta monăstire Seculi. Autorulă acester istorii pune inființarea 
sihastriei lui Zosima la 1560, dar nu aduce niel unii document 
probândă acâsla. Primult documentă ală schitului Zosimna, dice 
istoria din 1857, ese, dela „(ezandru Liipusneanulii. T vegretabilă 
că nu-i cilâză nici data măcar, Toti alâtă ce regretabil că P., S,
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Melchisedecii nu ne-a dati însăşi inscripțiunea ce crede că este 
transporiată dela cetate. Acestă infor maţiune ai luato .P. $. Epis- 
copuli toli din «Istoria mănăstirilorii Nemţu şi Seculă din 1857», 
dela fila 6 verso, unde dice că : «Care acesti hramu ala Sf. Ierarhii 
alu lui Ils. Nicolae, după multele răscle și prădi urmate aicea în 
jeră, neputendii sta în celate, Sai mutată hramulă în liuntruli 
acei mănăstiri Seculi, unde și până astădi se păzesce, și este bi- 

„serica frumâsă forte, forte». 

„Ore prin vorbele că «stai mutată ramii esle a se înțelege « că 
Sau mutati însăși mânăstirea din cetâtea Nemţului ? — Documen- 
tulă dela Dabija din 1663 îne6ce ne arată existândă mănăstirea din 
cetate. 'Târdii numai ca s'a stricată și de atunci, se conservă la 
biseiica din satulă Venătorii icâne dela mănăstirea din cetate... 
Deci «mutarea hramul» nu împlica, încă în 1665, strămutarea ma- 
terială a bisericei din cetate. Acesta, în ori-ee casii, până la nous 
documente ! Ii 

In mai'tâte daniile lui Nestoriă Urechii, pomenezce de mănăsti:- 
rca lui, designând'o cu vorbele: <Cea din noă zidită». Acestă desi- 
gnațiune pote totii așa de bine,'să cuprinqă o idee de timpii, câtă 
şi acea referitore la o zidire mai vechiă. In ori-ce casă, pină ce se 
vorii afla documente intărindă aserjiunea, că Petru Rareșii e inte. 
meitorulii mânăstirii de călugări din cetatea Nemţului, eu menţin 
as0r jiunea opusă, că fondatorulii ci e Vasile Lupu. 

= . 

lată câte-va documente proprii a proba, că Nestorit Urechiă și 
soția sa Metrofana şi-aă zidită mănăstirea lori Seculi, acolo unde 
esista mat de multă schitului lui Zosima, care schitii avea tocinai 
hramulă ce Nestorii Urechiă dete mănăstirii sale celei noue. 

a) Petru pH pi, mijlocii — hârtie —laşă (data spartă) (1). 
Contrasemnatii de Andrey Gherman sait Peman. 
Diac, Bodrobeală. - 

(1) Este regretabilă că dala acestur documenti e spartă ; decă ară fi dela Petru Rareşă 
„arii proba toemat ce dicemnă nor, că schitulă Zosima are pre ucosta de clitoră şi că deci in- 

scripțiunea dela paraclisti putea să fiă fostii la una din bisericile schitului,
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«Schitulii Zosima să stăpânescă locul ce va curăţi din gura Secului în Nemţii, pină unde Hioumuri ori (ltauc:) aă curăţiti. (No. 181 ali opisului din archiva mănăstirii Nâmţului). Ă 
b) Zercmia Aloghilă, hărt. p, mijlocii, Slavii. 

„Sucâva 7103 (1896) Maiu 5, Contr. 'l'oma logofăt, ucit, | 
Diac. lacobi. Sigilii mijlocii spartă, 

Miluesce pre Dositeiiă egumenulii și soboruiii din schitul lui Zosima (lângă Seculii) unde este hramulii St. Ionii Botezătorul, cu loculii mănăstirii și să aibă a stăpâni și totii loculi câtii [a curăţilii, de unde ati începulit a curăți pină unde heskum. ati curăţită, cum aii aședată și episcopuli de Romanii Agathon și precum ati şi din aședăminturile îi upaniaiti ww noRounare Ileras licenoa, (No. 49 ali mănăstirii Nemţului). | ” 
e) Ieremia Moghilă, hârtie e. micii, slavii. Sucâva 7106 (1598) Iunie 11, sigilă inelarii, cârii roșie. Semnati Vodă ; contr. Stroici vel log. ucil; diacii. Teodosie. : ă 
Invoesce mănăstirii schitulii Ziositna, să stăpânâscă o moră din Boreesci dă- ruită_de_Vodă (No. 1578 din catalogulii mănăstirii). 
d)_Zercmia Moghilă V.V,, hârtie, mijlocii, slavii. Sucâva 7100 (1598) Iunie 11, sigilii” inelarii roşii. Conte. semn. Stroici vel log. diuc "Teodosie. | 
Intăresce schitului Zosima prisaca ce Y-aii dăruitii Monahia Praesia, cu chri- sovii dela răposatulii Petru Voevoaii. (No. 1579 ali catalogului mOuăstirii), 

k 

lată acum principalele documente probândă teza mea, că Vasile 
Lupu este adevăratul întem'ietoră ali bisericei St, Nicolae din 
cetatea Nemţului. | | i 

1. Insuși Domnitorulii Vasile Voevodii numesce mănăstirea din cetatea Nâm- 
țului : « Alănăstirea Domniei mele> în actul din lași 7160 (1652) Martie 17, 
Prin acestii documentă Vasile Vodă poruncesce pârcălubilorii, desugubinariloră 
olăcarilorii, podvodarilorii, să scutâscă : «satele mănăstirii Domnici mele din 
celutea Nâmțulii : Mănescii și Oglindescii şi Slobodia de sub cetate». (Veqi 
actulii cu No. 1609 din catalogulii de documente alii mOnăstirii Nem(nlui). 
"2. Unii altii actă toti dela Vasile Vodă: din lași, 7161 Cihenarie 12, 'este unii 

“folio mijlocii în limba slavonă, semnatii de Domnitori, cu sigiliul ţărer, pur- 
tândii data de 1633. Este serisii de diaculii Dumitraşcu. Vasile Vodă cumpără 
jumătate din mosie din Oslindești, dela Vuiduniţa și fiul e Ursulii, Apoi dă 
acea jumătate de moșie <lu-« ndstră Sf. mănăstire din cclulea Nemţuluii»,



. 
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„(Vedi actul cu No. 1610 din catalogul de documente alii mănăstirii Nâm- 
țului), 

“ 

-- Ttă acesti act: 
Seoubomi Gheorghie Siefanii vel log. i tihica vel dvern. Dolnai zemli i 

Gheorghie hatmaniă i: Pircălabii Suceavskii j “Toma vel dvorn, Vișnei zemli, i 
Stamate vel postelnicii i Constantinii Ciozolea vel spatarii, i Alexandru vel 

"ciasniei, i Iordache. vel visternicii, i Patraşco Ciogolea vel stolnică, i Enukie 
vel comisii, i Andrei îi vel medelniciară, i Solomonii vel cluceră, i Apostoli 
vel jitniceriu, i Racoviţii Cehan vtori logolătii, i Statie vlori vistianii, i Nea- 
niulii, i Neculai, i Rosea,i Stoianulii dvornici slotnii, i innih boliari ot dvrorn. 
Gspdin eso Misto. 

a 
<Seriemă și mărturisimii cu acâslă scrisore a-noslră cum aii veniti înaintea 

nostră Brier și cu feciorul ci, cu Ursu, de bunăvoia lorii, de nime ne- 
Yoiți nică asuprii și-aii vendutii a lori drâptă ocină și moșie jumătate de sali 
de Oglindeștă, ce este pe apa satului (ovi îatului ?) în ţinutulii Nâmţului, cu 
"vadii de moră și cu totii venitulii; acâsta o ati vândută Mărici sale cinstitului 
şi luminatului Domnului nostru Vasile Voevodii, drep îi 100 de galbeni de aurii 

“și le ai plătiţi Măria <a acei bani deplinit 100 Ugarskii, întru mânile - Vaide- 
niții și a feciorului ci Ursulă, dinaintea nostră a. luturorii. Infmaceea Măria sa 
cinstitulă și luminatulii Domnulii nostru Vasile Voevodii ati datii si aă miluită: 
cu acea jumătate de sati de Oglinde-li a. sa sfântă rugă şi mănăstire din co- 
latea Nemţului, unde coste hramul marelui: părinte şi de minuni făcătorii SL 
Nicolae. Pentru aceea și noi amii făicntii acestă scrisure dela noi ca să lie de 
credință sfintei mănăstiri și amii iîscălilit cu mănule nostre și eii Dumitrașco 
amii scrisă ca să se scio.> Jscăliţi cei de susă. | 

U Iași let 7161 Mesiţa Octomv. 16 qile. -- 

8. Unii alti uetă totii delu Vasile V. V. din Iași 7I61 (1653) Ghenarie 12. 
Este unii folio - mijlocii în linia slavonă, semnalii ce Domnitori, cu sigiliul 
micii ali (ărei și scrisă de diaculi Dumitrașcu. Vasile Vodă dărucsce miiuăi- stirii sale dia cetatea NVemțtului poenile numite Slatina, luate din hotarul Lâr- 
sului Nemţului, cu să lie călncărilorii din cetate. (Vedi actuli cu No.: (GIL 
din același cataloză). 

1. Zapisă în fața Divanului, de cumpărătură pentru dania dela uriculiă 
No. I611, eătre biserica din cetatea Nemţului. (No. 1612 ali aceluiași catalogii). 5. Gheorshie Ghica.- lași, 1659 Ghenarie 14. folio mijlocii, semnalii de Vodă cu sigiliulii țărei și serisii de diuculii Dumitrașcu. (Vedi No. 1614 alti zce- luiași catalogii). Gheorghie Ghica întărește davulă lui Vasile Vodă lu mănii= slirea uceluia din eclutea Nemţului. (Veqi No, 1613 ală aceluiași culaloaii).
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6. Gheorghie Cihica prin uriculiă din Șuedra (folio mijlocii, sigiliul inelară textii românescii, semnatii de Vodă) intăresee mănăstirii din cetatea Nemţului două sălașe de țivani: «Fosta dati delu Vasile Vodă ună țiganii anume . oder Iazi, iar acum Domnia mea amii luati: pe 'Toder și Tamiă dată celăţii Domniei mele aicea la. Sucâva şi umii dată pe Ionă ţiganulii cetății. Nemţului pentru “'Toder, care ţigani ai foctă direpţi domnesci și ne-ai arătată. direse do danie și sculire dela Vasile Vodă. E „o De 7. Uricii dela Stefani Vodă din 7168 (1660) (ihenarie 6, în Imhbă slavonă din Iași, semnalii de Vodă, scrisii de diăculă Tironii, folio de mijlocii, ivendii sigiliulti don:nesci inelari în albi. Este relativii la Poiana disă la Timușă, pre care. 0 recunosce posesiune a mănăstirii Sf. Nicolae din cetatea Nemţulăi, înc lemeiată de tatălii stii Vasile Lupul. Documentuli sc, păstreză sub No. 1616 în pliculii moșiiloră Borcea, Rtucea și Oglindești, la m&năslirea Nemţulă, . 8. Chrisovuli mar susii citati ali Ii Dabija „Vodă, din 7173 Februarie 6, Dabija Vodă pune mânăstirea „din cetatea Nemţului sub ascultarea mănăstirii Seculii : «peniru că acea S-iă mănăstire este zidită pe loculă cetăţii "Nâmţulăi unde este hramulii S-tului Ierarelii și făcătorului de minuni a lut Christos Nicolae ...,,. + precum 'este serisă și întru așed&mintele care le avea dela Icimia Moghilă V. şi dela litorulă că răposatulii Vasile Voevodii, pre. cure clii însușă o căi ziditii acâstă S-lă mănăstire din cetatea Nemţulă și însuși Vusile Vodă aă dată acistă S-tă mănăstire zidilă ca să lie sub ascultarea S-ici mă- năstiră din Seculii». - 

Incape așa dar vre-o îndoială asupra punctului, că Vasile Vodă este înființătorulă mănăstirii St, Nicolae din cetulea Nemţulă ? Dar conlinuămiă : | 7 
9. Uricii dela Duca Vodă, din 7180 (1672) “Iulie 20,. scrisă în lași, ron nescc, pre unii folio de mijlocii, de dizucu'ă Gligori, avendi sigiliulă nare roşu. deşi cam ştersii. Duca Vodă, dă egumenului din mănăstirea del cetalea Nâm- țului să-și apere poenile cară sunt în dosulii celălii și 'curățiturile, cară. sunt. in Slalina, “cu Lot Timușulii, danii dela reposații Domni și dela etitorulă Vasile lupuli. Se allă în depositulii mănăstirii Nâmţuliă în pliculă satelorii Borcea, l&ucea și Oglindeşti, cu No. 1618. | | 10. Stefani Petru Voevodii la 1673 (7181) Februarie 4, seulesee usemenea mânăstiri din - cetatea Nâmţului de slatina dată or de Vasile Vodă (Veqi Act. 1619, din catalogul mănăslirei). 

i - „Îl. Antonie Busetii Vodă. In 71834 (1676) Cheharie 21, folio” micii, docu- mentul cu No, 1620; confirmă sculirea de nui sustii umintindă şi clă dania lui Vasile Lapu la mănăstirea lui din cetate.
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12. Dumitrașcu Cantacuzinii, bărtie folio mijlocii, laşi 7193 (1685) Ghena- 
rie 12, în limba românscă. Sigiliu micii roșu; semnalii de Vodă, serisii do diu- 
culii Danu. Este o poruncă la: «Slugile nostre, la toți solarii cară umblaţi 
pentru slatina dela cămărașii de ocnă, la ținutulii Xemţului». Le poruncesce 
să lase în pace mOnăstirea din cetatea Nemţului de slatină «că acea *lalină, 
acolo, 'Timușulii în hotarulii tergului Nemţulii o are danie dela r&posatulii Vasile 
Voevodii şi alți Domni». 

