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Cu toate că legăturile cu Romănia 
olteană n’au lipsit în cursul vremurilor, 

scopuri literare, nu s’a scris 
în Banat. De aceia, cînd în- 

cum e cașul acuma, o povestire 
un locuitor al acestui colt fără 

al Rorpînimii, nu este să se discute 
spune și în ce limbă o face. E 

acest vechili monument

n’au 
românește, cu 
multă vreme, 
tîlneștl, 
scrisă de 
noroc c 
ce lucruri t 
destul că povestirea 
literar, există.

De curînd, Academia Romînă a pus 
ordine manuscriptele ce-i vin dela ră

posatul episcop Dionisie de Buzău. Intre 
aceste manuscripte sînt și unele scrise 
peste munțT. Așa e cu manuscriptul, ce 
poarta astăzi numărul 1331 și cuprinde 
călătoria în^Rușia a preotului din Sînt- 
Miclăuș, jVlîhal Popovicl, sau, cum se nu
mește însușT, „hagi popa Mihailă Popovici, 
din cetate Timisvarulul“.

1
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Aici, unde era să se minuneze atîta 
de musec, de statul, de clădiri, de parade, 
— fu primit foarte bine. Un vînt de ne
bunie romantică trecea pe atunci, prin 1770,

I

Cine a fost el, n’ar putea să spuie 
nici aceia cart se coboară din poporcnil 
lui de odinioară. Un biet preot fără multă 
învățătură, carc-șl știa neapărata sîrbcască, 
învățase si slovele grecești,în carc-1 vedem 
scriind rugăciuni românești, nu era străin 
nici de litera latinb, — ceia ce nu-l îm
piedeca să scrie mal bucuros în limba lui 
maternă.

Ce căuta in Rusia? PopovicI era un 
pravoslavnic fierbinte și naiv. Fusese la lo
curile sfinte, cum spune și in călătoria sa 
și, după ce-șl bucurase inima 
îl prinse dorul de a 
împărătești" din Rusia, 
Ecaterină și pe „diadohul 
vadă și, mal ales să li se 
pirca ortodoxilor de 
cari avea ideile 
să le aibă un 
lui.

văzîndu-le, 
cunoaște si „fetele 5 i 77

pe neasămănata 
“ el. Doria să-I 
plîngă de cotro- 

către uniți, despre 
și sentimentele ce putea 

om în situația si cu cultura
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asupra Rusiei, care socotia că nu e țintă pe 
care să n’o poată ajunge. Pentru a împlînta 
crucea pe cupola Sfintei Sofii, credeau 
Curtenii și supușii Țarinei, trebuia numai 
să-și întindă mina uriașul rusesc, sprijinit 
de Dumnezeul drept-crcdincioșilor. Pentru 
a nimici păgînătatea turcească se începuse 
un războiu, și de jur împrejur toți supușii 
creștini al Sultanului erau încredințați că, 
va fi cel din urmă si le va aduce liberta- 
tea, adecă — traducem noi — anexarea.

Emisari ruși, aducînd cu dînșil laude 
mari, făgăduieli mincinoase și ruble ade
vărate, se răspîndise pretutindeni în Orien
tul creștin înainte de răbzoiu. Unii dintre 
acești soli de furtună lucrau în Munte- 
negru, unde Turcii închideau ochii; altul, 
un anume Alexie lancorov, fu prins în 
Moldova și pedepsit cu moarte, pentru că 
încerca să adune voluntari pentru împără
teasa. In același timp cînd bietul lan
corov, evanghelistul războiului de liberare, 
termina așa de răii, colegul său trimis în 
Tara-Romănească, Nazarie Carazin, izbutia 
de minune. El se duse pentru a cere unei
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icoane făcătoare de minuni să-l însănăto- 
seze de o boală grea, — la mănăstirea din 
i O '

