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Despre judecata domneasca
d
m detailat.
mai
Io Mihai
M
Racoviţţă Voevod bojiiu
b
milostiiu gospodaru zemli mo
oldavscoi, în
npreună cu Preaosfinţia sa
părintele Mitropolitul chir Ghe
edeoan a ţărâi Moldovii şi
ş cu tot a no
ostru sfat, bo
oiarimari şi mici,
m
facem ştire
ş
cu acceastă carte a Domnii Mele,
M
precum
m au venit Ion
I
Neculce biv Hatman
n şi cu Ştefa
an Luca biv Vel
Vistfe
ernic], de'u jăluit
j
pe dum
mnealui Iord
dache Lupul Costache, că
ăpitanul] de
e Codru, precum dumnealui
tămp
plăndu-să de'u fugit cu Muscalii, iar du
um[nealui] Vornicul
V
Lupu
ul au aflat vre
eme atuncia,, fiind putincios,
de ş'a
au făcut uricc pe moşiile dumilor sale
e Hat-[manu
uiui] Ion şi a Lucăi Vist[e
ernicului], an
nume pe satt pe
Boian
n şi pe Bărb
boşi, fără nicio dreptate
e, nefiind du
umnealor faţţă. Deci dum
mnealui Iord
dache sin Lu
upul
scoasse un uric de
e la Mărie Sa
a Ne-culai-Vo
odă, care scrrie precum au fost dumnealor aceşti 2 boiari sfettnici
lui Du
umitraşco-Vo
odă Cantimirr şi cu alţi boiari,
b
soţie lor,
l
care anu
ume n'au vru
ut să-i pome
enească în uric,
u
de'u adus pe Ţarriul moschice
esc cu oşti assupra pre-se
eninatei Porţi turceşti şi a
au luat şi bani de la Musscali
de'u făcut oaste, pe urmă s'a
au dus în Ţa
ara Moschice
ească, iar {a
ara au cădzut la mare pe
eire şi robie,, şi,
vadzind dumnialu
ui di atâta ro
obie, singur ş'au plecat capul
c
de bun
nă voe lui, d
de'u mărs la Vizirul, dzicâ
ând
cătră Vizirul că el este dreptu
u, au întors mila Viziriulu
ui şi l-au puss pe dumnea
alui Caimaca
an, iar pe urm
mă,
după ce au stătu
ut Caimacan,, fără zăbavă
ă l-au făcut acel Vizir su
urgun la Varn
na înpreună cu alţi 2 bo
oari,
de'u şedzut la închisoare
î
c
cătăva
vrem
me, din priccinile dumi-lb
br sale Hatt[manului] Ion
I
şi a Lu
ueăi
Vistie
ernicului] pre
ecum mai suss pomeneşte. Deci moşiile acelor 2 bo
oiari s'au luat în sama go
ospod.
Deci satul Boian cu
c vecini a Hatmanului
H
Io
on şi giumăta
ate de sat de
e Bărboşi cu toate cumpă
ărăturile a Lu
ucăi
Vistie
ernicului] au socotit Mărrie Sa Necu
ulai-Vodă înp
preună cu to
ot sfatul Mă
ării Sale ş;au
u dat dumissale
Vor[n
nieului] Lupului, pentru acel bine ce au
a arătat c'au
u făcut bine ţărâi şi pedia
apsă şi chelttuială ce au tras
t
la Varna, ca să-i fie
f dumisale moşie în vecci. Deci dum--[nealui] Hatt[manul] Ion şi Luca Vistjjernicul] dederă
samă
ă, după ce au
u înţăles că s'au
s
milostiviit Poarta de au ertat pe to{i greşiţii, vrut-au înda
ată din Chiovv să
să înttoarcă la mila
a Porţii, să vie la pământtul său; iar Dumitraşco-V
D
odă i-au părăt cătră Musscali să nu-i lasă
să să
ă întoarcă înnapoi, că este ficiorrul lui Şere
emet ia Poa
artă şi ei, întorcându-ssă înnapoi, or
facem
mestecături şi
ş n'a mai eşii ficiorul lui Şeremet
Ş
de la
a Turci. Decii Muscalii înd
dată au credzzut şi au puss pe
Luca Vistiernicul] supt pază în
n Chiov, iar pe Hat[manu
ul] Ion l-au dus
d cu vartă
ă piste Nipru, 40 mile, la un
tărgu
u anume Harrcov, şi l-au ţinut
ţ
acolo 2 ani supt pa
ază; iar Luca
a Vistiernicul]], fiind la ma
argine dincoa
ace
de Niipru în Chiovv, fostu-i-au şi mai pe lessne din paza
a Muscalilor ş'au fugit nu
umai cu trupul, iar alt ce
e-au
avut tot au rămass acolo în Ch
hiov. Şi, făcăn
nd ştire Măriii Sale lui Necculai-Vodă c'au vinit la margine
m
leşasscă,
l-au ertat
e
de'u vin
nit în pământtul său. Şi, viindu
v
în păm
mântul său, multe
m
mestee
eături şi năpă
ăşti i-au arun
ncat
dumn
nealui Vorniccul Lupul assupra lui, de
d nu pute să-ş margă la casale sale să să odihnească de
meste
ecăturiie dum
mi[sale] Vorn
nicului Lupului, căci dumnealui Vorniccul Lupul nu ţinea numai satul Bărbo
oşii,
ce şe
ede în casă în Cucuteni şi stăpâne toate moşiile. Deci din păduri cu m
mare cheltuia
ală şi cu mu
ulte
lacrăm
mi şi oste-ma