13. Ge ovyaoau Ace Te apkuenuekon unt AMITBONSANTSA AE Gsukaa, 
Gaga emnezeusa pe Ponta (......... ) episcopulă de Rădăuţi, i. Mi- 
teofanii opiscopulii de Iluşi, i 'Tudosie Dubău vel logofătii i Gavril Costake vel 
vorn. de ţera de josii (sic) i Ion Racoviţă vel vorn. de (era de susii (sic), i 
Ionașco Balșii (Raw) ce aii fostii vornicii mare, i Alexandru Ramandi ce aii 
fostii Vornicii mare, i Velicico IMotmani i Pircălabi Suceaeshii i Vosimit Da- 
șotă ce aii fostii Hăimanii, i Constantină vel Postelnicii, i Deadiulii vel Spă- 
tarii, i Vasile Costache vel Ciașnicii, i Gheorghie vel! Vist., i 'Toder Iordache 
ce aii fostii Visternicii inare, i Gheorghiţă Alboti vel Banii, i Gavrilii Braesculii 
vel Stolnică, i Stefani Cerkezulii vel Comisii, i Eni vel Medeln., i Vasile Baenskie 
Serdariulii, i Donici biv Serdariu, i Stefanii Fratiţa vel armașiă, i Vărlan biv 
armașii, i Caplanii Cilibi vel Uşer, i Lupaşco Bogdani aga de darabani, i vtori 
Logof., i vtori Spatari i vtori Ceașnicii, i Vasile Damianii treti !og., i Vasilie 
Gugesculii vtori Comisii, i vtori Clucearii, i vtori Șulgerii, i vtori jilnicerii, i 
Andreiii Muntenulii, i Dumitrașco Murguleţii, i Pahomie Frâncu, i Blebea Vor. 
nici de Porlă și alți boeri şi feciori de boeri, scriemii și facemiă știulii, cu 
acestă scrisore a nâstră, precum ati venilii înaintea nostră Părintele și rugă- 
torulii nostru egumenuli și cu lotii soborulii dela Sta mănăstire Xero- 
potamu, ce se spune Canisa, ce ne-aii arătatii înaintea noslră ispisocii dela 
Domnulii nostru lw Constanlinii -Voevodii şi diresii dela reposatuli Eremia 
Moghilă VVodii şi dela Dabija Vodă și dela Stefani Petru Vod, scriindii pre- 
cum ait datii cetatea Nemţului să asculte de mănăstirea - Secului şi să [ie 
cgumenalii și cu totii săborulă dela Seculii volnici a pune egumen și călu- 
gări înu”acâstă mănăstire în cetatea Nemţului, unde este hramulii întru nu- 
mele Șt. Arhierarhii și făcătoriii de minuni, a lui St. Nicolae, dintra sa mă- 
năstire” din Seculii,! ca să aibă a asculta de acea S-tă mănăstire din Seculă, . 
căci și acea S-tă mănăstire este zidită pre loculii cetății  Nâim(ului, cum este 
scrisă și în diresele del aceşti Domni ce mai susii sericmii. Pentru aceoa și 
noi vEdendii aceste adevărate ispisoce scriind cu mare blăstemii, și dela noi 
dela toți amii făculii acestă serisore, să fie de mare credință Părintelui şi toti 
siborulii del S-ta mănăstire ce mai susti se dice Sceuli. Și pentru mii mare
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credinţă amii iscălilii noi loți cu mânile nostre, ca să se crcqă. Și cii Gligorie amii scrisii ca să se ştie.—U: lași 7198 Aug. 25 qile. Semnaţi cei din zapis, 

| (N. 1621 Plicul Borcei, Recea și Oglindești. In depositulii mănăstirey Nemţului). 
” 14. Carte domnâscă. dela Constantinii Cuntemiră V. V, către /osimii Bușotă în limba românescă, din lași, dela 7197 (1689) Ghenarie 10, controsemnatiăi de vel logofătii, cu sigiliulă mij'ociii roşii pe unii f9. de mijlocii. Ordonă Domni- torulii lui Başotă, să hotărască unele moșii ale mănăstivii Seculă, căci ati periiii tote deresele de moșii ce le ai avutii inchise în cetatea Nemţului, de tâlhari.— Actulii acesta ne arată, de o parte pre Vacile Lupu ca întemeietorulii mănăstirii din cetate, și pe de altă parte cum acestă mănăstie servea de.adăpostii mai siguri. In fine ne amintesce despre năvălirea Cazaeiloră, cari uciseră pre Doua Ruxandra. Este păstrată la mănăstirea Nâmţului, în pachetulti moșiilorii Borcea, Răucea şi Oglindești cu No. 1622. | | 15. Unii “altui actii din 7199 (1691) Aprilie 29 este porunca boierilovră de divanii Dubău vel logof. Vasile Costache vel vornieii şi lordache Ruset vel vislernică, către hotarnicii rânduiţi să hotărască moșiile mănăstirii, că sati perdulii deresele când aă intratii Cazacii acolo de” ai oinoritii pe Dâmna Ru- xandra. Actulii are No. 1623 în catalogul mănăstirit, Vedi și blăstemulii mi. „Wopolitului Sava din 7199 (1691) Aprilie 29, (actiăi No. 1624 din catalogulii mănâslirii Nemţuli), In hotarele moșiilorii mănăstirii dela celale, căci sati per- dutii uricile într'aceste vremi cumplite, de tâlhari, ip:rândi Cazacii în cetateu Nâmţului, când ati omorilii pe Dâmna tuzandra». 

  

„ Din t6te aceste documente se vede ncindoiosii, că Vasile Lupulti i - Ficutii mănăstire în cetatea Nemţului, și că la fiucu secolului ali XVII ea nu era desfiinţată, 

IL, 

Domnița Ruxandra, 

Se vede că Vasile Lupu înființase în cetatea Nemţului mănăstire, ca să o apere Ore-cum de atacurile oșliriloriă, care invadat îu țeră și să aibă, la nevoe, locii de adăpostă pentru averile domnescă (1) și chiar pentru salvarea vieţii, | 
(1) P. S. Melchisedecii dice că ai făcută acesta cu acelaşi scopă Petru Rareşii, ceea-ce vă «urămit că nu este documentată, Motivulă transformări celăil în mânăstire mi se pare însă acceptabilii, pe vremea lui Vasile Lupulă, |
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Posederiă unii document coristatândti, că la celatea Neniţulu, 
măcară că era transformată în biserică, se adăpostea mai marii 
erei la di de mare „cumpănă... Astă-felă vedemă în. zapisuli. Lai 
Fealtin din Târgul Nâmţului, din 7169 (1661) Ghenarie 93.. Din 
causa năvălirii îu Moldova: în contra Domnilorului Stefăniţă Vodă 
fiul luă Vasile. Lupul, a lui Constantinii Vodă Șerbani dela Mun- 
teni, Sati adăpostitii în cctatea Nemţului: mitropolitulti Sava, epis- 
copil Serafimă dela Iluși,. egumenii dela "Trei Ierarchi; Golia, St. 
Sava, Galata din lași ele. ete. (1). 'Loti astă-felă și Domnița Ru- 
Xandra a. lui Vasile Lupu se adăposti la monăstirea părintelui stu . 
din cetatea Nemţului. 

- Uronicele nostre aminiescii aceste faple,. 

+ 

Avemii încă din: escursiunea dela mănăstirea Nemţului la 1587, 

(1) lată actulă în î6tă întregimea lu! şi cu ortogrăfia transcrisă : 
:«Adică eu Feallin din T&rg de Neamţu şi cu nepoata mea Mirica fata Albului, scriem şi 

mărturisim cu cest zapis al nostru inşine pre noi, cum de buni voia noastri de nime ne- 
voiţi nici ăsupriţi, am văndut a ncastri direapti .ocini și moşie şi îscumpirituri un pomneat | 
sub. Boişte din sus de Prisaca lul Marco alăturea cu Prisaca, care: pomeat au fost moșie 

" direapli lălinemeu Giurgii şicaă fost vEndut de trăg pentru birul tălănemeu Giurgei la Mareu 
din Gruimnizeşti, Tar eu imam sculat şi lam rescumpirat de la Marcu de preuni cu nepoaliinia 
Mirica fata Albului, Cănd iaste acmu eu de preuni uu nepoatimia care mai sus scriu nam 
sculat şi am văndut acel pămînt de subt Boiste pre lingă Prisaca lui Marcu din sus sviin- 
țici' sali părintelui Savei metropolitului de Suceav dirept. douăzeci şi cinci de lei bituţi, şi 
sviinţia sa ni-au ficut plata deplin, acci bani ce mar sus scriem douezeri şi cinci Iei bituţi 
în n înule incale lu! Fealtin şi a nepoatimia Mirichei şi întru atestă tocmeali sau tinplat de 
"fati “părintele Serafim episcopul de uşi şi popa losit egumenul de la Trei Sili din laşi - 

şi popa Macarie egumenul de Goleia şi popa loanichie egumenul de St. Sava și popa 
Gheor ghie egumenul de Gilata și popa Macarie egumenul de Bărnova și popa Dosoftei cgu- 
menul de Neamţu şi popa Paisie egumenul de Secul şi popa loan egumenul de cetatea Neam- 
tului şi dumnealui Iftimie Boţul stolnic şi prăcălabul de Neamţu şi Gavrilaş Tăbirţi cămă- 
ras şi Ianos vâlaful de pușeari şi Simionică șoltuzul de Trăg de Neamţu şi popa Gheorghie 
şi popa lon tij şi alți oameni buni mulţi şi acești boiari şi părintele cgmnenu şi oameni buni 
care vai sus sînt scriși intracesta zapis toli au fost de faț in cetatea Neamţului, cănd sau 
ridicat Constantin Vodă Şerban pre Ştefan Vodi feciorul lui Vasilie Vodi. Și pentru mai mare 
credinţi voi vânzitoril ne-o pus degetele, Tar părinţii şi boiarii șau pus peceţil” și iscăli- 
turile. De aceasta: scriem și mirturisime 

U. Nemeţkoi Grad Moldavia 

VI. 7169, Mesiţa Ghenarie 23 dni. 
Semnaţi cei sus arătaţi şi ieremonach Ghedeon Taslov Pisab, Mouturiuly.
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0 serie- de documente care aminteseă despre tragica perire a Ru- 
xandeei în mănăstirea dela cetatea Nemţului. Din aceste documente: 
aflimiă, că ună: boierii moldoveni anume "Crupenski postelnicii, :au 
adusi, prin trădare, pre Cazaci la cetatea Nemţului, ca să prade 
averile Domniței Ruxandra. Dela posesiunea acestei averi au. urv- 
mată lungii procesă, mai întâiă contra lut Crupenski, care-și apro- 
priase din avere, după reelamaţiunda familici Cantacuzină, ruda 
Domniței Ruxandra, şi apoi între clironomii Cantacuzină cu mă- 
năstirile Nemţu și Golia, cari după testamentuli Domniței Ruxandra 
avură parte în clironomie. | N o. 

Intre actele cu referință la Domnija Ruxandra aducemă unul 
„cu propria sa semnătură în limba grecâscă și cu sigiliulă sti. 
Domnița s'a împrumutată cu bani dela unii călugări greci Gri- 
gorie ce. aii fostii mitropolită  Laodicheas, cum și dela cgumenuliă 
dela Galaia. Aceste datorii se plătescă mai târdiă de paharnicul 
Vasile Iordache Cantacuzino rudă şi clironomulă. Domniţei Ruxandra 
ca clironomi ală tatălui săi. 'Toaderii Iordache Cantacuzino direetultă 
moștenitori. Ă o - 

O observaţie importantă este de făcutii la documentulii semnalii 
de Domuiţa Ruxandra, și anume : că ea pare că nu scie să scrie 
românesee, de ore-ce semneză giecesce, și pină și vorba românescă : 
«Domna» o scrie cu serisâre grecescă în modulă următoră : 

        

„ Aduva Potavâpa, 

ApoI cum se împacă asemenea constatare cu laudale ce se dai 
lui Vasile Lupulă cum că este restauratorulă limbei românescă ? 

lată acum însă și actele importante de care mai susă -Yorhimii, după traducerea ce a binevoit a ne face d lă profesori Erhieeanu. 
. x . . ” e A . . <A mis mapi'0a3 un Gunhoțias uă pat vad ha sis Azoitens Gunhrrţă- î, Ava Patavâpa 76 aş /penstă zu pia aaoeuăva ra vu ladază. 100 Tu Sari an, (257p.) vai vă Ep vă raze 25paprazb' za dis ze ujvis ta Lonrauâpia, Bra drog ai wpiinzos ani detaşat 123 ani crada 3 îvniov ua 2.90 27 86 prima, mat den Serdan de “vas amd dia nu, 58 ua mă DAR Viiazoy vă Copy mp 

fi = [ “ i 4 i 4 i Ezispozat ua vă ză zhspauy, Kai îă Evuztozasi Darigpata “us tă droy: ue pân:
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pi To sv at, (2) înger asez nzay văpopru ai DR pa Tip Be'hay un fs Svâttty, a 
” 

“îs last, 1686 Mar 23, 
- Tpritâprrs Te. $.) ” Acuva Potzvăpa ns demna Teipautua us si uaozuzi Za reothiy 2:5yov ua Em. > 

NB. Scrierea antografă a Dmaneă Ruxandra are o sumă de erori Și -amii vanseris-o așa cum este. (Vedi facsimile anexată). 

Traducere 

«Prin prezenta mea mărturie și cu totă tăria mărturisescii eii Domua Pu- 
xandra; cum că. datorescii sântului egumenii de acum ali (iălăţei 100, adecă 
una sută aspri. Și să ami a-i mulțămi de a- -i da în luna Septemvrie, firă cu- 
vîntit și judecată și împolrivire ; iar dacă s'arii întâmpla lucru dimpotrivă și 
voiii ajunge cii la judecată și ceea ce se va cheltui să fie de mine. larii dacă 
mă va lua morlea să aibă epilropii mei să le plătâscă. ŞI pentru încredințare 
amii subserisă cu propria mea mână, cu unii oma vrednicii de mărturie și 
ami pusii și sigiliulii mei spre dovadă.» 

în laşi 1686, Mar 93, 
< Dimna Ruszandra recunoscii cele mai de susii scrise cu propria mea:mână, 

” . Sigiliulă represintă armele Moldovei 
şi în jură inițialele; P. T. (Roxanda Timuș ?) 

„ Grigorie mărturisescii cele de mai susii.> 

* 

Pahavniculă Vasile Cantacuzino ai plătitii datoria de 40 de let 
ătre- Grigorie Proin mitropolită Laodicheas 7197 Aprili 28, adică 

3 ani după sinetulă de împrumutare către egumenulii dela Galata. 
Iată aci, în întregime, chitanţa dată lui Vasile Cantacuzino, de către 
mnitropolitulii Grigorie Laodicheas : 

«(irigorie Proin mitropoliiii Laodicheas, facii scire cu acestă scrisore a mea, 
precum mi-a datii dumnelui Vasile Paharnieulii patrudeci de lei bătuţi, care 
bani mi-aii fostii datore răpausatu Domna Ruxandra, și pentru credință anii 

"făcutii acâstă scrisore la mâna dumisale paharnicului Vasile și amii și iscălită, 
ca să se scie, leatii 7197 Aprilie 28. 

