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[1720].
Facem ştire cu
F
c această carte a Domn
niei Meii tuturor cui să cade a şti. Iată
ă c'au vinit în
nnainte Doom
mnii
Mele şi a tot Svatul nostru
n
dumnialui Ion Necculce biv Hattman de s'au
u părăt de faţţă cu dumnia
alui lordachi Vel
Căpi[tan] de Codru, ficiorul răpo
oosatului Lup
pul Costachi biv Vel Vorn
nic, pentru u
un sat anum
me Boianul de
e la
ţinutul Cernăuţilor,
C
je
eluind Ion Hatmanul peccum acel sat este a dumisale
d
drreptă ocină de moşie. Şi,
tămplănd
du-să de au lipsitu dumn
nialui din ţarră, de au fosstu înstreinatt, 9 ani, de p
pe vreme ce
e au venit Ţa
ariul
moschiee
escu cu ostile aici în ţară
ă, din v[e]l[ea
atul] 7219, pană
p
acmu la
a veletul 722
28, care dede
e samă c'au fost
f
să să în
ntorcă dumn
nialui din Ch
hiiov înapoi, ca să vie în ţară, înţe
elegând c'au
u ertat pute
ernica Inpără
ăţie
Turceasccă pre tooţi cei
c ce au fostu greşit la cele
c
vremi, numai Moscallii l-.au poprit 2 ani peste
e Nipru, la tărgu
la Harco
ov, pentru că
ăci au avut Moscalii zelo
og la Po[a]rttă pe ficioru
ul lui Şereme
et, ca să nu să facă nesscai
amestecături să nu potă
p
eşi oamenii lor şi nu numai pe dumnialui, [ce
e] şi pe Iorda
ache Ruset Vornicul
V
şi şe
epte
alţi boiarri şi neguţito
ori de Moldovva au fostu poprit
p
acolo pentru
p
aceasstă precină. IIar, după ce [i]-au slobod
dzit
de acolo
o, au venit pen Ţara Leşa
ască la hrăn
niţi şi 'ndată au aginsu la
a Doomnie S
Sa Neculai-Vo
odă ca să vie
e la
pământu
ul seu, precum ni-au arăttat şi carte de
e la Neculai-Vodă, precum iaste ertatt ca şi alţii mulţi
m
greşiţi de
e la
puternica
a Inpărăţie, şi ş'au fostt trimis şi giupăniasa
g
de
d au şedzu
ut un an în ţară, tăinuită, pentru căci
c
dumnialu
ui Lupul Vorn
nicul ş'au fosst făcut drese
e de la Necu
ulai-Vodă pe sat pa Boian
n şi sta de dzzi de nopte de-i
d
face înpe
edecături şi tulburări de spre Turci şi
ş de spre alţţi ca să nu vie
v la pământtul seu. Apoi, tămplăndu
u-să
de s'au mutat Neculai-Vodă în Ţara
Ţ
Munteniască şi viind
d Domnie Me
ea în Scaunu
ul Moldovi, iarăşi s'au fă
ăcut
multe am
mestecături şi
ş tulburări în
n ţara nostră
ă, de cătane
e şi de prădzzi de Tătari şşi de fomete şi de omor, nu
s'au putu
ut afla vreme
e ca să potă vini dumnialui în ţară pa
ană la ceasta
a vreme. Şi a
acmu răsuflân
nd Dumnedzzău,
cu mila sa, pământu
ul nostru, ma
ai cu li[ni]şte
e, am stătutt şi noi de am
a isprăvit fe
erman de la Mărie Sa AptiA
Paşa, sa
acascheriul de
d Hotin, cu
u porunca puternicii Inp
părăţii, ca să
ă fie ertat şşi să-şi vie la pământ să-ş
s
stăpânea
ască tote mo
oşiile sale şi de
d spre nime
e nici o supărrări să n'aibă
ă. Deci, viind
d dumnialui acmu
a
în ţară,, au
jeluit la Doomnia[a] Mea, cu laccrămi, cum că
c i-au luat Lupul
L
