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să-i slujască cu dreptate ce i-au poroncit, nici i s'au cădzut să facă hicleşug, nici au fostu v'un putincios ca 
cela ca să aducă oşti moschiceşti înpotriva Porţii înpărăteşti, că alţi fel de pu-tincioşi mai cu stăpânire de 
pentr'alte ţări au silit multă vreme ca să rădice pe Moscali asupra Turcilor şi n'au putut, fără cât atunce l'ace 
vreme, fugind Craiul Şvedului Ia Tighina, s'aj stricat păci şi, prădăndu Hanul şi Soltanul în Ţara Căzăcească 
iarna, rădicatu-s'au şi Moscalii primăvara de s'au pornit după dânşii, precum ştii toata lume. Şi, vădzindu-să 
că să rădică Ţariul Moscului, nu numai Dumitraşfco-Vodă să să hie bucurat să să agiungă, ci şi alte stăpânii 
creştineşti să bucura şi să agiunge cu Moscalii, şi poate mulţi şi din pamenteni şi din arhi[e]rei noştri să să 
hie agiuns l'ace vreme şi fără ştire lui Dumitrajco-Vodă. Căci, atunce intrând ostile în pământul nostru, era o 
tulburare mari de nu să asculta unul cu alalt; şi bani dela Moscali, să facă oste, Dumitraşco-Vodă au luat de 
au dat a toată ţara, dar nu noi, precum scrii în uric, şi nu numai Moldovenilor au dat bani Moscalii, ce au dat 
şi Leşilor şi Muntenilor şi Sirbilor şi a tot creştinul pe unde-şu era. Iar, pentru pediapsa ce au tras la Varna şi 
cheltuiala şi neşte sate ce li fini Hanul, dedi samă dumnialui Ion Hatmanul că, după ce au vinit dumnialui 
Lupul Caimacam în Iaşi, au făcut multtă supărare ominilor în Iaşi, şi face mari bătăi şi grozi de strânge pe 
omini de bani ce-i înpărţisă Moscalii neguţitori şi pi slujitori şi pi bejenari, de tot carul cate 2 lei lua. Şi 
'nţelegănd Vizirul de ace supărare şi bătăi ce face oaminilor, l-au dat în pediapsă la Varna. Ce nu sănt 
vinovaţi dumnialor să plătiască ped[i]apsă sau cheltuiala sau sateli, că pentru nesocotiala sa au cădzut în 
vina acei. Iarăşi mai dzise Iordachi sin Lupul Vornicul e'au mai trimis Lupul Vorfnicul] 11 pungi de bani luaţi 
cu datorie: acei bani s'au fost luat de la ţară, pe cum mai sus să pomeneşte şi, viind la Neculai-Vodă de 
iznov, iarăşi i-au mai dat şi Neculai-Vodă, şi să hie rămas căteva pungi de bani, carii i-au fostu dat 
Dumitraşco-Vodă să cumpere pane. Şi aşe s'au socotit că nu-i nici un păgubaşi. Aşijdirile ce mai zise Iordachi 
sin Lupul Vorfnicul] că un Domnu i-au dat şi-i volnic Domnul a da, am socotit: ce iaste cu dreptate şi cu pri-
cini dovedit pot da Domnii, iar pi strămbătate nici Domnii nu pot da moşii omeneşti, că şi noi în trei rânduri 
am fost, şi alţi răposaţi Domni, şi acel obicei nu I-au făcut, nici noi nu-l primim. Deci dumnialui Ion Hatmanul 
mai mult nu răspunsă, fără căt s'au lăsat asupra sufletului Svinţii Sale chir Ghedeon Mitropolitul şi asupra 
dumilor sale boerilor celor mari ce s'au tămplat la Divanul nostru, anume dumnialui Ilie Catargiul Marele 
Log[ofăt] şi dumnialui Dariie Donici Vel Vornic de Ţara-de-gios şi Ion Sturdze Vel Vor[nic] de Ţara-de-sus şi 
Dumitraşco Răcoviţă Hatman şi Constantin Costachi Vel Spătar, Sandul Sturdze Vel Ban, Iordachi 
Ca[n]tacuzino Vel Vistper], Toderaşco Pălade Vel Comis şi Neofit egumănul de Golăee, zicând dumnialui Ion 