Argeș, unde era, sau fusese, egumen cu
noscutul Nicolae din Balomir, dușmanul 
Unirii și pribeagul pentru pravoslavnici^ — 
ajuns și el în acest ultim adăpost prin 
Rusia. Domnul de atunci, Alexandru 
Ghica, se făcu a crede în scopul pios care 
aducea în țeară pe evlaviosul Muscal ; 
frații Cantacuzino, fruntași al boierimii 
muntene, se puseră în legătură cu spionul, 
care stătu luni întregi, plecă și se întoarse 
din nou, în 17(19, fără să-1 supere cineva, 
pe acest „om împărătesc14. El aducea cu 
dînsul — si tot asa făceau si multil Iul 

11 11

tovarăși — maldăre de manifeste, pline de 
nesincere declamații contra Turcilor. 

5 A

Dară ochii lacomi al Împărătesei nu 
rătăciau numai asupra provinciilor locuite 
de creștini ale Sultanului. Dacă acesta era 
păgîn și orl-ce se putea face împotriva 
lui, nu erau în vecinătate și alțl stăpîni- 
torl, cari se închinau lui Christos, în forme 
condamnate de ortodoxie ? Predicația ca
tolică între, Rutenii supuși Coroanei po-
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intcrvie

ca să fie

Lupul 
si acolo i

sinoade
- s V

lonc dăduse prilej Rușilor să 
mîntuind suflete prin foc și sabie. In Ar
dealul Austriacilor nu erau oare atîtia 
ortodox! prigoniți pentru lege, atîta norod 
creștin, căruia Curtea si lesuitii voiau să-I 
iinpuie o credință necurată; nu veniau de 
acolo plîngerl, îndemnuri ascunse, che
mări discrete; și putea „mama pravoslayni- 
cilor“ să rămîie neascultătoare la aceste 
glasuri înduioșătoare ? Lupul rusesc avea 
dreptul să strige că si acolo i se tul
bură apa.

Deci, hotărîr! de închipuite 
începură să circule și aici; și în aceste părți 
apărură oameni tainici, purtînd icoane 
mici daruri și răsplătiri prin anticipațier 
foi tipărite cuprinzînd rugăciuni pentru 
împărăteasa cea adevărată, care rugăciuni, 
„să se cînte foarte raru, cu înțăleagere și cu 
glasu mare, ca să fie cu înțăleagere fiște- 
căruia“.

Nu era, prin urmare, nimic mal fi
resc decît ca, în momentul cînd Moldova 
era represintată în capitala rusească prin 
episcopul de Huși și doi călugări, cînd
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ca

sau 
tradus, cît 

prieten. Pe 
găsi partea 

/X 1 •

Sl-

•) Călugărul moldovean Vartolomei Măză- 
reanu nu-1 pomenește în călătoria sa pe Mihal. Dar 
el a avut legături și cu «feciorul lui loan Voovod al 
Volohii, prințu Alexandru loanovicl Movrocordatu* 
și cu .cniazul Nicolao Ventura postelnicii Volohii."

nod, care cuprinde 
ceri ale adeverulul.

Tara-Romănească trimisese, în fruntea u- 
nei deputății de boieri, pe Mitropolitul 
Grisorc, Romînii neuniti să-sl aibă omul 

O 1 1

lor acolo. Acela fu, în urma unei înțele
geri prealabile cu vlădica sîrbesc din Ti
mișoara, Mihai Popovici al nostru. Și el 
primi o pensie, găsi un adăpost, căpătă 
laude și se întoarse cu bani, cu cărți și cu 
manifeste *).

Fără să mal vorbim de cărticica 
care-șl însemnase, destul de pe larg, 
văzute, auzite și cetite. Dintr’însa dăm 
tăiu, după această scurtă introducere, 
lătoria propriu zisă și ziarul de petrecere 
în Rusia, deosebind prin litere aplecate 
locurile ce în original sînt în rusește 
și ungurește, și pe care ni-le-a 
sînt în stare să fie traduse, un 
urmă în Anexe, cititorul va 
mal interesantă din falsa hotărîre de 

asa de ciudate prefa- 
îar la urmă se vor 

da și unele petiții ale preotului Mihal.
- ---------------------- a——— I ■ ■■ —
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Novini de înștiințări și întâmplări în- 
sămnare, carele să aude și să veade acum» 
pe scurt însemnate în Petersburg cele mal 
însemnate lucruri înlîmplate în timp de răz
boia ; care le-am vățut și auțit,- dar foarte 
pe scurt le-am scris acestea, trăind acolo în ora
șul împărătesc.