Vor[niccul] acel satt Boianul de l-au ţinut pa
ană
acmu fără nicia drep
ptate, şi'ncă i-au mai lua
at multe ce au
a mai aflat la casa dum
misale la Prigo
oreni, şi dipe
e la
alte sate
e, stupi şi altte bucate şi toată pojijie
e casei, ce au
a aflat de a dumisale H
Hatmanului Ion, şi viile dela
d
Bezengh
heşti încă nu
u li-au lăsat să le lucred
dze alte rude
e, şi li-au pustiit. Iar du
umnialui Iord
dachi sin Lu
upul
Vor[nicul] arătat-au un ispisoc de
e la Domnie Sa Neculai-V
Vodă şi o mărturie dela arhirei şi dela
a toţi boarii ţă
ărâi
nostre, scriind
s
multe
e pricini asupra lui Ion Hatmanul şi asupra lui Ştefan Luca Vist[ernicul] cum că ei cu
meşteşugurile şi cu svaturile
s
lor au
a înblat de au adus pe Ţarul Moscu
ului cu ostile în ţară asupra puternicii Inpărăţii Turceşti
T
şi din
n faptele lui au
a cădzut ţarra la mare pradă şi robie
e, şi au luat şşi bani de la Moscali, să facă
f
oşti. Şi, tămplăndu-ssă la cie vrem
me dintru to
oţi boerii ţără
ăi numai dum
mnialui Lupu
ul Vornicul, şi
ş vădzănd pe
eire
tuturor, s'au dus cu capul
c
a mână
ă la oste turccească la Mă
ărie Sa Viziru
ul Mehmet-Pa
aşa Ba[l]tagiu
ul şi la Mărie
e Sa
Dovlet-C
Chiri Hanul de
e au cădzut la picio[ajrile lor, şl dup
pă multe musstrări s'au milostivit acei stăpâni, şi s'au
s
potolit prada ţărâi, şii după acei, după
d
a lor fa
apte şi hainlâ
âc, ce au fostt făcut asuprra Inpărăţii, au
a cădzut Lu
upul
Vor[nicul] la înehiso[[a]re, la Varrna, cu alfi 2 boeri, de au şiedzut mu
ultă vreme, perzându-şi toot prilejul din
faptele acestor
a
boeri, ce s'au num
mit mai sus şi
ş cu alţii ce s'au dus cu Moscalii,
M
şi, rrămăind moşşiile, s'au lua
at în
samă g[[ospo]d. Iar satul Boianu
ul cu vecini şi cu toot vinitul
v
ot Cerrnăuţi a lui IIon Hatmanu
ul şi pol sat de
Bărboşi de
d la ţinutul Fălciiului a Lucăi
L
Vistieru
ul] l-au dat miluire
m
Lupului Vor[niculu
ui], pentru ace
a multă slu
ujbă
ce-au fă
ăcut ţărăi şi pentru pradă şi închisorri ce au pătimit, cum scrie mai sus, ca să fie moşie
m
în veci cu
blăstăm.. Deci Visterrnicul Luca, tâmplându-ssă de au vin
nit mai înnainte în ţară, decât Hatm
manul Ion, de
ede
samă înn
nainte Divan
nului nostru, pe cum, aflând Neculai--Vodă drepta
ate, au poru
uncit Lupului Vor[nicului]] să
caute să
ă de moşiile înnapoi, să n'aştepte Divvan, să mai facă mai mari tulburări,, şi i-au dat moşiile. Decci şi
dumnialu
ui Ion Hatma
anul cu mare
e giurământ giură înnaintte Divanului nostru că i-i mare năpasste dispre to
oate
pricinile ce mai sus scriu,
s
că el n'au
n
fost nicii-un [în]dem
mnător, făr că
ăt slugă au ffost unui stăpân, au căuttat;

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 pricini 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 presăninata 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.