Semnatii în grecesce, celii mai susii pomenitiă. 
” * 

Se vede că paharniculă Vasile Cantacuzino nu de bună voe a 
plătită acestă datorie precum şi acea către egumenul dela Galata,
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ci în urma unui procesii ce i-a ficulă Grigorie fostulă milropolilă Laodicheas, egumenul de Golia și soboruli dela 'Freisfetitele. A- devărulă este, că acestă Vasile Cantacuzino a avut multă de lucru și de cheltuită pină să seolă averea Dâmnei Ruxandra «din mâna lui Nrupensli Dust, ce «ă fostii mersi “să le iea pe sâma craiul le. șescă, findi atunci mare amestecare în țiră». Vasile Cantacuzino, la judecata din 7196 a produsă o dietă dela răposata mătușă-sa, Dâmna Duzandra, făcută cu doi ani mar dinainte de peirea că și acolo scriindă: cum.or griji-o și că ia lăsată... și după aceea sax tâmplati mari primejdii Domnei Ruzandrei, de aă căduti în mâna unor căzaci Ță. călori de rtă, și luându-i tâtă acuția, mai pe urmă I-a tată și ca- pulă, și înțelegendii dumnălui Vasile paharnicul de: perivea mătușă-sa, venit'aă la sală lu Preotescă de aii luati ce-a mut scăpată de. acei tâl- hai, bucate, pâine». | 
Domuiţa Ruxandra lasă în dicta acesta satului Preotescii lut “Toader Iordache visterniculu, părintele păharnicului Vasile, cu con- dițiune, ca "Toader visterniculi Cantacuzino, pentru Preotesci să dea monăstirii Golia uni altă satui la Scheia. Va sa dică Vasile Can- tacuzino clironomesce “pe. Ruxandra ca urmașt ală lui Iordache : Toaderi Cantacuzino. | . Judecata dintâiă, înaintea Divanului - lut Constantinu Cantemiră, o constatăuniă după chrisovuliă judecăţei a doua dela ace'aşi Dom- nitoră, din 7186, cum. Și din mărturia luy Iacobiă: fostulă archie- piscopi de Constantinopole, care ambe le dămă în tât loră mai la vale. Intârdierea ce pune Vasile Cantacuzino de a se achita conform dietei Domnei Ruxaudrei, provine din -lipsa luă din Moldova mai bine de ună anti și jumătate, timpă ce Pai pe- trecută în ţera românescă, ferindu-se pare de Poloni, cari amoste- cai răi Moldova la acestă dată și alu căroriă parlisant se vede că Vasile Cantacuzino nu era. Intorcendu-se elă din emigraţiune, noul egumenii dela Golia, Iacob fostulă patriarchă de Constantinopolă, cere dela Domnitori să oblige pe Vasile Cantacuzino la desăvirşita achitare către mănăstire. Domnitorulă însărcin&ză : «pe credincioșii . boierii domniei mele Velicico Costină hatmană și Iordache Ruset 

ă întinderea
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vel vist la prea sfinția sa părintele Iacob, ca să în sema singuri 
Sfinjia sa cu boierii și. cu cgumenulă de Treisfolitele, câtă. pâine a 

“mai rămasii asupra lui Vasile păharnicultă». Et constată : 

...„ Cătă păine au rămasii asupra lui Vasile păharniculi, să dea 400 mor(e 
grăi cu mazere, care s'aii preţuilii 400 lei, câte 1 leii merţa cum umbla a- 
luneca. Și aii mai rămasii 250 merţe săcară cu măluiii carele facii și acestea 
120 lei, câte 2 orţi merța. Si dintr'acești bani s'aă ținută în sema lui Vasile 
păharniculii 135 lei din cheltuiala dumisale ca sait disti mai susii, și a plă- 
lit 40 Ică la (irigorie ce aii fostii milropolilii L.aodicheas, care bani aii fostii 
datâre Domna Ruxandra și ai mai p'ătita 50 de lei iar o datorie a Domnei 
a egumenulii de Galata. Și ati datii la mânăstire la Golia și la 'T'reisfelitele 
200 lei *și 100 merțe grâii, iar lu amendoit mănăstirile. lar pentru sati 
pentru Preotescă ai dalti dumndlui Vasile păharniculii satulii Lăzorianii co-sti 
la ținutul lașiloră mănăstirii Golia, după cum aă poititii călugării. Acesteu 
credendii și noi, cum că aii datii Vasile Păharniculii de a Dâmnei Ruxandra toti 
ce.uii fostii la dumnelui, pină şi bucate și aiătându ne și zapisii dela preo- 
slinţitulii părintele nostru patriarehulii lacobii și dela cgumenulii de Treisfelitelc, 
cum că cu dreptate ati datii satu carele aii poftifii ei, pentru aceca şi noi vă- 
(endii bună toemelă și aședare, făcut amii şi dela noi acâstă scrizore înere- 
dințată dumisale fratelui nostru Vasile Iordache Cantacuzino, ce a [osti pa- 
harnici și jupănesei dumisale și a totii ncmulii dumisale, dremă ocină și moşie 

„în Y6eii neclătită, tolii satulii Preotescii ce-si la ținutulii  Nemţului; cu tote 
cumpărăturile câte s'orii alla drepte că ati ţinut Domna Ruxandra și să lie 
volnicii a căuta în Lol era Mărici “Tale cu cinstită cartea Mărici Tale, să 

- stringă toți vecinii din Preotescă, cari orii fi-drepți vecini şi să i ducă lu 

< 

urmă, e 
Și pentru mai mare încredințare amii iscălitii cu toţii ca să fie încredinţată 

în totii judeţulii. U Iași—Vlcto 7197 lunie |. 
Semnaţi : 'Tudosie Dubău logofătii. — M, K. (Costinii) biv logof, 

Velicico Costin hatmanii ete. 

(Actulii cu No. 1592 din opiselii mănăst. Nemţii), . 

% - 

Cu ună ană înainte de acţslă judecată a Divanului, la 7196 (1688. 
Mai 1, intervenise o allă judecată a Domnului Moldovei, în lasi. 

No. 1591 Const, Voevod. --. folio mare, inreă. 71065. Mai 1, peecle îne- 
lară. — Semnati : Vodă. | 

<A „veniti înaintea. Domnici mele (ilisorie proin. metrop. egumenulii de
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e PIN CETATEA NEM oa Golia și ci totii ob. dela Treisfetitele jăluindu-se împotriva lut Vasile Iordache Citntacuzino ce ati fostii pah., fiulii vepos. 'Poaderii Iordache, cc ai fostii Vister= nică, pentru hueale şi pâine ce aii rămasă dela v&posula D na Huxandra fata răposatului Vasile Vod și pentru satul Preoteseii, dicendii cum: ară fi cu di- veplale să le ia ci tite Iucatele Și pâine și salit>. Vodă a chiămatii pre Vasile și cl a scosii o dietă dela r&p. mătușa sa D-na Ruxandra Tăcută cu 2 ant mii de înainte de porirea ci, și acolo scriind, cum oră griji-o şi cui ati lăsalii... Și după accea iimplatu-s'aă mari primejdii D-nei Ruxanarei de a că- (ulii în mâna unor Cazaci făcători de răi şi luându-i. telă avuţia, mai pe urnă i-ai tăialii și capul. ȘI înțelegendit d. Vasile Paharn. de perirea! mă- tuși-sz venil-aii la sati la Preotesci de ai luati ce ati mai scăpată de acci tălhari, bucate, pâine. | i «Domnia. mea cu totii sfatulă așa ami judecată: (Vasile. să restile tot, hu încă : «de vreme că acestorii 2 mănăstiri li s'a tâmplatii mari stricăciuni de oștile Ieșesci; iară peutru satii pentru Preotescă amiă -lăsalii cum scrie ]-na Înxandra în dieta sa, adică ca să dea Vasile Păl. ună sată mănăstirii Goliu şi d-Ui să ție Preotescii (|in. Nemţii). Deci d-lii Vasile Păn. dat-aii la mâna că- Ingărului pomânilii mai susii tote bucatele rămase Și-aii (inulii în sâmă și lui Vasile Păh. decă cheltuelcle ce ati făcutii cu acele bucale pină le-ati scosă din mâna lai Crupenski Post. ce ai fostii mersii să le iea pe scma Craiului : lesescii, fiindii atuncea amestecare în eră, și at cheltuiti de le-ati iernatii și le-aii datii călugărilorii la Si George și pe alte trebi, cină sai luati sâma de tâte inaintea omnicr mele. | 
Mai rămâne Vasile a .da 310 merțe grâti și 0 merțe mazăre şi "25 merțe - secară cu mălaiii și să-i mar ție și scma lui Vasile Pan. 133 lei ce S'aii aflati toți” cheltuiţi din acestă pâine. Pentru - accra nici Vasile Pah. naii trimisi pâinea călugiriloră, nică călugării aii trimisi so mai iea, și într'acea dată sati tâmplatii de aii eşitii d-lui Vasile Pah. din ţeră în [. Muntenâscă și acolo aii zăbovitii L anii și mai bine. Maj pe utmiă iară a veniti în (ră și într'ucea vreme fâmplatu-s'a mănăstirea Ciolia sub ascultarea Preosf. nostru facobii fosta arch. "Țarigradului și a totă lumea Patriareh... și ati poflitii ex să le duu Vasile pâinea rămasă după judecată. Pentru” aceea Vodă lrimite «pre credincioșii boieri Iomnici mele Ț'elicăeo Costinii Ietmanulii și Iordache Rusctii vel Vist, la Prea S.S. Păr. Iacobi cu să iea sema. singură sfinția sa cu boierii și. cu: ogumenulii de 'T'risfetitele câtă pâine ai mai rămasii asupra lui Vasile Pal, Şi Saii ala... care facu și aceste 195 lei şi Sai ţinulii în sâmă din acesta în sema d-lui Vasile Pan. 135 lei din cheltuiala d-sale disă mai susii și ati plătitii 40 “ler lut Gligorie Melrop. ce aii fosti D-na Ruxandra datore și 50 lei” iarii o datorie a I)-nei Ruxandra la egumenulii dela Galata șă-ati dată la mănă- 

2 
.
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stirea Uiolia și 'Trisfetitele 200 de lei şi 100 merle «văii, şi: pentru Preeotescă 

aii dati satul Lăzărenii (țin. lași pe Jiji) mănastirii  Ciolis, după ce stii 

p-ftit-o>. 

În operele complete ale lui Mironii Costin, vol. II, pag. 531 la 

No. 39, ami publicatii ună zapisăi, din 7195 Mai 2, cu semnă- 

turile lui Dubăi vel log, Velicico Costinii vel dvorniei, lonaşco 

Balş vel dvornică, Iordache Ruset vel vist. și Lupuli Nastasie vel 

medeln., prin eare Vasile Canlacuzino biv paharnicii, dăruesec saluli 

Preotescii cumnalului săi Vasile Costache vel vernică Şi «surorci 

inele Catrinel și fiicei dumi-sale Sofia care-i de noi botezată (iSrezarra) 

ca să fie dsale dreplă ocină şi moşie în vecă neclalilă. Insă acesti 

sulă ne este şi nouă danie dela răposala! măfeșe mea Domna Nu- 

xanăra fata răpos. Vasile VV. Iară și dania este înti'acestii chipui, 

că vrând Domna să dea salulă mănăstirii Golia iurăşi dinta că 

bună voe, S'aii socolilă să nu slea casele și biserica pustie, pre- 

cum se vede pe multe locuri aşa fiindii pe mâna călugăriloră , 

penlru aceea aşa ai serisii în dieta sa, ca să dămiă noi unii salii 

mănăstirii Golici și să ținemă noi Preutescii, fiind cumperaţi de! 

către r&posatuli Vasile Vodă împreună cu maică-sa și mătușă-mea 

dimna Tud-esa,. încă din vremea hboerici lori şi au făcutii și bi- 

„serică și pivniță de petră și casele toti Vasile Vodă în boeria «a, 

iară după mortea Huxandrci tâmplatu-s'aă de aă arsi și casele 

rămâindii loculii pustii, Iară pentru accea noi toți amă dată mo- 

năslirii Golici toti salulu Lăzărenilorii ce si la ţinululă Iașilor 

sub Stâncă, cu vadu de moră în Jijia și cu totii venituli acelui 

salii. Și așa Sati aședală precum artă ispisoculii nostru ui Con- 

slanlină Voivodă și a boeriloră ţării; pentru aceca ca să fie dum- 

nelori sale dela noi direplă ocină și moşie în veci neclătilă; și a- 

cesta de bunăvoea noztră sai făculii, dinaintea dumne'ori sale 

hoerilorii celoră mari: 'Tudosic Dubăni vel logofătii, Velicico Coslinii 

vel vornieii, lonaşcu Balșe hiv vel vornică, Constanlină . 

Iordache Roseti vel visternici, Impulu Costache vel medelhniceră, 

Pavelă . .... biv vel slugeră, Antochie biv vel cămărașii, și pen-
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iru mai mare credință am iscălilii că și fraţii mei -Ionă și Ilie şi dumne loii hocri: cari mai susii Sai disă, ati. iscălitii loți. ca să fie. încredințatii în toti judeţulă. U Iași 7198 Mai 9, 

    

* 

Precidse informaţiuni ne dă actul: de niai susă, Vasile Canla- cuzino ne spune, că Vasile Vodă a avulă de soție pe măteşa sa Donma Tudosca. Pănă aci atât scie, că Vasile Vodă a fostii însu- vali, întâi cu o fată a lui Bucioeti Și apoi cu o cercheză. Pu- lie la vale documentele ce amti găsită la “arehiva Creditului fun- ciarăi, din care amă culesti in 'ormaţiunea, că Gaspari Vodă a cu nunali pe bocrulă Vasile Lupulă cu fata lui Buciocii. Se va vede “mai departe și aceea, cum se acordă cu docum ntele dela Creditul funciară, actulu ce aduserămi aci mai sus, din care resullă că Vasile Lupulă era încuseriti și cu Cantacuzinii, Şi Aci credemii utilă a da în intregime actul de judecată ală lui lucohă egumenul dela Golia, “care minunată expune tolă proee- sul urmată pentru averea rămasă dela Domnița. Roxandra, 
lată-lă: 

«lacobii, cu mila lui Dumnedeii ce zumii fostii archiepiscopă Parizradului. și a totă lumea patriareh. 
 Fucemii scire cu acsstă carte a nostră cum tâmplându-se mari primejdii reposalei Domnei huxandri, fala r&posalului Vasile Voevodii, că viindă craiulii leșescii pen țara Mulduvii (sic), lovil-aii o sâmă de cazaci la e. tatea Nâmţului şi fiindii acolo inchisă Domna Ruxandra, dobândit-aii cazacii celutea și aii luati totă avuţia Domnei Ruxandri Și T-ati tăjaiti şi capulii.. Mai pe urmă înţelegendii nepotulii s&ii Vasile Cantacuzino puharniculii, feciorul rEposatului 'Toaderii lor. dacbe vi-tierniculă de peirca ci, venita la s 

cutele şi pâinea ce au aflati de-a Domner 

alii Ja Preotescă de ati luată bu- 
vuxandrei de le-ati dusii la casa dumi sale și între ace.a sculatu-s'aii că'ugărir dela mănăstirea Golia și delai Treisveatitele și ati făcută jalobă pe dumne-lur Vasile păharniculii înaintea mări sule Domnului nostru 10 Constantină Vocvod=,  cerșindii călugării bucate şi “Păinea ce aii reEma-ii dela Domna Ruxandra. Deci Măria sa Vodă împreună cu totii svalulii măriei sale ai judecatii întru acestii chipii, cum piinea, bucatele ce aii rămasii dela Domna Ruxandra să le dea tote pe mâna căluaăriloriă dela
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» 
Ciolia si dela 'Tresveatitele și pentru sate jarii să fe după cum ait aședalii 

Domna în dieala sa. larit pentru satulii Preotesci, asa at serisii Domna în dieula 

sa, ca să [io Prcolescii a răposatului 'Toaderii lordache vistierniculii, părintele 

dumi-sale ni Vasile păharniculii şi 'Toaderii vistierniculii să dea unii salii la 

Seheia pentru Preotesci: pentru aceca dumne-lui Vasile păbarniculă după ju- 

dețulă ce le-aii făcutii Măria sa Vodă, dat-aii la mâna sfinţii sale Grigore 

proin milropolitii Laodichias ce cra utuneca „la Golia și la Efet (2), egumenulă 

de 'Treisfelilele, unspredece boi și vacă mari, cincă gonitore și noue bivoli 

n:ui, si nou gonilore, și T-aii mai dal șaptedeci si sapte 0i 

Pa , dal-aii cincăspredece cpe mari și şise striznică; ace- 

stea 1e- nii i da ulii la mâna călugărilorii ce sav disii mai susii și cui mai remasii 

la Vasile pălharmniculii a mai da acostorii călugării patru sule merțe grăii și 

mazăre şi dout sute oplii merţe seenră și mătaiii, Insă sii se ţie în semă 

. păhavnicului două sule treideci de lei dintracezta fenil, pentru ce ui 
cheltuiti la nice orindară (2) a Domneă Huxandrci și lu alle Irehi ce anii dată 

sema inaintea Mărici ale lui Vodă; înl'acen dată ce ati fostii să dea puhar- 

niculii acea pâine, tâmplatu-sa dumi-sale de aii lipsilii din țeră și sai dusi în 

era românescă și ai făculii acolo unii anii şi mar bine și mai pe urmă aii 

venitii dumne-lui Vasile paharniculii iarii în (eră și amii pollilii nof ca să dea 

cu ce aii remasii, Pentru aceea din porunca și județulă ce ui făcută Măria sa. 