Eu popa Mihail Poporicl, paroch al 
marelui Sînt-Miclăuș, din Banatul Timi
șoarei.

1770, Ghenare în 17. In Țara-Le 
șasea, în orașul Leticeva, la măr. feltma- 
salul anume Galitin am fost câteva zile
privind minunata rănduială a oștilor mos
chicești, multl ghenerali, cu mulțime de5'50 7 '

ofițirl foarte împodobiți, răsunând cu feliurl 
de muzice, trâmbițând și cu tobe aurite ; 
la a lor rănduială de mustră foarte minu-

5

nat să purta.
Am purcesu de acolo și amu mersi! 

în multe orașe si sate până în Chiev ;
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am mers la cetatea Neajna 
Acolo mulțime de Greci 

De acolo prin 
am mersi! în 

cetate Mos- 
Ain fost la 

cea cu 3 trepte, lei 
cu 4 lei, polățile lungiși mari, 
a toate îinoărătilc, domniile si

acolo am văzut multe mari, minunate și 
slăvite bisearicl strălucind cu podoaba, și 
peșterile cu mulțime de sfinte moaște în
tregi a celor bine plăcuț lui Dumnezeii 
sfinți, și Sfănta Sofia, cu 18 oltare, iar la 
Pecersca mari și slăvite lucruri, clopote 
multe, mari și bisearecile, mănăstirile aco
perite cu aur.

Și, trecănd, 
spre Moscva. 
neguțtori; foarte biușag. 
multe cetăti, orașe si sate 
slăvită cea mare împărătiasca 
ca, Mart. i. Am sosăt în 4. 
polățile împărătești, 
3 ; la ceale 
cu țimerile a toate împărățilc, domniile și 
crăiile carele și le-au supus suptîi a sa stă
pânire. Și mănăstiri mari și foarte împo
dobite : Intăl patriarșia, soborul, unde săntu 
12 patriarș în sicrie și alții mulțl proslă
vit! de Dumnezeu sfinți: cămașa Domnu- 
lui Hristos cu mare miros și un piron 
le-amu sărutat cu mare bucurie și cu cu- 
trăinur; și măna dreaptă a Sfântului An-
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aur. De
și răul 1

drei Apostol cel d’intăiti chemat, capul 
Sfanțului loan Zlatoust, Sfântul marele mu
cenic Ghcorghie, cruce a Sfanțului Tari 
Costantin, care au purtat-o la pieptu în 
bătălie si să cunoaște lovitura care săngur 
au zis să nu o diriagă, și ale altor sfinți 
mulți. In turnul celu mare împărătesc m’am 
suit pe 216 trepte. Acolo sănt io clopote, 
la mijloc mal multe mari. In bisarica Sfân
tului mare mucenic Gheorghie, carea-I cu 
2 turnuri verzi, 34 împărat să odihnescu 
în sicrie minunate : altă bisearică cu o tur- 
nuri, acoperite cu aur. Alta cu 11 turnuri 
de aur, soborul cu 7 turnuri de 
acil să vede toată cetate Moscva 
Moscva prin mijlocul ce-I curge ; sănt 3 ce- 
tăț, și, împrejur de ele, cetate de pământ.