Hatmanul, de lu vor lua cu sufletul dumnialor boerii sau Svinţie Sa părintele Mitropolitul, carii mai sus sint 
scrişi, cum că sint numai dumnialor aceşti 2 boeri vinovaţi, Ion Hatmanul şi Ştefan Luca, cu ace pricină ce 
scrii în uric, şi alţii din arhirsi sau din boeri n'au fost nime vinovaţi, nici amestecaţi la cele fapte ce scriu mai 
sus, niciunul din toată ţara, atunce nu numai de moşii să hie păgubaşi, ce şe de viiaţă să fie lipsiţi. Deci 
Svinţiia Sa Mitropolitul şi dumnialor boerii carii mai sus sint pomeniţi n'au cutedzat a-i da vinovaţi numai pe 
dumnialor, ce au mărturisit cu dreptate înnainte nostră, că toote pricinele ce li-au mărturisit Hatmanul Ion 
sint adevărate, numai, atunci l'ace vreme cănd au făcut uricul şi mărturiie Lupul Vornicul], nefiind dumnialui 
în ţară şi fiind dumnialui putincios Lupul Vornicul] la Neculai-Vodă, au năpăstuit şi au făcut cum i-au fost voe 
lui, şi părinţii arhierei, şi boerii, fiind atunce în pripă înspăimântaţi de greşeli ce făcusă, în grija morţii, şi au 
căutat numai să facă voe dumisali Vornicului Lupului, pe cum au poftit şi, ce li-au poroncit Neculai-Vodă, aşe 
au făcut. Deci, Doomnie Mea, înţălegând de la dumnialor, nu odată sau dă doa ori i-am întrebat şi tot aşe au 
mărturisit; şi, văzind că răspund dumnialor tot aşe că nu-s vinovaţi nici cu atăta, n'am lăsat şi am luat 
dresele din mana  lui  Iordachi   sin  Lupul  Vorfnicul]  şi  li-am  dat  în  mâna Svinţii Sale părintelui chir 
Ghedeon Mitropolitul, să socotiască cu frica lui Dumnedzău şi cum ştii lucrurile dipe ace vremi Svinţie Sa şi 
boerii cari mai sus scrie, şi cui să de acele drese, acelui să le de, cu frica lui Dumnedzău, ori Hatmanului Ion, 
ori ficiorului Lupului. Deci părintele Ghedion aşe au socotit cu toţi boerii ce s'au numit mai sus că să cade să 
hie moşiile iar la mâna dumisale Hatmanului Ion şi a Lucăi Vistiernicului], că s'au fost luat cu mare 
strămbătate, şi li-au dat de bună voe iarăşi în mana lui Ion Hatmanul, ca să-şi stăpăniască moşiile. Deci 
Domnie Me, dacă am adeverit într'acesta chip, pe cum să mărturiseşte mai sus Doomnie Mea, înpreună cu 
tot Svatul nostru, încă au socotit că, de i s'ari hi şi cădzut v'o milă pecum arată c'au slujit ţărâi dumniaiui 
Lupul Vornicul, s'ari hi cădzut să-l miluiască din milă domniască, cum şi alţi răposaţi Doomni pe carii au făcut 
drepte slujbe i-au miluit din moşiile domneşti, carii sint drepte a ţărâi, iar nu din moşiile boereşti, căci pre-
săninata Portă; după înto[r]ceri Moscalilor, îndată spre tooţi au arătat milă şi i-au ertat pe toţi de to[a]te 
greşelile lor ca să să înto[a]rcă la pământul lor să hii birnici precum au fost şi înnainte vreme. Deci Domnie 
Mea li-am dat şi li-am întărit cu acest uric şi de Ia Domnie Me cu toată îndreptăciune să-şi ţie moşiile cu 
bună pace în veci de veci cu toot vinitul, iar, de ari mai ave lordachi siii Lupul şi alte dresă sau întărituri sau 
cărţi turceşti sau mărturii viclene peste aceste moşii, şi şi pe alte moşii a dumilor sale făcute de pe acele 
vremi şi acmu la divan nu le-r hi arătat ori că[n]du s'ari ivi, să n'aibă a le ţine în samă nimi.  