Vodă împreună cu boerii (&sii mai înainte vreme, venit-aii dumne-lui Vasile 

paharniculii înaintea patriarciuici nostre și at dati la mâna nostră şi la mâna 

dintru crmonahi Popa Grigorie cgumenrlă de Treisvelilele 200 Ici bătuţi și 

100 merţe grâii, și să plătescă 40 Ici svințici sale lui Grigorie proin milropo- 

litului Iaodicheas, și să mai plătescă 50 ler la unii zapisii ce are Domna hu- 

xundra la cgumenulă de Galata, care hani T-ait. fostii dalore Domna Ruxandra 

cuumenului de Galata ce aii fosiii Ini Dalaş Ilartofilaxi, iar o sută trerleci 

de leă i-amii ţinutii dumne-lui în semă pentu ce ai cheltuiti. Pertru accea 

dândă dumnc-iui Vasile paharniculii bucatele si pâinea şi alele totii ce ati fostii 

de a Domnci Ruxandra, făcutu: i-amii acestă scrisore a nostră la mâna dumi- 

sale, cum să nu mai aibă dumne-lui nici o asuprelă despre călugării noştri. 

nică despre alții, iară pentru 50 lei ce maş cere lolii esumenulii de Cialata, 

iară cu acelii zapisii a lui Balaşii Ilartofilaxi, de n'omii pule nof să sen- 

temii numai pe acci cindeci lei ce sai dizii mai susii, să-i dea Vasile pu- 

harniculii și totii or mai cere și ecilalți 50 lei, atuncea să rămânemii noi a da, 

dela Golia 25 Ică și del 'Treisfetitele, iarii 25 Iei, să se plătâscă acet 50) de” 

lei, iară dumn6-lui paharniculii Vasile să n'aibă nici o supărare nici despre unii 

datornici, căci ce a fostii de a Dâmnei Ruxandri nimica li dumne-lui n'a 

remasii. Așișderea si pentru satii, pentru Preutesci iarii sai lăsati după cum
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ati serisii răpozata Doina Buxandra, ca să fie a dumi-sale a paharn cului Vasile 
și dumnc-lui. ne-ati dat aizea la mănăstire la Golia sutulii Lăzorenii ce suul 
pe Jijia, cu toti locul , coji cum pe-aii făculii 1 uricii peulru accea». 

  

zi 

Socolescii ci -vorii fi la loculi lo:ă, aci, unele documente cari 
voriă «reia în ce velaţiuni a stali Domnița Ruxandra cu usurpalo- 
rul ironului t tatălui săi, cu Gheorghe Ștefan și cu alți Domni. 

Posedă ună act câre sculesee tâte "moşiile Domniței Buraudra 
de ori-ce dăjdii Şi-i dă chiar jarisdicțiune deplină în sate, cu nea- 
mesteculii a nici o autoritate publică. Gheorghe Ștefană se purlă 
dar cavaleresce cu fiica lui Vasile Lupulă. | 

Duca Vodă, la 71$7 (1679) Fevr. 20 încă dă unii aclă romă- 
nescii, din Iași (No. 1587 din cutalogulă mănăstirii: Nemţulur) prin 
care sculesce satulu Preolescii a «l-sale Puxandrei Dâmne, «de l6le | 

i de biră, de zloți, de lei, de taleră, de hârtii, de valbenni, de ilişii, 
ie sulgiu, de cai împăr Alestă, de untă și de ialoviță, de samă și 
cui de olacii şi de -podvedi și de care împerălesci și de braniște 
Şi de cumenă și de Dezmău, de cărciume şi de cepării şi de ulle 
lole câte vori fi pre altă țeră, numui să fie acelui Sali in lrebă 
d-sale Domuei: Huxandrci, și cisla lori ce ai foslu s Sai rasă del 
visterie. Aşişderea și voi părcălabi de acelă ținută și lobuici” şi 
deșugubinari și alţi loli si 'ujitori, să nu inlraţi în sală sai să fu 
ceți vreuuă vală, că apoi cine se va ispili a învălui peste curlea 
Dommnici melc, bine să scie că acela va ulla nare certare dela Don 
ia „ICu», 

II. 

Soţiile lui Vasile Lupulă. 

Ami arstatii nai susii cum şi unde anii descoperiliă cine era prima 
femec a lui Vasile Lupulă. Intre documentele moșici Grecii dela ţiu. 
Vaslui, ami aflati actele publicate în anexele A, B, G "din cure 
resullă, că Vasile Lupul, înainle de a fi Domini, încă in boiăric, 
liindă în Divanulă lui Guspurii- Vodă, s sa însurală cu 'Pudosea fala
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Vornicului Buciocă. Gasparii- Vodă a cununată pre Vasile Lupul și 
i-a dată, darii de nuută, moșia Grecii, pre care apoi Vasilie Vodă, 
ajungândă Domni, o dăruesce și clă: lui Dumitrașco Irali Clu- 
cearulii. | | 

In 1887, amă aflată, la mănastirea Nâmţului seria de docu- 
mente relative la Cetatea Nemţului și la moșia Preolescii a M-rei, 
documenie ec -ami adusi mai susiă, , | 
“In Documentele Prevtesciloră -sa vădutii de Academie, că Dom- 

nița: Roxandra lasă averea sa lui 'Toderașco Cantacuzini, declarâu- 
du-se acesta de vepolă ală ci. 

De aicea întrebarea : | 
Nu cumva Domnița Roxundra este fiică din o altă soție a lui 

Vasile Lupulă? și - 
Nu cumva Vasile Lupului a avulii, de solie, nu numai pre Tu- 

dosca Buciocii și apoi pre Ecaterina (1) Cercleza ? | 
Unii moment m'am creduli în: presența acestei noue. îndoite 

probleme, dar neintârdiată, documente noue ce mi-ai veniti la 
mănă au elucidală de minune cestiunea acesta îndoită, 
1, Nu, Vasile Lupu n'a avutit și o a treia soţie afară de 'Tu- 

dosca Buciocii (2) şi de Ecaterina Cereheza. 
Alianţa lu Vasile Lupu cu familia Cantacuzină. că o stabileseii 

ustă-felă : 

(1) Că se numea Ecaterina se vede şi din inseripţiunea următore după unt liturghiară dela 
M-rca Dragomirna, dela Constantină Moghilă Voevodă, din 7118. După insctipțiunea ce con- 
stată acâstă dăruire a lut Const. Moghilă, urmâză altă mână a seric: <harepuna Tura rii hu” 
haciaie koeksa bin Alaeri Tuagn Beata Alsaa 2. în csSreta ArSprie a'notanaa Cpepoat î Ilozacapena 
Hone nasansat Graasieraa n nsrpanita TumSui Narraau hasazentu. Grre Monacrug-k Aparsmipna na kT 
păi Ala Con. nui Ann. i. Asac a nau, Ca TanitAc Alnacrup Aparoangeuas, 

Adecă «-caterina Domua Domnului le Vasilie Voerodă din mila lui Dumnedeii Domni itrer 
Moldovei, ai cumpirati acestă liturghiară ferecată cu trginlă și aurită, care când sati răs- 
Joită cu (azacil Tai răpită Hiimenulă Timuiă ala Cazacilo. i dela S-ta M-re Dragomirna, 
la 7162 (1653) lua Sejt. 28 dile şi Vai dati iar aceleiaşi mnastiri Dragomirna». 

(Vei memoriulă mei despre Espotiţiunea din Cernăuţi dela 1856). 
(2) Colegulii nostru D) Fapadopulo-Calimachă în scrierea sa, despre Gheo" shie ȘI fanii (5* Bu- 

curcsci 1886), la panina 28 grăcsce de suţia lul Vasile Lupulă Domna Tudosca, 
VeqI PP. $. Melchisedeci în «Notiţe istorice şi archeologice» p, 1ti9-— 170, Asemenca Şi des- 

pre a doua soție Eraterina, pre care, dice ]). Papadopulo-Calimaclă, că o ica Vasile Vodă 
Ja 1540.
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Vorniculă Ducioci n'a avută numai pre 'Pudosca, ci şi alți mal 
muiţi copil. Documenlulă, ce publicămiă la vale amintâsee ună pre- 
cesti petreculă înaintea Divanului, la 1662 (7179) febr. 26. Spă- 
larulă Iordache Canlacuzino și fiul său Toderaşeo, mare comisii, 
facă procesă jupânesci Măriuţa fala lui Georghe Luyulă Haimanulă 
(hale cu Vasile Vodă), măritată cu Necolai Vamezuli, pentru că 
acesta stăpânea moșia: Deleni, “care sală a foslu cumpărălură 
lui Costea Buciocă Voiniculă. Deci Mă iuța a gisă.: «Cum ucelă 
sată este că danie și miluire dela Uuehiulă stii Vasilie Vodă, iară D-uă 
[ratele nostră (dici Boiarii divaniști) Lordache mărele Spătară şi fiulii 
stă Toderașco mare Comisă, aă dată semă, cum Pasile Todă mu 
avută nici o trecă cu ucelă sală, ce ui fostă luată fără de cule, în 
silă, și Duciocă Vorniculă ai înzestrală pre Vasilie Vodă și pre alții 
cu alte sete și moșii, precum aă arătaliă fratele nostru Iordache Spă- 
turlă și Toderușco  Cumisulă și Cutastihi de sale şi de moșii, cul ce 
că duală și aă iuzestratii şi iscălită de Costea Duciocit ce că fostii lor- 

"uică mare». | | 
Prin urmare, constatăm că Vorn. Buciocii a avuli și înzestrată 

«mai anulţi copil ai săi. Pecalit că catastihulă ce iau „presinlală la 
Divanti lordache şi 'Toderaşco Ganlacuzini, a ajunsi pină Ja Dol, 

-ori-că încă zace unde-va, în mâni ce nu-i cunosc valorea ! 
Dar cum se face că Canlacuzinii revendică dela nepote lui Va- 

sile. Vodă meşia Delenii, cu ce lilu? 
In una carte donimescă dela Pelru Vodă, din 7151 Aprilie S (673). 

către. Conlășu slugeriu, insărcinân:du-lă să slălpescă elenii, allănuă 
că (ecdi în anere Documentuli) lui 'Toaderii Iordache şi Dommnei 
Hoxaudrei li sai venită salulă Delenii «rlespre uuchiulii loră “To 
derașco Buciucă.» o E 

Aşa dar ială ună e Toderaşeo Tuciocă, ună lit alu Vornicului 
buciocă, dec) unchiii ală Donnci Doxandrei, | 

In aciulii delu 1673 Aprilie 5, Domnitorulă Petru Voevod ot-" 
două lui Conlașă “să imparță elenii în d, din care-a da parle 
se cuvine Domnei Boxaudra. Urmeză de aci că nua fostă” nun 

”
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“Toderașco Buciocă și cu mama, Roxandrei, 'Tudosca, părtași eliro- 
noni ai Deleniloră, ci ai mai fosta Şi ali fil ori fiice. 

Cum că Toderasco” Iordache Cantacuzino u fostă nepolă lui Costea 
“Buciocii, se vede din actul dela 1668 (7177) Oct. 20, dela Alc- 
xandru Iliași Vodă (Veţi Documentul No. IX). - 

Prea lămurilă se stabilesce inrudirile ” dintre Domna hoxandru 
și Cantacuzinii, ori dintre Buciocii Vorniculă și Cantacuzini, din 
Cartea lui Dumitrașco Vodă Cantacuzino, din 7182 (1674) Aug. 18). 
Aci cilimi : (Documentuli Ao. N): 
_Î. Că satuii Delenii ai fostii ali lui Costeu Buciocă Vorniculă 
cel mare, direplă “danie și miluire lui dela Constuntini Moghilă, 
feciorulă lui Ieremia Moghilă și mai pe urmă dela Nadulă - Vodă. 

2. Că Domna Roxandra la reclamată căci i sai erenită duci 
jisce unclă stepă ce ai avulă şi că-lă ție Toaderă Visterniculă fără nici o tribăs, | | 
3. Că 'Toadeni Visterniculă e văr primari cu Domna Roxandru, 

4. Tar 'Toaderă Visterniculi Cantacuzino aă Produs «cărțile fit- 
cule de mâna moșu-stă, bă Puciucă Vorniculă,. care este Moșă și Dem ucă hoxandrei». , ” | 

5. Din acestit act su probată, că Vorniculă Buciocti a avuli două jupânese. Din jupânâsa dintâi este Tudosca manti Doxau- deci. 
| 

6. Ci satulă Delenii nu este irceută in calastihulii inzestrărei copiilorii din prima jupânesă, «ci se a/lă să fie râmasă sutulă Dele- uit Țeciorilorăi celorit mat mici, ce sunt din giupânesa ceu deupoă, din care este Toaderă Pisterniculi». 
„7. Că satulă Delenir. ati „osti recunoscuti de Dabija-Vodă cliro: nomic a Cantacuzinilorii, pentru că ci sunt rudele din giupânesa „a doua a lui Buciocă și salulă acesta ceste avonisilii de Bucioci Vornienlă cu jupiinâsa acesta deapor, moșa lui 'Touderă Visterniculă», 
Impărțirea făcută moșiei elenii, prin actulă mar sustii citată din [674 Aug. 1S$, divide sutul ȘI vecinii ete., mai întâi in 2 părți: a) Partea lui Buciocu Vorniculă Și b) Partea soției sale, <mOșa lui "Foaderi Cantacuzino: Visterniculi a,
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l. Partea bă Duciocii Vorniculă sai împărţită în 3 părţi : | a) Una Dâmnei Roxandrei, b) a doua lui 'Poaderti Visterniculii și €) a teeia unui Dumitrașco Mălaiii «care este lori eră primară»; II. Partea femeei u Il-a Vorn. lui Buciocă, cu care acesta a a-. gonisilii Delenii, « moșia lui 'Foadeni Visterniculă Si a lui Maălaiă, se divide numa! în două părţi» : 
a) Una parte din două lui 'Toaderi Vislemicului Cantacuzino și b) a doua parte, lui Dumitrașco Malaiii, care este loră. vări primară, 

| 
Urneză din cele de mai susi, că alianța lui Lupu cu Cantatu- zenii, vine prin a doua căsătorie a Vonicului Bucioci, socrulă stă, latălă Domnei Tudosca, cu o femee din nemulă Cantacuzini. “Deci Dâmna Roxandra este clironomă în Deleni după .parlea ce din Deleni sati cuvenită mamei sale, . din partea din Deleni a lu- tălui ci Bucioci, dela fraţii ci după tată, adecă din a doua căsălo- rie. Însăși Domna Roxandra, la 1676 Noembre 94, (Documen'ulii No. Xl)-arstă în actului de danie către nepolulă ci Toderașco Vi- sterniculii, că Delnii i nt veniti clivonomie dela maica sa "Tudose căreia ci-aă rămasă dela fraţii să liindă slerpi». 
Acești frați sterpi, adecă. fără copii, sunt [ii ar lui Duciociă, diu “a doua soție, 

| 
bsi 

Din cele de mai susă conchidemi : | | 
1. Că Vasile Lupulu n'a avutu o a treia soție, din Cantacuzeni, cum "se puli bănui din celirea actelorii dela M-rea Nemţului, relative lu St. Necolai din cetate și la satul Preoiescii, | - 
9. Că alianța lui Vasilie Lupulă cu Cantacuzinii. este -priu ÎNSU- ratea, în “a doua căsătorie, a socrului stă Vorn. Costea Duciocit, “cu o fată Canlacuzino. 
3. Că Domnița Roxandra este eu adevărată [iica 'Pudoscei Lupu, născută Bucioci. | 
4. Din a doua căsălorie a Vorniculuj Buciocii pare să se lie hăsculii o fală niăritată după “N. Mălaii, si ună (i: Toderașcy . 

pa
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- Bucioci Ambii rămân ster)ă. Mălaiu și 'Toderasco neuvendiă co- 
pii,  Delenii sunt reclamaţii de ui mașii 'Tudoscei, a singurei flice r& 
„masă din Buciocă. Demua Roxandra succede deci în drepturile 
mamei sale Tudosea, 

* 
. 