Spre Peterburgu iaste cetate Tverl; 
de acil 4 verste iaste mănăstirea Jelsticov. 
Răul Volga au înnecat 150 de barce si 
case multe; o barcă lungă de 36 de paș 
era pe nește holde. Și, mergănd prin multe 
cetăț, orașe și sate, 1770, Mal în 7, în 
Sanct Petersburgu am sosit. In 9 am fost la 
Neva, mănăstirea, de am vorbit cu preaos-
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15 am fost 
, unde sînt 

ceriu
i ape psantale pus 

și chipuri de

fințitul Arhiepiscop Gavriil; în 
în grădina cea împărătiască 
paseri vil, carele sint supt ceriu și uliță 
cu saduri, tot pe ață, și ape psantale puș- 
cănd tot în susu, și chipuri de marmure 
alb, multe, și ciudate foarte : aspide, șerpi, 
paseri, și fierile lumii; și iaste scris pre
cum oare cănd are li avut bătălie cele ce- 
reștl paseri cu fierile de pre pămănt; și 
așa sint făcute toate. In 20 am fost la bi- 
seareca lui Isaachie, care o fac acum, de 
totu fealiul da marmurl scumpe, pistriță, 
în feliurl multe, ce să află pe față pămân
tului lumii; carele văzănd omulu căt de 
trist uită întristare si să face vesel de fru- 
museatea marmurilor. *

1770, Mai 16. Am fost la Mustii, unde 
iaste împăratulu Petru ca viu, și calul în
șelații înfrănatu. Pilulu mal are un harap 
în spate-I, și toate paserile de pe supt 
ceriu, și toate fierile de pe fața pământu
lui, și dobitoacele, nu de lemn sau de 
piatră s’au scrisu de zugraf, ci înființate 
precum să văd crescute: scorpiile, mulțime 
de feliurl de șerpi veninațl, toate jigăniile
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/

biseareca Sfanțului Ni- 
domniile, și tot 

și diadohulii 
noroadele; aii 

carea

aii ninșii șt a

lumii, chitii și toț peștii a râurilor lumii, 
și a mărilor, pană și racii, feliurl de broa
ște, și pethalide, și astride, și zămislire 
pruncilor cum să zămislesc, cum șed cres
când în maică-sa. Si oasăle omului toate 

*

înșirate pe drot, și alcătuită de stă în susu 
dreptu, și cum să zămislescu l'ieștc carele 
în firile sale la săvărșitul său, le vez acolo, 
prin sticlă supțirea limpede; toate boalcle 
din lăuntru. Porturile hainelor a niamuri- 
lor toate numite; și hainele prin sticlă 
le-m văzut, a celor ce au purtat niamu- 
rile acealea cu carii el s’au bătut și i-au 
biruit, de le-au luat schiptrurilc, stemele 
și alte ce-au avut mai bun, și li-au strănsii 
toate la acel loc, și corăbiile lui Petru cel 
Mare și jertva lui Avraam da marmure 
alb, — toț ca vil.

Mal în 20, toată zioa 
doa zi păn la miazăzi.

în 28 Mal, în 
colac s’au adunat toate 
gheneralii, și împărătiasa, 
Pavclu, marele cniazu, cu 
făcut mulțămire pentru biruința cu
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în

nuntă domniască
aii cununat

au câștigat Amorea, sfărâmând putoare 
spurcatului Turcu. Atuncca întâi am văzut 
feațe împărătești creaștine pravoslavnice. 
Intr’aceaiaș zi pe răulu Neva, pe lângă cur
țile împărătești, era împodobite corăbiile 
cu mulțimi de stiagurl, roșii, verzi, albe, 
albastre și amitirile.

Intru aceastaș zi, 
au fostti, și am privit cum i- 
nește ghenerali.

29. Amu auzit precum s’are fi lepă- 
. dat o domnie de Sultan și precum Eghi- 

petul ș’au făcut cari deosebi.
Intru aceastaș lună, Mal, în 30, am 

scris nemuruian (sic) dascălului' împără
tesc, lui Platon arhi. și cllen, iar, în 31, 
amu scris la sfințitul îndreptătorii! sinod. 
A opta zi, au eșit porunca împărătiască 
la Arhiepiscopu Gavriil, și îndată am mers 
Luni la patriarșie la Neva, și mi-au dă- 
ruitu toate cererile cu foarte luare de 
siamă, și m’au priiinit după a mea cerere.