ală au înştiin
nţat tot adevvărul pe Mărie
e Sa Neculai-Vodă. Şi 'n--ţălegând Mă
ărie Sa cum că-i
c
este mare năpastte asupra luii, au socotit că, de va fa
ace Divan cu Lupul, îi va vini mare urgie
u
asupra lui,
pentrru năpaste ce
e au făcut şii multe feţe de boeri să vor
v ruşina şii poate şi la primejdie vo
or vini, ş'au dzis
d
Neculai-Vodă Vorrfnicuiui] Lup
pului să cautte să-i dea moşiile lui în
nnapoi, că n
nu le'u luat cu
c dreptate, să
n'aşte
epte Divan că,
c fiind Divan, apoi a vin
ni greu de dâ
ânsul. Deci Lupul,
L
vădzind aşe, îndată
ă au chematt pe
Luca Vistiernicul]] la gazda lui şi s'au fă
ăcut că-i dă de bună voe
v
lui moşiiile, şi i-au dat
d moşiile. Iar
Hatm
manul Ion, tă
ămplăndu-să de era mai depărtat peste Nipru în Ţara Căzăce
ească, nu pu
ute să fugă nici
cum, ce au stătu
ut cu mare gâlceava
g
şi cu
c multă cheltuială şi ja
alobă asupra
a lui Dumitra
aşco-Vodă că
ătră
Ţarul Moscului, pentru năcazu
ul şi robie ce
e trăgea acolo până s'au plinit 2 ani. Şi, viindu că
ărţi dela ficio
orul
lui Şe
eremet în Chiov, la tată-ssău Şeremet,, cum că el au
a eşit de su
upt vartă, să slobo[a]dă drumul,
d
cum
m că
au jăluit la Poartă
ă, boeri şi ne
eguţitori care
e sint popriţi, şi aşe au slo
obozit Şerem
met pe Hat[m
manul] Ion şi pe
Iorda
ache Vorfnicu
ul] şi pe alţi Moldoveni mai
m de gios şi neguţitori, cari au fost acolo la Chio
ov popriţi. De
eci,
viind dum[nealui]] Hat-[manull] Ion aice diin Ţară Leşască, îndată şi
ş au agiuns la Mărie Sa Neculai-Vodă
ă şi
Mărie
e Sa Neculai--Vodă au stăttut de i-au issprăvit de la doi Paşi ferm
manul ca să--şi vie la păm
mântul său, care
c
ne-au
u arătat şi carte
c
Mării Sale
S
lui Necu
ulai-Vodă că toate greşe
elile di spre Poartă sint ertate, care
e şi
giupă
ănesa dumisa
ale, care cu poronca Mărrii Sale lui Ne
eculai-Vodă o triimisese îîn ţară de'u şedzut
ş
un an
n în
păduri, iar dumne
ealui Vor[nicul] Lupul de dzi de noap
pte sta piediccă şi face mu
ulte mestecătturi nedrepte
e în
neguţţătorii balgii şi prin boeri de să pUne şi 'n protiva mili pre
e-săninatei P
Porţi, pentru ca să tot facă
fa
zăbavvă să mănân
nce moşiile fără
f
de nicio
o triabă, găndindu-să că a peri în pă
ământ strein şi-i va rămă
ăne
moşiile lui. Şi, aşşea îndelung
gându-să vre
eme, s'au du
us Neculai-Vo
odă cu Dom
mnie în Ţara Munteniască
ă şi
ferma
a-nurile ce le
e isprăvisă Mărie
M
Sa Niee
eulai-Vodă, şi
ş cu chelr tu
uiala şi a Hatfmanului] Io
on, s'au ascu
uns
acele
e fermanuri, după ce s'au
u dus Necula
ai-Vodă în Ţa
ara Muntenia
ască. Şi, viin
nd noi cu stă
ăpânire din mila
m
pre-seninatei Porrţi, început-a
am şi noi ca să isprăvim
m alte fermanuri ca să-şş vie dumnealui la pămâ
ânt,
numa
ai îndată n'au
u zăbovit mu
ultă vreme, s'au
s
şi făcut mare tulburrare în pămâ
ântul nostru, c'au vinit de
e la

Poartă de'u luat pe Vor[nicul] Lupul de'u perit, şi nu zăbavă au şi eşit catane, pe urmă foamete şi ciumă
şi n'am mai avut vreme ca să stăm pentru triaba dumisale, să-i isprăvim. Iar acum, mai răsuflăndu-ne
Dumnedzău de mânie Sfinţii Sale, dat-am ştire pre-seninatei Porţi, ne'u poron-cit noao Poarta şi Mării
Sale Abdi-Paşa, care este acmu sarascher în Hotin, de i-au făcut buiuriultiu ca să fie ertat de toate
greşelile sale, să vie în pământul său să-şi stăpânească moşi[i]le sale, precum li-au stăpânit şi mai
înnainte, să fie plecat pre-seninatei Porţi şi noao. Care, acmu la vleat 7228, au vinit la pământul său,
trăgând 9 ani greutate în streinătate. Jăluitu-s'au de mare strămbătate şi năpaste ce-au avut dela
Vor[nicul] Lupul şi după Vor[nicul] Lupul dela giupăneasa dumisale şi a fiiu-săju, lui Iordache Vel
Căpi[tan] de Codru. Deci dumnealui Iordache căpţi-tanul] au scos acest uric care mai sus să pomeneşte
şi mărturie a dumilor sale boerilor pe acest uric făcută.
Deci dumnealui Ion Hat[manul] şi cu Luca Vist[ernicul] aşe