Actele ce publicămiă la vale ale Deleniloră, ne mai aduci fru- 
mose informaţiuul și din alte: priv inţi. 

1,- Actulă dela Alexandru cel Bună, din 1430 lulie 7, arelă 
vechimea mare a satului Delcnii. (No. I). | 
„9. Actulă dela Bogdani- Vodă, din anii 1450 (6955) Ghenar 23. 
După Laurian, acestii Bogdan e fii naturali ală lui Alexandru 

celă Bună. (Vegi Isioriu Jomâniloră ediția din 1872, Lucurescă 
pay. 297). După Letopiseţe (1) s'a luati reposatulă Lauriauă și 
Jletopisețele- după Stricovskie. Din o serie. de urice ce vor iluslra 
uuii no meimoriă alu mei asupra lui Lordenă Vodă, latală luă Ște- 
fină Vodă, se va vede că acesta nu era feciorii naturală, nică legi- 
limă ală lui Alexandru celi Buni, ci fate. 

3. Bucioceseii sunt dintre partisanii Moyhilesciloră. Constantin 
Moghilă le” recunosce serviciile, intărindă dania ȘI cumpărălura mmo- 
şiei Delenii. 

Padulă Mihai Vodă la 1612, chiar la incepululă Donici sale, 
«ice că cauti fostă luutii noi dela dinsulă (dela Costea Buciocă Vor- 
niculă) salulă (Delenii) pe gurile âmenilorăi  împrejurași, iar după «= 
cec rălumă Domnia ma a bă direse ce ai arutii şi dela Domni de mă 
nainte» Şi i-au în'ărita acesta slăpâuire pe Deleni: , 

Se vede că Rudu-Mihaiti VV, se temea de Bucioeă ca de unii pir 
tisană ali Moghitesciloră, şi-i cofiscă moșia, restituindui-o apoi 
după ce se impăcă cu clă, 

„ Găâle pene nu sai inspirală de romantica linereță și viață a 
Doniei huxandra, dela George Asaki, pină la D. B.P. Iasdei, 
care ne a dată drama: Domnița Ioxendia (2). 

(1) Vedt Lelop, ediţia [, pag. 113, 
E) D. Papastopulo-Calimachit încă atinge multă biouralia Domner Ruxandra, în «Îespre 

"Ghoerghe Stefani Vodă», D-sa ne dă unele dale ce: aslădi, dupre publicarea ducumenteloră
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Documintele Deleniiori, după cele dela M-rea Nemţului, ne aducă câte va momente din viața „că şi câle-va însemnale narațiuni, din 
cai ne apare caracterul acestei Domni|e. | La 1673 Aprile (Documentă No. VID. Contaşă Slugeriulă renduilă de Petru Vodă (Ştefant Petricejco) să «socotescă între D. 'Poaderiă: Iordache Visterriculi celă mare și intre Dumucaci Domna: Boxau- 
dea, care avendu in multe rânduri gălcâve înaintea .lui Vodă, ut 
“socolită Vodă cu lotă sfatulă și au alesii lucrul, să se facă îuno- șia Deleni în 3 părți ete.» o 

Contăști merge la Deleni cu "mulţi dmeni huni, din Nânlăi, ca “olluzulii, și Lârgoveţii Petre Capră, Frânculu, Hanos Fellini: ele, Cand Coutazi ajunge la Curtea din Deleni, numai ce vede că Donna Roxandra at și purcesă din sală în susi. Conlăși rimite omi să spună Domnei, să stea la pertractarca procesului, dar mândra: Donimnă nu Vrea să se întorcă să fie lu socolela locului. Contăşă relaleză asemenea fuplă cu Gre-care Superare: A doua di iar vine din Ilir- laă la Deleni ca să continue lucrarea, Dar Domnă Doxandra iar simuleză o escursiune în altă parte sei când a fostii a doua di, îcrăşă căt mersi cu aci megiași acolo şi tocmai când noi în sulă, Dumneaci Dâmna din sati eşia în susă, cu o cucie cu doi cai și cu sIită do slugi (vedeţi labelulă !) și mi-ai respausă pe sluga Du- 

nostre, sunt modili:abile, Aşa, de cx.mph, D, Papa !opulo-Calimachiă scrie, că Dozdaui lhnie'niski talălă Luy Timusii, a dati după morlea liulul stă Timușă, Roxandrei, surore! sale Puscorulti și că dinsa «n'a voili să pără: escă (cra Câzăcâscă. Nici, chiar fratele, după lată, alii Poxandre!, Stefani Lupu Vodă, n'a putut-o întorce în țeră dela Rascovii, nici chiar [ă- cendă răsboiă Cazacilori». Numal la 1586, după colegului nostru, se întorse în Molduva, Doin- nița Roxandra şi pelrecii la Nâmţu, unle și fii ucisă de Cazaci, la acelaşi an, (Veqi Cron. N, Costin Let. T. 1. pag. 10—41 și 256), 
- Apul documenteie nâstre ne arală pre Roxandra petrecândă în țeră, Ja Delenr, pe timpula lu! Duca Vodă și mar alesii dela Pelriceico Vodă, dela 1673 încoce. Minunatulă rapo:lă cătră Domnă ali hotarniculul Contăşii ne arâtă pe Domnița Roxandra lrăindii cu multă luxit la moşia elenii în 1674, adecă cu 12 an mal nainte de catastrofa er dela Monastirea din Ce- tatea Xemţului. _ , | 

Ceia ce ne mal spune învățatul nostru colegă și despre testamentul. D-net Roxanidra depusii la M-rea Valoped din muntele Atos, din 1667, iarăși este în contradicere, cu docu- m2ntele ce anii publicatii în inemoriulă Morel dela Catatea Neimțului și chiar cu dicta Duel Ă Roxaudea, din 1676 Noembrie 24, ce dămii în anexe,
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misale, pre Leișoră, cum Dumiteocă nu va să fie nică * lu 0 socotelă, 
îură eii să împurță și cecinii, numuă să-i fuci bine, să-i daă pe Uheorghe 
„PVătămanulă în partea Dumi-sale». | 

Ce imporlanță avea pentru Dâmna Roxandra acestă Gheorghe 
Vă lamanulă, nu putemii încă documenta. 

. Din documentulit dela Duca-Vodă din 1666 Martie 9 (Xo. VIII) 
Se vede că Dâmna Roxandra veni îndărăti, sub Duca-Vodă (1). 
Neavendă în patrie. nici o așezare proprie, se învoesce cu cărulă 
e, Spătariulă Cantacuzino, să șeă cât va trăi la Deleni ciur de « 
eși Dumneaci din țeră sali i se ru întâmpla eve o mrte, Dlui toti 
şi-a ține satulă». Duca Vodă aprobă acesta învoială la 1666 Mur- 
lie 9. | a 

„6. Se pare că Duca Vodă impusese Cantacuzinilori acestă în- 
voială. Dumitrașco Vodă Cantacuzino, în actulă săi dela 1674 
Aug. 1S (Doc; ÎN) dice, că și elă întâiă s'a luati după actele dela 
Duca Vodă, și aă dati Delenii D-uci Poxandrei, dar în urmă sta 
convinsi că Duca- Vodă ati fostă părtinitoră fetei lui Vasile e Lupuli 
«căci clu, Duca-Vodă, ai eșită lu cinste «lin cusa bă Vasile Iulă, 
părintele Domni Rorandrei». - Deci dice Duinilrașco Cantacuzino : 
«pentru aceia unile din ucele (acte) să nu hie de credință și diresuliă 
nostru. ce amă fostă [ilculi, încă să nu se crălă, că Pamă făcută din 
neștiințăa. | 

. Pentru a dobândi dela Dumitrașco Cantacuzino primul act 
iu irăuca sa, Domma loxandra: avu slăruitorii pe vestilulă Zane 
Iadimbulii- postelnicul. Acâstă reușilă este dalorilă și imprejurărei, 
că Turcii vină în Moldova contra Polonilorii, cari aii introdusă pe 
Stefani Petriceico și ai prinsi pre Duca-Vodă la Domnesci. 

Se vede că tocmai de aceste amestecături caulă să profite Domna 
hoxandra, ca să pună mâna pe Deleni. Dumilraşeo Caulacuzino 

„povestesce în aclulă ce analisăimă aci, că el, venindă Domnti și 
judecândă procesulii în urmă în desfuvorea Domuei Roxanduei 
<s'că lăsată lucrulii în slabă «pentru căs tim plânulu-se de caii vcuilă 

(1) lu core deci sunt în astă privinţă toţi istorici! morleral af noştri... lală ce va să dică 
a lace istorie fără documente!
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împărăția în Țeră.... pentru cc să nu facă ea mestecălură la Turcă, ca 
să ie dela deușii putere să ție uctstă ocină, - cu împre urălură, dupi 
cu ci onestecală şi la Domnia lui Și funii Petru Vodă (1). Când 
"AU Dom a 6 ih rădendă că cu judlețulă Creștiuescii 

ut î se curine a bu acesta ocină, e „ loenindă le Dascor cae aijlo= 
cut luă Drnșenro Iaitmanulii Căzicescăi aă. po/lită județi dele Turcă. | 
Deci pentru ca să un se fură cu acestă amestecttluvă și. niseare oli- 
ceinri «dela Tuvei, că rămasă luerulă șa , 

Plin de învățăminte este acesti pasagiăt din uriculii- de jidecală 
ali lui Dunmilvașco Cantacuzino ! 

$. Se vede ci lolii ein slabi». remasă afacerea și după aceca, 
mal alcsă venind la 1676 Domni no, „lntouie Puseli ; asa că Cin 
lacuzinii furi siliți a piimi să se înroiaseă cu Domna hoxandra. 
Accsla dispune, la. 1676 Nocmlre 94 (Dee. Xo. NI), că d: apă mor. 
tea ci Delevii să trecă în stăpânirea Cant: teuzinilorii «fiindă și D-lui 
(Loderaşco vel Vist.) nepolă lui Buciocii Costea Vorniculti». 

In două ucle ale sale, Donina Poxandra manifestă prevestini de 
morile, ba în unulă chiar de morle silnică. Așa, la 1666 Marlie 9 
(Doe. No. VII) învoindu-se cu Cantacuzenii ș să Șadă cu câl va sla 
în țeră la Deleni, se dice; «că de a cşi Dumneaci din țeră sai i 
se: va tâmpla vre 0 mârte, D-lui (Canlacuzini) totă şi-a ține 
satuli». | Se 

Curiosă presimlire!.. de ci se va lâmpla vre 0 morte! Docu- 
mentele ce ami publicatii mai susă despre mănaslirea ȘI. Necolui 
din Cetatea Nemnţului ar arătată, — confirmând cronicile — cum 
Cazacii lui Timuș au ucisi pre mândra și legendara Domnă 
hoxandra, relrasă chiar la M-rea lală- “Sti, la Celatea Nemţului. Dar 
ca se” ținii de învoială : ca dispuse de Deleni și de lote averile 
ci în favorea Cantacuziniloră, rude ale ci, după a 9-a soție a bu- 
nului: ci Costea. Buciocii. 

(1) Vedi în Anexe uriculă lu Pelriceico Vo lă, dată In stăruința lut Doroşenco, 
7 - 

e ai
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liv Vasile VV. Să A BpAa apr 9. 
ia 7147 Folio mijluciă LS. 2508 
i 1653 

In ereditulii fonciarii, Carton 35, dosari 667, , 

Moşia Mo.a Greciloră, a D-lul Temistocle Bastale. 

Anexa BB, 
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„(Seristi de) „Grrparrsa. 

Anexa C, 

lw Ștefan V.V.... ele. A lecă (a4esă) Domnia mea amii dată şi ami mi- luitii şi amii înlăritii pre boinrinulăi nostru anhilie ală doile (sic) stolnicii cu „unii salii anume Grecii cu curți gata și cu vecini ce a fostii, de ocolul Lâr- 
gului Vasluiului pe apa Vaslueţului. Care satii ai [oct dreptii domnescii, şi acelii salii ai fostă daanie și miluire părintetui domnici mele lui Vasilie Vodă 
(noaă) de fiaşparii Vodă când Pati cununat încă din boerie. După aceia iarăși părintele domniei mele Vasilie Vodă ail dăruilii cu acel satii pre larali Clu- ceriulii şi așișderea pateu fler de vie lu Huși iarăși îi sunt danie dela pă- tintele meii când ati fostii Vornicit mare. Pentu'acesta lucru, decă (Akai



m. | TA. GIECINĂ 

s * ni-aii deschisi și nouă (usa) D-diuii Sana Aura cae și ni-aii  dăruilit cu 
domnia țârci (iţpau) Moldovei, la scaunulii a luminată părintelui meii, pentru 
acesta Jueru ştiind (sic) și noi (tute ?) că de mui nainte acesti salii (irecii 
şi cu vii la Iluşi ati fostă daanic de părintele meii încă din boierie, lui luvali 
(duceriulii părintelui Panhilici stolniculii, pentru uecea și domnia me zum dată 
si am miluili Doiarinului nostru ce mai susii serie Panhilic ali doile (zic) 

„Slolnicii ca să fie și dela Domnia me deeptă danie şi miluive şi nriciăi de în- 
tăritură, en toti venitulii neclătitii nică dănăoră (Aztztapă) în veăci, Iară după 
a nosiră viață și domrie cine va alege Dumnedeii să lie Domnii :din cuconii 
noştrii saii dintr'a nâstră rudă intra nostră ţ6ră a Moldovei, să nu strice a 
nosiră dreptă danie și miluire, ci să aibă a da și întări pre boiarinulii nostru 
carele mat susii serie, iar carele va strica a nostră danie și milnire saii carele 
va întoree, unulii ca acela să fie panarker si proclâtii şi neertatii dela dom- 
nulii Dumnedeii, carele ai făculii Ceriulă și Pămintulă și de preacurată a Ji 
maică și de-]2 apostoli şi de 318 oteţi ce ai foxtii în Nikea Cetate, si de 
patru sfinți evangeliști și de toți sfințit și să aibă parte cn uda și cu treele- 
hulii Arie în veci în muncă, Amin. | 

Sum. Gospod veleat. A U lasoh veletii „eş'zu (7168) mesiţa Dek. 2) Puin, 

| us 
„Dv Ilean he. Imare albii 

cu data : 

7163 

  

[*. măricelă 

  

Serisii de Aposloliăi.. 

Documentele moşiei Delenir (1) (proprietate a d-loră Ghica Comănescu). 

No, 1], 

Curte dela Alexandru Vodă, din 6938 Tulic 7 (1120). 