Iunie. Duminecă, mi-aiî dat chilia.
7, Luni, m’ain așezatu în chilie; în 14 

am început a sluji drevianu, și am slujit
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8, la coronatia

Rus,

Domnii si 
mulțime de

Ca-

ospătat 
cei 

m’aii întrebat 
noi, și 

s’au răs, și 
pătimeaște de 

si ce

A 

cu diaconii și singur. In 2 
Impărătesi, amu slujit „Soborno tacje“, și 
la naștere diadohului, 29.

Iulie în 9, am auzit rău de cetățean! 
creștini din Solun; în 12, am auzit bine, 
precum s’au lovit Moscalii cu 500.000 Tătari 
și 12 mii de Turci, și i-au biruit la Mol
dova, și pe feciorulu Hanului l-au omorăt. 
A \

In 20, Impărătiasa cu gheneralii, archierei, 
cu noroadele, aii făcut blagodarenic că au 
bătut 80.000 de păgâni la Dunăre și li-au 
luat pogajiile cu tot, foarte multă dobândă; 
și s’au întâmplat de-au luat. La un 
căte 7 Turci și jumătate au fost.

Iul. 22. Arhiepiscopul ne-aii 
la ezer și, fiind un sec [retariu] de 
mari cu tot soborul la masă, 
pentru stare creștinătății despre 
i-am răspunsu de SărbI de 
pentru Tranzilvania, cum 
protivnicil pravoslaviel foarte greii, și 
întâmplări s’au făcut groaznice.

Avg. 2. Impărătiasa cu 
cu toț gheneralii, arhierei, cu 
noroade, ne-amu strănsu în bisearica
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zanschii, la
cu care 
privit;

o masă,

blagodarcnie pentru biruința 
au luat Amoreia; aceasta amti 
iar în 6, noi în mănăstire, după 

liturghie, amu făcut blagodarenie și arhi
mandritul nou și cu popa cel nou, diaconulu 
cu 2 poldiafcojnl, noi împreună. 

A

In io, am auzit, precum au bătut pe 
laniciar-Aga, pe Han și pe Vezir cu 150.000; 
unii fuge, alți opria, tăindu-se unii pe alți. 
Și le-au luat și tuiurile și toate averile. Apoi 
si Izmail cetate au luat-o. ’ • • 

A , *

In 13, am privit mustra carasirilor 
sau a răitariloru ; noi cu preotul Nicolac 
li-am sfințit steagurile cele noi; polconiculu 
ospătăndu-ne cu arhiepiscopul la 
ne-au spus cum lucrează el la războiri (în 
17 minute ale lor laghere toate le fac gata).

15 din gazeturl era precumu s’aii 
bătut pre mare, și 80 corăbii turcești aii 
înnecat, alte 50 au luat în robie.

20. După aceasta iar au bătut 36 de 
corăbii turcești, de le au înnecat în marc. 

Septemvrie 7. Au sosit curierulri în 
Sin-Peterburgu cu veste bună de bucurie,
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2

Mare Albă, 
ceas le-au

precum aii luat cetatea Chiliia cu toate 
tăriile el; în Dvoreț au făcut blagodarenie.

Sept. 14. Impărătiasa cu tot domnii 
si gheneralii, archierei si mulțime de no- 
* O / 5 ?

roade, s’au adunat în bisearica Si. Nicolae, 
de aîi făcutu blagodarenie pentru biruința 
de pe Mare Albă, unde corăbiile turcești 
într’un ceas le-au aprins, atăta căt au fost 
clocotind adăncul mării.

Septemvrie 15. In Sant-Peterburgu 
așijdirea blagodarenie, panaghie și liturghie 
aii foștii ; și la toate în picioare au șezut 
Măria Sa Impărătiasa, cu toț domnii, ghe
neralii, cu archierei, cu toate noroadele ; 
și au chiemat împărăteasa pe fiiul său la 
scaunu, diadohul; mergând și închinăn- 
du-să, i-au sărutat mâna, iar Măria Sa în 
frunte, foarte tare, de am auzit noi din 
oltariu; și aii datu din tunuri.