«Cu mila lui Dumnedeii 4 Alecsandru Vocvodii Domnii țărei Moldovei. 
* Înscmnare facemii cu acâstă a nostră carle, luturorii câți pe dinsa ar căuta, 

ori cilindu-se ar audi. lata adevăratii este: ai noștri credincioşi boiari, jupânii 
Jurju „Jumată (9) cu fraţii săi, cu jupânii Ștefanii, cu jupânii Mândrulă, ai 
venilii inaintea nostră și inaintea alorii noștri moldoveneștilorii boiari, și en” 

(1) Copiate după o condică serisă admirabilă la 1817. Copiile întărite sunt cele mat m e 
de Boerl din Divanii şi cu sigiliulă domnescă.
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lor bună-voe aii împărțit a părintelui lori Ioan lunată Jurjii părţile de pe „Jijia ce so chiamă Jumătăţenii și din sustii de Iarliiă Delenii și Mielaușenii, acestea saă dati Jurjii. Iar jupânului Stefulti sau datii Șerbăneştii pe Siretit şi cu morile în Siretit şi altă sati (carele n'amii pututit ceti numele) (1), iar cu mori în Siretii și Roșieţii, acâsta este partea lui Stefulă. In partea Man- drului : Balinţii pe Siretii, curțile și cu morile ce sunt în Siret și cu 'Tătarii „ce sunt la acele curți, în Cârligătură şi Vorişte, unde au fostii curţile lui Dum- bravă, și din susă de Ilarlăut : Vladenii. Aceste s'a dati iar jupânului Mândru. Dreptii aceea v&dendi şi noi a loră bună învoire, dela noi le-amii dati tutu- zori uricit cu totii venitulă, fiilorii lorii, nepoţilorii, strenepoțilorii și a totă nemulii loră, nerisipiti nici-odată în veci. Și întru acesta este credința nostră care mai susii suntemă scriși Alexandru Vocvodi şi credinţa tuturori boeri- lorit Domnici mele mari şi mici. Şi de faţă ati fosti martori jupânii Mihailaşt și jupâni Cupce Vornicult și jupânăi Negrilă și toţi Dolari. Poruncitam dar la alti nostru credinciosii și cinstiti boiară Neaguli, marele Logofătii, să scrie și pecetea acâsta a nâstră să o spânzure de acâsta a nostră adevărată carte. 

  

Tăutulă a scrisă la vleatii sie Iulie 7 dile. 

. . 1 IN 8. Georgi, Mitropolituli Suceavei, L. £ 
Domn.       

Intărire ulterioră : 

> Aducându-se uricult ȘI 'naintea nâstră a Doiarilori de amu cetită, pentru credință amii iscălită. 
Catargiul rel Logof. Darie Donici cel Porn. Constantin Sturza rel Spătari. „Sandul Sturza rel Bani. Jordal:e vel Cluceră. Apostolache vel Serdarii. Costandie, Mitropolitulă Succavei, am iscălită. 

  

IL. $. 
Mitropoli- 

tului 
————— 

NB. Condica dupe care copiămii nu dă data acestei ultime întăriri. 

(1) Nu sciă deea aceste vorbe din paren:esă aparținii textului slavonă alti lut Alexandru Vodă, ori sunt ale traducătorului ori copistului din 1817. — Vp 4, U. .
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INo, 2. 

Carte dela im Bogdanii Voerodă Domni fărei Moldovei din 0958 
Ghenarie 23 (1150). 

Facemii însciințare precum a venitii înaintea năstră și a Doiarilorii noștri, 
D-lui Stefulii, feciori lui Fumu şi fratele lui, D-lui Mandre. De a lori bună- 
voie ai datii M-rci nostre Neamţului, pentru sufletele r&posaţiloră părinţilorit 
lorii ună loci pe hotarulii Deleniloriă, însă ca să facă două Mori, iar În ho- 
tarul pămîntului ca să nu se amestece, ci numai călugării să aibă a-și face 
mori pe hotarulii acela. Deci noi vădendă a lori bună învorală ami dati și 
ami întărită acelă loci ca să-și facă călugării dela Neamţu loru-și mori. Pen- 
tru accca nimine din nâmuli Stefului sait ali Mandrei, sait din feciorii lori 
ca să nu aibă a se amesteca nici odinioră în vecii, la acelii locii. Şi credința 
Domnici mele și a toţi Dotari! noștri. Iar pentru mai mare întăritură pentru 
acelii locii de mai susă scristi, ami poruncitii D-sale cinstitii credinciosii hoia- 
rului nostru Petru vel Logof. să serie și a nostră pecete cătră acâstă carte 
a nostră să o lege. Ă 

1. $. 
“ vel Logof. Domn. , 

și sa tălmăcitii de Evloghie Dascălă, la anii 7269 (1761), Iunie 27. 
Sait poslăduitii de Constantin Leondarie Slugeriulii, 

No. 3, 

Dela Puduliă Voerodii din 7269 (1761). 

Precum Domnia mea am dată și am întărită credinciosi și cinstiti Doia- 
riului Costea Bucioci, marelui Vornic de țera de josii, pre a lui drâptă 
ocină și danie și cumpirătură, doue sate anume : Delenii și Rușii, ce ait fostii 
de ocoluliă Ilarlăului, cară acele sate I-ai fostii lui danie și cumpărătură dela 
întru sfinţi odihniți Domnii de mai 'mainte. Pentru aceea Domnia mea am 
fostii luatii noi dela dinsuli satul pe gurile Gmenilori împrejurași, iar după 
accea vădumi Domnia mea a lui drese co aă avutii și dela Domnii de mai 
nainte de danie şi cumpărături, Domnia mea nu am pututii strica acele di- rese, pentru aceea iarăși i-am dati și i-am întorsi de isnovă a lui nostru mai
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susă boiariă Costea Buciocti Vorniculii, și acolă satit Delenii, ca să-i fie lui și dela noi uricii şi ocină și întăritură, cu totii venitulii, nerușuită nici odi- 
niGră în vecii vecilorii. Iar după a nâstră viață și Domnie, cine sar ispiti a 
strica a nostră întăritură, acela ncicrtatăi să fic de Domnulii Dumnegcă și de 
slinţii patru evangheliști și de a toti lăudaţii 12 apostoli și de sfinţii părinți 318 
dela Nicheca și de toţi. sfinţii, și ca să fie procletii și triclotii și anaftema, și . 
ca să aibă a da sâmă şi răspunsă înaintea înfricoșatului judeţii ali Jut Ilr.— 
Și altulă să nu se amestece, Singurii Domnul a poruncitii. Sai scristi în 
lași la vlâtă 7120 (1612). 

Noi Radulă V.yY. IL. 8. „vel Lozofetii. 

    

Sai poslăduitii. Constantin Leondarie Slugerulii. 

No. 4. 

Zupisă din 7170 Fev. 26 (1662). 

Adecă noi Racoviţă Cehanti vel Logolăti, i "oma Cantacuzino vel Vornieti 
alt ţărci de josti, i Ilie Septelici vel Vornică alti țărei de susă, i Nicolai Ra- 
„coviţă Ilatmană și pîrealabii Sucevă, i Alexandru Costinii vel Postelnicii, i 
Gligorie vel Pah., i Solomonti Berlădenulii vel Visternici, i Mironti Bucioci 
vel Stolnicii, i Nicolae Buhuși vel Medeln., i Tudorașcu Prăjesculii vel Cluceri, 
i Christosculi vel jienicieriă, i Ionașco vel Ciașnici, i Contașii vtori logofătă, i 
Duca vtori Vistern., i Petraşeo Danolovici treti logof., i Rugină, i Dumitrașco 
Roşea, i Ursulii și altii Dumitrașco toţi vornică de glâtă. Seriemi și noi toți mărturisimii cu acestii zapisii alti nostru cum s'aii pîritit de faţă înaintea Mărici 

» Sale lui Vodă fratele nostru Iordache marele Spătară și fiulti său 'Loderaşeo, 
marele Comisă, cu jupânâsa: Maricuţa, fata lui Gcorge Ilatmanulii, nepota 
răposatului Vasilie Vodă, care a fostii a Neculei Vameșului, pentru unii sati 
anume Delenii ce e la ţinutulii Iărlăului, care satii a fostii cumpărătura lui 
Costea Buciocii Vorniculii. 

E Deci Maricuţa a disti, cum acel sati este ci danie și miluire dela unchiul 
stu Vasilie Vodă; iar d-lii fratele nostru Iordache, marele Spătari şi fiul stă 
Toderaşco marele Comisii, a datii scmă, cum Vasilie Vodă n'a avutii necă o 
trebă cu acelă satii ce Vaii fostă luati fă de calc, în silă, și Buciocii Vor. 
niculii a înzestrată pre Vasilie Vodă și pre alţii cu alte sate și moşii, precum 
at arătată fratele nostru Iordache Spătariulii și "Toderaşco Comisulii şi ea- 

ftastihă de sate și de moșii, cui ce ati dată și ati înzestrată și iscălitii de
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Costea Buciocii ce ati fostii Vornicii mare. Pentru acestii lucru şi Măria Sa 
Vodă aii socotiti: dacă n'aii avutii Vasilie Vodă neci o trâbă cu acelti satii, 
cu Delenii, nică i-au (fostii) zestre dela Bucioci Vorniculii, ci Paii fosti luati 
în silă, să nu aibă trâhă nici Măricuţa Vameșdia, fata lui Gheorgliie IIatma- 
nulii, nepâta lui Vasilie Vodă, cu acelui satu, cu Deleniă, că de ar fi şi dati 
nepotei sale Maricuţei, încă nu sară căde ocinile și moşiile a lui Baciocit Vor- 
niculii (să sc) dea danie nepoțiloră lui Vasilie Vodă, ci să fie ocine și moșii 
nepoţilorii lui Costea Buciocă Vorniculiă. 

Pentru accea și nci vidândi pre Măria Sa Vodă cum at giudecati acesta 
giudeţii drepti pre d-lă fratele nostru Iordache marele Spătari și cu 'Tode- 
raşco marele Comisii, noi încă amii făcutii acesta zapisti ali nostru să fie d-lui 
de: credință. Si pentru mai mare credință noi toți amit iscălităi ca să se seic. 
ȘI ci, Tiron Diaculii, am seristi. 7170 (1662) lFevr. 20 dile. 
— Cei de susă semnah. 

No. 5. 

„Carte dela Eustratie Dabija V.V. din 7170 er. 26 (1662). 

Adecă ati veniti înaintea Domnici mele şi înaintea alori noștri moldove- 
nescă boiară a mari şi mici, cinstiti Doiariulti nostru Iordachie, marele Spătară 
și fiulii săi 'Toderaşco, marele Comisii, de sati pirită de faţă cu Maricuţa ju- 
pânesa Neculei Vameșului, fata lui Gheorghie Hatmanul, nepota r&posatului 
Vasilie Vodă, pentru unii sată anume Delenii ce e la ținutuli Ilârlăului, care 
satii au fosti cumpărătură lui Costea Buciocii Vorniculii. Deci Maricuţa ai 
disit, cum aceli satit este ci danie și miluire dela unchiulii săi Vasilie Vodă, 
iar cinstiţi boiarii noștri lordachic, marele Spătarii şi [iuli sc 'Toderașco, marele 
Comisii, ai dati semă, cum Vasilie Vodă, n'aii avutii nici o trebă cu acelti 
satii ci Tati fostii luată fără de cale în silă și Buciocii Vorniculi aă înzestratii 
pre Vasilie Vodă și pre alţii cu alte sate și moşii, precum ati arătatii lordachie 
Spătarulii cu Toderașco Comisuli și catastihti de sate și de moșii, cui ce ati 
datit și aii înzestratii și iscălitii, de mâna lui Costea Buciociă ce ai fostă Vor- 
nicii mare, ce ati fostă să-i fio dati de a lui moșii și 'ocine nepoţilorii stă și: 
cui i-ai fostii voia ce ait avutii, iar la acesti satii trehă n'a avutii. Pentru 
aceea şi Domnia-me încă am socotită cu toti sfatulă nostru, dacă n'aii avutii 
Vasilie Vodă neci o trebă cu acesti sati, cu Delcnii, nici i-ai fostii zestre 
dela Buciocit Vorniculă, ci Pai fostii luatii în sila lui, fără de cale, precum 
ai arttatii boiariă noștri ordachie Spătaruli și Toderașeo Comisulti catastihiă
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iscălită. de mâna lui Bucioeii Vorniculii, să nu aibă trelă nici Măricuţa Va- 
meșoia, [ata lui Gheorghie Iatmanului, nepota lui Vasilie V. odă, cu acelă satui, 
cu Delenii, pentru căci măcar Par fi și dată nepotei sale, Maricuţci, încă nu 
se cădea să [ic moșiile lui Buciocit Vorniculii danie nepoţilorii lui Vasilie Vodă, ci „să fie ocine și moșii nepoţilorit lui Costea Bucioci Vorniculă. Pentru aceca, ca să fie satulă Delenii dreptă ocină și moșia cinstiţi boiarilorii noștri cară mai susit sunt scriși, Iordache, marele Spătară și fiul săi lui Toderaşco, marele Comisii, cu toti venitul şi uricit de întăritură neclătită și nerășuitii nici odi- nioră în vecă şi de acestă piră să nu Se mai pirască în vecă.. Intraltii chipi să nu fie. Vleti 7170 (1662) Febr. 96. 

Iscălitii, lu str. Dabija V.V. LS. 
Suii poslăduitii : Vel Logof.. . 

Constantin Leoudurie Slugeră. 

  

* No. O. 

Carte dela Tetru V.V. din 7181 „Iprilie S (1673) 

Seriemii Domnia mea la boiartulii nostru credinciosii Contăș ce ai fostii slu- gerii mare. Dămi știre D-tale pentru multă piră ce aii avutii boiarinuli nostru 'Toaderit Iordache Visterniculă despre D-noi Dâmna Roxanda, fata reposatului Vasilie Vodă, pentru satii, pentru Deleni, ce este la ținutulă Harlăului. Daca vei ved6 cartea Domnici mele iar D-ta să. mergi la acestii satit care mai sustii scriemă, şi să ici sama forte pe dreptate și să împarți satulă în 5 părți cu vecinii și cu totii venitulii, împreună cu viile, casele din pajiște ce sunt [ă- cute de boiarinulii nostru, ce mai susă scricmit; aceste să lo dai D-ta în sama dumi-sale. Şi de nu va fi satulă stilpită și însemnatii, dacă vei alege aceste 5 părți cu totii venitulă, să 16 stilpescă și să lo pui semne despre a 6-a parte cu vecinii ce se vine Domnei Roxandrei dintr'acestii satii; iar ca își va ține partea ci așa precum seriemii, că Domnia mea am coreatii cu mare dreptate Și atâta am aflati că i se vine. | Așișclerea de va pute dovedi D-lă bofarinulu nostru, ce mai susii este scrisă, cum la mortea lui 'Toderaşco Buciocii numai părintele Dumi-sale Iordache Vi- sterniculă ai cheltuiti pre comândii, Domna Roxandra să întorcă cheltuiala Doiarinului nostru, lui “Poaderă Iordache, căcă satulă acesta li se veniti despre uuchiulă lori 'Toderașco Bueiociă. 
Deci precum vei afla D-ta drepti, numai să facă așezare să nu mai âmble în piîră. Acâsta scriemii.
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De i se va veni a'6-a parte atâta să ție, mai multi nimică. Pentru aceca 
să socotosci: D-ta forte dreptii. Deci cât vei afla că i se vine atâta să aleg 
și să ţie. — 7181 (1673) Aprile 8. : 

Stefani Petru Y.V. | I. $. 

  

vel Log. 

  

Sati poslăduitii 

Const. Leondarie Slugeră, 

  

No. 7, 

Cartea lui Contaş fosti slugeri pentru alegerea moşiei Deleni: 
7181 (1673) Aprilie. 

Milostive și luminate Dâmne, să fie Măria Dumi-tale sănătosii. Dati știre Mă- 
rici "Tale, că mi-ati venitii cinstita carte Mărici 'Tale scriindu-mi să mergi la 
sati la Deleni, să socotescii între D-lui 'Toaderi Iordache Vistiernicult și Dum- 
ncaci Domna Roxandra, care avendit în multe rânduri gâlceavă înaintea Mă- 
rici Talc, ai socotiti Măria “Ta dimpreună cu totii svatuli și le-ai alesi lu- 
crulă : că să vine Dumi-sale Visternicului 5 părţi dintr'acelt sati cu totă ve- 
nitulă și 5 părţi din câţi vecini ari fi, iar Dumi-sale Dâmnei Roxandrei a. 6-a 
parte de sati și cu a G-a parte din vecini, Intr'acesta chipit îmi serii Măria 
Ta să le Îîmparți și satulii și vecinii și să le stilpeseii locul și să le faci 
scrisori pre vecini cari cui se vorii veni. Şi-mi mai scrii Măria Ta să mai 
socotescii intre dumnia-lorii si pentru pamenţile lui 'Toderaşco Bucioci. 

Deci eii, dupre cinstită porunca Mărici Tale, am mersă acolo la Deleni Și 
am strinsă 6meni buni, Șoltuzulu de IIârlaii, şi tîrgoveţii și Petre Capră piv- 
nicerulii de Cotnari, Franculii de acolo, Ilanos Feltin de acolo și alți mulţi 
omeni buni. Ce ajungendi noi îndat în Deleni, Dumneaci Domna Roxandra 
ai și purcesii din satii în susă, (icândă că merge la ușărulii Andronidă. Am 
trimesii de am disă să sc întârcă Dumncaci să fie la socotela locului și a 
vecinilorii, să vadă cum se va socoti și cei se va veni, ci Dumneaci n'a vrutii 
să so întorcă, ei ai disă să facit ce-oiăi ști, că Dumneaci la hotăzitii nu va fi. Deci 
daca am vădută că nu va să fie la socotelă, am începutii .a măsura  siliștea 
satului, de unde și până unde ati disti Gmenii că le âmblă siliștea din vecii, 
cu otgonii de 32 stînjeni și 2 palme, din capulu siliștei, din susă, din ţăr- 
murile rîpei cei mari, dela fundul grădinci lui Ionii Bortici până în capulit 
siliștei din giosti, la o cultoresee veche, unde spunii Gmenii că a fostă casa a unui omii ce laă chemată Andriani Ilamură, și am aflat în tâtă siliștea,
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pre lungă 18 otg6ne tocma. După accea am socotită dintacele 18 otg6ne: 
pe a 6-a parte, am alesă trei otgâne din siliște, din partea de jos, de cătră 
Hârlăă ; iar acele 5 părți a Visternieului aă rămasti în sustii, pe care părți 
stati și Discrica și curțile, că de vremi da și din susii acele trei otoâne 
din silişte, partea d-sale Dâmnei, totuși nu cuprindea pină la casă și pină la 
biserică. Si am' pusti stilpii de petră între părți în sati, și am lăsată pen- 
tru împărțăla vecinilorii pe a doua (i ca să fie şi Dumnea-ci Dâmna de faţă. 
Și când ai fostii a doua di iarăși am mersi cu acci megiași acolo și tocma 
când noi în sati, Dumnea-ci Dâmna din sată cșia în susă cu o cucie cu doi 
cai și cu glâtă de slugi și mi-ai respunsit pre sluga Dumi-sale, pre Beișorii, 
cum Dumnea-ci nu va să [ic nici la o socotelă, iar cit să împarţii și vecinii, 
numai să-i faci unii bine, să-i dai pre George Vătămanulă în partea Dumi- 
sale. Şi am vădutii și am socotitii carele de o potrivă este, toţi vecinii pre- 
cum s'aii spusii că în de sinc, încă nesciindu-se ci carele în ce parte se va.veni, 
și F-amii făcută 6 părți, din cari părți, o parto am dati în sâma Dumi-sale 
Dâmnei, unde şi George Vătămanulă s'a pusi, pre carele Dumnea-ci Vai 
cerută. Și am făcută isvâde de vecinii anume, și Visternicului și Dumi-sale 
Domni, scrise cu mâna mea și iscălite, căruia i sai venită în parte. lar pen- 
tru povestea pamențiloră lui Toderașcu Buciocă, nevrândi Dumnea-ci Dâmna 
să [ie de faţă, mamii avuti cum cerea. 

lar aceste ce am alesi și am așezatii, facti scire Mărici Tale. Și mila lui 
Dumnedei să fie cu Măria 'Ta pururea. Amin, 

Robulă Mărici 'Țale "1181 (1673) Aprilie. 
Contiișii co am fostii Slugerii. 

Sai poslăduită : 
Constuntină Leoudarie Slugeră. 

  

No. sS, | 

Carte dela Duca Vodă. TITI AMartie 9 (1666). 

Adecă Domnia-m6 dămi și întărimi Dboiarinului nostru credincios şi cin- 
stită (Cine?). a sa dirâptă ocină și moșie satul Delenii, la Iârlăă, cu toti 
venitul, care-i este direpta ocină dela moşulii Dumi-sale, dela Buciocii Vor- 
niculii, din ispisocii de danie dela Constantin Vodă și dela Radulă Vodă, și 
din ispisocii de pîră și do rămas dela Dabija Vodă, ce s'aii pîrită Dunnea- 
lui şi ai rămasti pe vara Dumi-sale, pre Dâmna Ruxanda. Iar după pira ce 
sai piritii și ati rămas-o pe Dumnca-ci, pe Roxanda, fiindii și Dumunea-că venită
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în țeră și nearânli așezare nicăiurea, ai roită d-lui Spătariuliă pînă ia șede în 
feră, să ș6ă Dumnea-ci acolea, iar de a cşi Dumnoa-ci din feră saă îi se ea 
templu vre o morte, Dumneu-luă totă şi-u ține satulă. Pentru accea și dela Dom- 
nia-me dămă și întărimă Dumi-sale ca să-i fie Dumi-sale nerășuitii nică odi- 
nedră în veci. Şi altul să nu sc amestece. 

1174 (1566), Martie 9. 
  Duca Yoevodii. | - 

: L. Ș. 

    

No. 9. 

Carte dela Alezandru Iliaşi V.V. 7177 (1668) Oct. 20. 

Adecă Domnia-me dăm şi întărimă boiarului nostru credinciosii 'Toderaşco 
Iordache, marele Spătară, din ispisocii de piră şi de herie dela Isteatie Dabija 
Vodă, ună satit anume Delenii la țin. Ilâvlăului, care sată ati fosti cumpără“ 
tură moșului săi Costea Buciocii ce aii fostii Vornicii mare; care sati at 
fostii luatii Vasilie Vodă, cu împresurătură și Tai fostii dati Maricuţci, lata 
lui Gheorghe Iatmanulit. Apoi avândii piră la Istratie Dabija Vodă, sati aflati 
cum Vasilie Vodă și Maricuţa nai avutii nică o tichă. ȘI cu giudeță sati dată 
satuli Delenii boiarului nostru Toderașco Iordache Spătariulii, nepotulii lui 
Costea Luciocii. Şi așijlerea dimă și întărimă boiurului nostru 'Toderaşco 
Iordache Spătariului, pe a lui dreptă ocină şi cumptrătură, unii heleşteă, cât 
ține apa în hotarulii târgului nostru Hârlăului, în câda Strâmbului; care he- 
leșteii Tai cumpăratii dela Tâderiă Serghie Cămărașuli direptă 150 de lei, 
iar lui Serghie Cămărașuli i-ati fostii cumptrătură dela Sava feciorulă Dimei 
de târgu de Ilârlăti, precum ne-qii ară&tatit și zapisti de cumpărătură. Direptă 
accea, acesta satit Delenii și acestii heleşteii ca si fie și de la Domnia-me 
boiarului nostru 'Toderazco Iordache Spătariuli direptă ocină și MOșȘIc şi cum- 
perătură ncelătită și nerășuite neci odineoră în veci; şi altulă să nu se ame- 
stece înaintea cărții Domnici mele. 

Singurii Domnul ai poruncitii. 1177 (1668) Octobre 20. 
Solomonii Berlădenuli vel Log. iscăl. | L. $.
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Cartea luă Dumitrașco Cantacuzino V.V. din 7182 (1071) „lugustiă 18. 

Scriemii Domnia m6 și dămit scire cu acesta carte a nostră tutulori cui se cade a sci, pentru multă piră, în multe renduri, ce ai avutii și la alţi Domni, ce a lostă mai nainte de noi, și acum și la Domnia me, Dumnea- lui Doiarulit nostru 'Toderi Iordache Visterniculă cu Dumnea-ci Domna Dhoxanda, lata râposatului Vasilie Vodă, pentru satulti Delenii, ce este în ţin. IMârlăului, care satii au fostii ali lui Costea Buciocii, Vorniculă celt mare, direptă da- nic și miluire dela Constantinti Vodă, lecforuli Ieremici Vodă, şi mai pe urmă şi dela Radulă Vodă. Că nefiindă de faţă Doiarulii nostru 'Toderii Visternicult ati venitit înaintea nostră Domna Roxanda de Pati pirită dicendiă : că satulă Delenii este ali că, că i sai veniti despre nisce unchi sterpi ce at avutii și-lă ţine Toderă Visterniculii fără nică o trebă, pentru căci ca n'aă lost aice în țeră. Și fiindu-i 'Toderă Visterniculti vări primare ai ținută cl satulă cu împre- surătură ; şi ati arttatit Domna Roxanda și unii ispisocii. de pîră dela Duca Vodă și o carte cu iscăliturile boiarilorii celor mari, cum ai rămasti. ca pre Toderă Visterniculii, ca să ție ca satulă Deleni. Deci Domnia n6 mamii sciută cum € povestea mai adevăratii şi vădendă şi ispisocele dela Duca Vodă și dela boia, amă credutii pre Dâmna Roxanda şi l-amit făcutii diresă de rămasti pre 'Loderii Visterniculit ca să ție ca satuli, Iar după accea dacă ati veniti de faţă boiariulii nostru ce mai susti scriemii, 'Toderii Visterniculii ne-ai ar&- tatii catastihit făcutii de mâna moșu-săii, lui Buciocii Vorniculă, care este moșii și Domnei Roxandei: și aşa sai aflati lucruli cu adevărată: cum Buciocă Vorniculă ai avutii dou jupânese. Deci din jupânesa cca dintâiti este Domna Roxanda (1) și cu catastivulă lui Bucioeii serie totii anume pre care feciorii de ai săi cum Vaii înzestratii cu sate, cu odâre, cu ţigani. Şi acesti satii Delenii nu se află seristi în cătastivulă celt de zestre, cum să-lii hie datit vre unui feciorii de ai sti ce ati avulii cu jupânesa cea dintâi, din care se trage Domna Roxanda; ci se află să hic rămasi satulii Delenii fecioriloră celori mai mici ce sunt din jupânesa cea de apoi. Din cari este 'Tâderi Visterni- cul. Și ne-ati mai arătată 'Toderi Visterniculi și unit ispisocii de pîră dela Dabija Vodă, cum sai pirit părintele săi lordache Visterniculii şi 'Toderii Visterniculii cu Maricuţa, fata lui Gheorghie Iatmanulă pentru acestași salii Delenii, căci fiind Vasilie Vodă puternicii Tati luată în Domnia lui, cu sila Şi Tati datit de zestre nepotei sale Maricuţei, și ati rămasă Iordache Visterni- „culii şi Tâderit Visterniculii pre Măricuţa și ati luati satultt căci sai îndi- 

(1) Adecă se trage din linia ci, căci Roxanda este fata lui Vasilie Vodă, — V.A, U.



43 V. A. URECIINĂ 
  

reptatii și atunci cu boiari mărturii, cum Vasilie Vodă n'a avutii nici o trehă 
cu satulii, că aii fosti în partea fecioriloră lui Buciocu, ce ai avutii cu jupânesa 
cca de apoi, din care sc trage Tâderă Visterniculii. Pentru accea ai luatii 
Dabija Vodă satulii acesta și Vaii datti lui Iordache Visterniculă și fiului sti 
lui 'Toderă Visterniculi. 

Așișderea având piră 'Tâderi Visterniculti despre Dâmna Roxandra și la 
Stefani Vodă Petru, ce at fostă Domni înaintea nostră, pentru acesta sati 
Delenii, luatu-le-aii semă pre amănuntulti și iarăși ai aflatii cu județă direptii, 
cum satul acesta este agonisiti de Buciocii Vorniculă cu jupânâsa acesta 
de apoi, mâșa lui 'Tâderii Visteriulii. Deci ai socotiti cu svatulă și, ai făcutii 
satulit doue părți, o parte lui Buciocii şi altă parte jupânesci sale moşa lui 
Toderi Vist. Deci partea lui” Buciocii Vorniculi sai venitii în trei părți : o 
parte Dâmnei Roxandei, altă parte lui 'Tâderi Visterniculă și altă parte luă 
Dumitrașco Malai, care este loră vări primare. Iar partea Buciocesci cea de 
apoi, mâșa lui Tâdoră Visterniculi și a lui Malai, sai veniti numai în doue 
părți, una lui 'Toderă Vistorniculti și alta lui Dumitrașco Malai, căci ci sunt 
din jupânesa lui Buciocă ceă de apoi, cu care ai agonisitii clii satulă. Iar 
Dâmna Roxanda, fiindă din jupânâsa cea d'iîntâiti, i sa venitit numai a șasa 
parte din totă satulit, din partea moșu-săii, lui Buciocii. Şi pre acestă socotelă 
și împărţelă după judeţii ce i-ai datii Stefani Vodi Petru, ai trimesă hotar=- 
nică pre Contaş Sulgerulii şi'ntr'acesta chipă ait alesii ș'ati stălpitii satulii; și 
sai veniti să ţie Dâmna Roxandra numai a 6-a parte din totit satulii, pre- 
cum i-ai arătată 'Tâderi Visternicultă și mărturia cea de hotăritii dela Contaş 
Sulgerulă. - 

Așișderea ne-ai mai arătată boiarulă nostru 'Tâderi Visterniculă ună ca- 
tastivii de 850 galbeni roșii ce ai cheltuită părintele stă Iordachi Visterni- 
cult la mortea cumnatului stu, lui 'Todrașculi feciorul celt mai micii a lui 

„ Bucăocii vorniculii, ală căruia aă fostă satul Delenii și ai fosti stărpit că ati 
muritii necăsătoritii. Deci fiindă din jupânesa lui Buciocii cea de apoi, miăcară 
de n'ară hi nici cheltuitii Iordache Visterniculii acei bani ce mai susti scricmii 
la mârtea lui, totii rămâne satul să-l ție 'Toderi Visterniculă și vărulă 
stii Malai, căci acesta 'Toderașco feciorulă lui Buclocii iaste din jupânesa cea 
apoi, din care se trage 'Tâderii visterniculti și verulit săi Malai. Așișderea 
Și pentru diresulii dela Duca Vodă Și cartea boiarilorii ce ati fostii de rimasti 
pre 'Toderii visterniculă, ami aflati Domnia mea cu bună adeverinţă că ati 
fostii făcutii Duca Vodă acele direse pentru voia Dâmnci Roxandci, etică ati cșitii 
la cinste din casa lui Vasilie Vodă părintele Dâmnci Roxandei. Iar pentru. 
diresulii dela noi ce amii făcutii Domnei Roxandci, arătămii Domnia mea și 
mai susii, că Toderă Visterniculi n'ait fosti de faţă să-și arete diresele sale,
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ce v&dândi noi diresele Dâmnei Roxandei dela Duca Vodă, i-amă făcută și 
noi întăritură pre acele diresc, gândindu-ne că ară hi adevărate, iar pe urmă 
sai aflată că at fosti făcute în fățărie; pentru aceea nici unele din acele să 
nu hie de credință și diresulii nostru ce amii fostii făcutii, încă să nu se credă, 
că Lamit făcută din nesciinţă. | 

Aşișderea unde pomenesce în ispisoculi nostru ce ami făcutii Dâmnei Ro- 
xandci că aii mărturisitit acești Doiari : Racoviţa logofetulii şi Solomonii lo- 
goletuli, cum să hie auditii din gura lui Iordacho.Visterniculii, părintele lui 
Toderi Visterniculii, să hic dist celt, că satulii este alti Dâmnci Roxandoi şi 
la lua ca daca a veni aice în ţeră. De acesta lucru socotindi Domnia mea 
acum pre urmă, i-amii întrebat și sati tăgăditii de ati disii, cum n'a audită 
din gura lui Iordachi acesta cuvîntii, nici scitt ci nemica, numal ce ai um- 
blatii Zane postelniculă Iladimbulă, ună om fără de cale de ait pusti acesta 
cuvîntă în ispisoculti ce amit făcută noi Dâmnci Roxandei; deci să nu hie de 

"nică o credinţă, pentru căci Domnia mea am cereatit și sai îndreptată acesta 
lucru așa precum Însemnămii mai susti. Şamii r&spunsă Domnia mea să ia 
tote diresele Domnei Roxandei, ci timplându-se de ati veniti împărăţia în 
țeră s'ati lăsată lucrulă în slabi, pentru să nu facă ca mestecătură la 'Turck 
ca să ica de la dinşii putere să ţie acestă ocină cu Împresurătură, după cum 
ati amestecati şi la domnia lui Stefanti Petru Vodă, când eram domnia mea 
Capichehaia, vădendă că cu județul creştinescti nu i se cuvine a lua acestă 
ocină, ci locuindă la Rascoră, cu mijloculă luă Doroșenco hatmanulii căzăcescii, căi - 
poftită județă de la Turci. Deci pentru să nu se facă cu acesta amestecături 
şi niscare obiceiuri de la 'Turei, at rămasă lucrulti așa. Iar acele diresc de 
sc vorii ivi când-va la vre-un judeţă, să nu se erâdă, ce să se rumpă. Și al- 
tulă să nu se amestece înaintea cărței Domnici mele. Anulii 7182 (1674) Au- 
gusti 18 dile. 

Semnatii : Dumitrașcu Cantacuzino Yoovoda. 

L. $, Vel Logofetii 

      

Sau poslăduiti : 

Constantină Leondarie Sulgeriii.
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No. 11. 

Cartea Domuei Roxuula fiica lui Vusilie Volă hotărindiă ca după mortea sa 
sululă Delenii să se stăpânescă de nepotulă săă Toderaşculi  Visternică: 

71855 (16760) Noemb.: 21. 

Printracesta adevărată zapisă ală mei mărturisescti cit, Domna Roxanda 
fiica Mărici Sele lui Iw Vasilie Vodă și a Domnei Tudoschii, nepota lui Coste 
Buciociă Vorniculii, avândii că satulă Delenii moșie şi ocină dela Maica mea 
Tudosca, ce i-ai rămasă dela fraţii săi, fiindii sterpi și cât îm va lungi Dum- 
nedeii viața întacâstă lume să ţii și să stăpânescă satuli acesta Delenii și 
altulit nime să nu se amestece ci să [io sub stăpânirea mea. Si după mortea 
mea, de vreme că-mi iaste rudenie mal aprope prea iubitii fratele nostru, d-lui 
Chir 'Peorlorașeu vel Visternicit, fiindă și d-lui nepotii lui Buciocii Coste Vor- 
niculii, după mortea mea îi dăruiescit satulă Deleni ca să-l stăpâncscă cu 
totii venitulii. Și pentru întărirea credinţei amii datii acesti încredințatii zapisii 
alti mei la mâna d-sale Toderaşco vel Visternicii; și pentru adeverinţa dărci 
mi-am pusti și pecetea mea. 7185 Noemb.: 24. | 

Noi Dâmna Roxanda fica Mărici Sele lui Vasilic Voevoda primescii cele de 
susii scrise. 

L. 5. ” 
Domnei 

INo. 12. 

Curtea lui Constantină Mihail Cehanii hucorița V.V. poruncinlă luă Vusite 
Ruzulă biv celi Comisă, să aliyă otarele moșiiloră Delenii şi Ruşii 

7201 (1752) Oct. 13. 

AI . având: Iordache Cantacuzino vel Log. pricină pentru hota- 
rulit Deleniloră. cu feciorii lui Macsuti din partea hotarului din josti despre 
Iârlăă, şi pentru hotaruli Rușilorii ce sunt alăturea cu Delcnii, at trimesit 
hotarnică Vodă Grigorie, pre Costache Razu hatmanul, «fatălă Dumi-tale». 
C. Razu a hotăritii cu bolovani, partea din josii, de către Macsut.... dar din 
partea de susii, de către Feredecni fiindă bolovănită mai de multi de Ghcor- 
&hiţa Pah., care aă fugiti la Muscali, micari că când ati hotărită accli borarii 
pre D. vel Log. sai pe fraţii dumi-sale nu le-ai dată de scire să mergă la
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acelii hotăritii și nici vre-unii Doiari de cinste n'a luati hotarnicii, ci pre 
unit Panculă mazili dela IMârlăti și aă hotăritii cum ati fostii voia lui și alesti 
despre siliște laă şovăitii hotarulii, dândiă între pomeții în hotaruli Ferede6- 
niloră, care ai vădută și părintele D-tale și fiind st&pânulă Feredeenilori totii la 
Moseali, n'ait avută cu cine îndrepta. hotarulii; dar acum încăpendii acea moşie 
la Lupulii Crupenskic Stolniculti, orânduimii pe d-ta să mergi să. strângă Gmeni 

" împrejurași.... căci acclă sată Rușii ce se hotăresce cu Feredeânii ai fostii 
întâi a lui Mălai Medeln. și ati avută curți și biserică acolo pe hotarului 
stii, unde este îngropati și el; și Feredenii îi ține Buhuși hatmanulii celă 
bctrână şi unde a, făcută case: Gheorghiţă Pah. ginerele lui Buhuşi hatma- 
nulă, «ice d-lui vel Logofetii că sunt pre locul dumi-sale și Pai întrebatii 
d-lui Logofetulă pe acel Gheorghiţă Pah. cum de și-a făcutii case pe lo- 
culii acela, clă a dati sâmă că l-ai dăruită. Vasilașco Cantacuzino Vorniculii, 
unchiulă Dumi-sale Logofetulii ac6 bucată de loci Și ati cerută scrisârea să-i 
arate şi lait purtată din di în di până at fugiti la Moscali cu Dumitrașco 
Vodă și ai jăluitii d-lui Logof. la pr6 înălţată părintele Domnici mele și i-au r&spunsii, că până nu s'a alege unit nemiă ală Luk Gheorghiţă Pah. să stăpâ- 
nescă Feredeânii nu se pote alege judecata, şi măcarii de ar fi acea danie 
a lui Vasilașco Vorn. faţă nu se ține în semă, căci moșia e a tatălui d-sale 
Logofetului, dată de părinți; ma avutii trebă frate-stii Vasilaşco Vornicii să 
dea danie partea frăține-stii, fiindu moșiile împărţite. Ci d-ta tâte le socotescc, că d-lui dice că sunt Omeni bătrâni de fi-ori arăta unde ati fostii curţile și biserica lui Mălaiu; Și măcarii că Lupulti Crupenski Stolniculti și-au făcută case totii pre acelă loci de pricină şi i-a disii vel Logofetulii să nu facă, 
dar d-ta cârcă și află hotarulti dreptii pe unde a fostii, iar pentru case ce 
Ș'aii [ăcutii omi socoti de aice Și să avemii scire. Acâsta seriemii. 7261 (1052) 
Oct. 13. 

  

| L. $. | xel Lozol, 
| 

  

Sai poslăduitii. 

C. Leondarie vel Shugerii. 

Mai sunt în condica Delenilori aceste acte copiate, fără de o va- 
I6re istorică deosebită : 

1) Petiţia, lui Cantacuzino Vorn. către Domni din 1792 Decembre. 10, 
relativă la hotărnicie,
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2) Scrisrea Posteln. George Nedey cătră hatmanulă Costache Ghica 
pentru măsurătorea moșiei Macsuti. — 1803, Iulio 12. 

3) Cartea lui Grigorie Ghica V.V. întărindu lui biv vel Spăt. Ior- 
dache Cantacuzino stăpânirea, moșiei Delenii. — 7241 (1133) Aprilic 11 

Este în urma hotărnicici lui Costache Razu vel spătari. Vodă în- 
tăresce lucrarea lui Razu C. 

IL. Rușii!) 

- Pagina 95 a Condicei. 

Intru totii cinstită d-le părinte Visternice, Milostivuli Dumnedei să trămiță 
bună pace și sănătate d-le împreună cu ttă cinstită casa d-tale. Alta, facemit 
scire d-tale „pentru rândul hotarului a Feredeienilori și eu a Rușilorii d-tale. 
Umblatam în câmpă și am stilpitii 13 stâlpi, iar în siliște, cum ai mărturisitti 
acestii omii Vasilio de Deleni ce ati ședută la Foredceni în dilele Radului 
Vodă pînă la “Vasilie Vodă. Deci elit așa ai mărturisitii semnele hotarului si- 
liștei din piscul în pivniţa Popci de Ruși și din pivniţă într'o fântână de 
petră ce se răspunde a Fărtătoci. Din Fântână în Coptoresci a 'Tomei de Fe- 
redeeni și din Cuptoresci într'unii cerești ce chiamă Poteapoculit şi din cereșii 
într'o fântână ce se chiamă a Mogoci. Aceste semne le seie acestă omnit de 
când aii venitii Radulii Vodă la Feredceni la M-re şi ati stătutii Radulti Vodă 
în mijlocul satului și ai întrebatii pre Omeni pre unde le e hotarulit loră 
că Rușii ait fosti pustii. Iară Gmenii de Feredeeni ati arătatii aceste semne 
pe unde no-aii arttatii și acestii omit Vasile de Deleni; iar Feredeenii nu vorii 
să. primâscă semnele ce arată acestit omit şi de ar fi mai fostii unt betrâni 
către acesta le-ași fi dati jurăimîntii şi brazdă în capi și pe 'unde arii fi mersii 
pe acolo așii fi stilpitii. Iar pricina lori este pentru 76 de stânjini și sunt dou€ 
rânduri de pomeţi a Feredieniloră și precum mărturisesee Vasilie să vinii de 
pre locul Rușilorii, iar Feredeenii nu se ținti de acele semne ce mărturisesce 
Vasile de obicciii este. Și ami vrutii să împarții acea bucată de loci în dou 
și Gmenii Iatmanului ati primiti, iară Omenii d-le nu voră să primescă, ci 

(1) Documentele Ruşiloră totii de Deleni.
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se ținii de acele semne co ait mărturisită acestă omu Vasile. Iar altii omă 
nu se mai afla să mărturisâscă, ei numai cum vel voi d-ta și să fii d-ta sănătosii, 

Mai mică slugă ală d-tale. 7784. 

Gligorie Coriăteă Vornici 
Cu sănătate mă închină. 

Sai poslăduită : 
Coustantină Leondarie Slugerii. 

ă L. $. TOȘI Iw 

Scarlată Al. ! | 

Calim. VY. vel Lozol, 
1806,   

II. Votiă Ruşii (pag. 26) 

Adecă noi .boiarii cei mari N. Racoviţă vel Log.; Ionașco Balșii vel Vorn., 
Dolnai Zemli, 'Toderă Palade vel Vor. Vișnci Zemli, Zosimii, Başota Ilat- 
mană, i Pircălabă Suceavski, Constantinti vel Postelnicii, Ilriosculii biv. Post. 
Velicico Costinii vel portarii, IOnit Racoviţa vel Pah., Andronicii Cerehezit vel 
Stoln., Constantinii vel Comisii, Necolai Donici Serdarii, Pătrășcanu vel Cluceri, 
Manolache vel Slugerii, Iacomache vel Jicnicerii, Stefani Scarlată vel Armaşii, 
i Panaiote vel Spătarii și alți boiari mană și mici câţi sc voră iscăli mai josti 
toți. Adecă aii venitit înaintea nostră fratele nostru D. Toderașeo Iordache, ma- 
rele Vist. și ne-ai arătatii 3 zapise de datorie ce ati fostii datorii veruli d-sale 
Dumitrașco Mălaiii : 1 zapis de 315 Iei, alti 2-lea zapisii de 50 Ici, ali 3-lea 
zapisti de 50 Iei, cari facti peste totii 400 lei bătuți, iar după partea lui Du- 
mitrache Mălaiii, ncavândii fratele nostru D. Toderaşeo ce lua dela dinsulii ati 
luatii siliștea Rușii sub codru la ţin. Hârlăului și siliștea Marcovăţulă la ţin. 
Ilotinului, pentru că și altă rudă mai aprope n'aii avutii decât pre D. 'Tode- 
raşco Vist. fiinduii vără primară şi fiindu-le și acele moşii de pre moșulit 
Domniilorit sale Buciocii Vorniculii, altul n'aiă încăputii să intre înt'aceste 
ocine. Şi încă până ai fostă d. Malaiti vii, fiind ncînsuratii s'ati ţinută totii 
pre lângă d-lui Visterniculti şi atit grijitii totă d-lui de hrană și de îmbrăcă- 
minte și de totii ce i-ati trebuit din casa d-sale și după mortea lui iarăși Pati 
Srijitii d-lui precum se cade mortului în legea ereștinescă. e 

Așișderea și unt -diresi de împărțela satelorii ce ati avutii între d-loră înc 
pînă ati fostă D. Mălai vit Pati dată și pre acela pre mâna d-sale Vister: 
nicului. 

Deci vădendii și noi că este datorie direptă și zapisele cu slova lui D. Mălai
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scrise și scriind că este d-lui și rudă mal aprope decât alţii și Laă orijită și la viaţă și după viață, dela not încă i-ati făcutii d-sale acesta mărturie, ca să fie de credință și să aibă d-lui a-și face și direse domnescă de pre dinsa pre aceste ocine câte serii aice ; și pentru mai mare credință noi cu toţii ami iscălitii mal joşă. Si cii Vasile Damianii Logofăt am scrisă ca să scie. U lași. vlcto 7193, Martie 1. 
(Urmeză semnăturile), 

Urmeză legalisarea sai poslăduirea ca mai sustii. 

1II. Helesteulăi Strambu (pag. 41) 

"- Dela Vasilie Vodă din 7150 Ghenariă 20. — Judecata între călugării 
dela Agapia și eci dela Iangulă pentru heleșteuli Strambu, ce Aga- 
pienii arată că-l at dela Aronti Vodă. _ 

Dă rămași pre Agapieni Și rumpe uriculă dela Aronti Vodă. 
La 7154, Iunie 10, Iar Vasilie Vodă întăresce posesiunea fuleșteului 

Strambu la călugării din Iangu, — cari îli at dela Radul Vodă și dela Miron Barnoski Vodă. | 
In 7165, Mai 26. Gheorghe Stefanit întăresee posesiunea de mai -Susă și (Grgoveţii din IMârlăti să nu vineze pesce. «lar pre cine va 

prinde umblândă cu năvâde sai cu alte măecstrii, să aibă a le lua 
năvodele și voloacele ce vorii av dela dinșii și să-i bată și să-i scoță 
de acolo să nu mai vâneze pesce și să le strice măestriile» . 

Pag. 44.— Stefani Vodă în 7168 Febr. 27 iar judecă pre Agapieni, 
cu cci din Ilangu și dă dreptate totiă celor din Ilangu, conformit dre- 
sului de: danie și miluire dela Radult Vodă, și dela Miron Barnoski 
Vodă, și de întăritură și de danie «şi de miluire dela însuși cinstituli 
Și Iluminatul părintele meu Vasilie Vocevodă.» 

| SR 

„Intre documentele Deleniloră sunt și acte relative la o veche fa- 
brică de sticle ce a csistatii acolo în secolul XVIII 

Vomii publica acele acte în memoriulti nostru despre industria și 

a 

  

VERIFICAT] - 
2017    

   
    

     
„si TE 

Su     ia Di .