Scp. iq, Marț, noi în mănăstire am 
făcut molebanti paraclis pentru această 
prea-slăvită biruință, precum de demultu 
cu Aschitil pe Mare Albă i-au arsu cu 
focii.
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D

sobor 
părăteasiî

archiepiscopuln celu 
stru Gavriilu; și au 
preveleghiul în 
archiereilorîî, carele, unde si cum să fie la / / ț

eparchil.
Luna Octomvrie în \iua întăitl, a Iul 

heneralii grof Cernișev fatăsora, de i4(?) 
‘ o*

20. La nașterea diadohulul slujbă de 
și praznic. 'Lot așa la coronația Im-

T, 22, praznicu, cu tunuri și cu 
zgonire de toată zioa. încă și pre al nos
tru arhiepiscop, Sint Peterburg, întru a- 
ccastă zi l-au rănduitu împărăția la Chievti; 
pe episcopul Gavril Tverschii la noi'; pe 
archimandritul Platou archiepiscopu al 
Tverii să-l facă.

26. Pretavlenie Sf. loan Bojroslov la 
1/

Preosfinția Sa noul mitropolitu Gavriil a 
Chievulul. Amu slujit eu sfînta liturghie, 
și l-am pomenit întăi eu cu para camilavca 
cea albă, la sfîntul mucenic Calistrat.

au fostu molitvă 
cu totl iermona- 
bisearecă pentru

no-

slujit
pomenit întăi

albă, la sfîntul
29. După liturghie 

cu porunca împărătiască, 
hii si cu totu săborulu în

nou și pentru al
cetitu protodiaconulu 

biserecă pentru așezările
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toți frații ;
lostivă si blagoslovind la*> o
rezedintie
cum

făcut apoi, după otpustu, 
tot stihul alliluia 

privia cu lacrăml, și
• /V

ani, au adus-o în bisearecă, și au slujit ar- 
chiepiscopulu Inochentie Scopschii ; un 
preot au făcut apoi, după otpustu, pogre- 
banie ... La tot stihul alliluia au zișii; 
gheneralul privia cu lacrăml, și aii îngro
pat-o slăvită. Și îndată au început a traje 
clopotele și a să strănjc călugării și noro
dul la întâmpinare noului archiepiscop și 
archimandrit al mănăstirii, la S£. Alexan
dru Neavschil; în odăjdii numai namesni- 
cul cu 3 iermonahî și cu, ceaialalț în 
mantiile sale; și l-amu petrecută în bise- 
recă, si aii făcutii 3 metanii mari la Sfîn- 
tul presto!; apoi aii eșit la amvon, de-au 
stătut pănă aii pomenit protodiaconul; în
tâi, au pomenit Împărăția, apoi archiepis- 
copul Sănt-Peterburgu și arhimandritul, și 
pe toți frații; archiepiscopul aii zis că mi- 

mulțl ani, apoi în 
. Acolo Isaia archimandritul, pre

ia poartă prefectul Veniiamin, ’l-au 
făcut didahie, apoi 3 seminariști latinește ; 
apoi aii eșit bătrânul mitropolitu cu icoana 
și Inochenție arhiepiscopul și mitropolitul 
Voloțchil; și, stând toți pe rând, i-am să-
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persoane. Platon
A

rutat și, blagoslovindu-ne, ne-au cinstit cu 
vutcă, apoi la masă.

Iunie 6. Am fostu eu în bisearica din 
curte lui Platon archimandritul si dasca- 
lulu împărătescu, și au căutat foarte cu 
umilințe : Pricîastna sucii gospodi obidiidș- 
tiimia ; apoi am mersu la polățil și, văzăndu- 
mă, m’au chiemat de amu vorovit nu pu
țin, și i-amu spus năcazurile, sila și 
nepaste cu care 
cum <3 
zeu 
și cum au 
lucratu,

spus năcazurile, sila 
pătimescu Ardeleanil și 

au pătimit și cum au trimis Dumne- 
pc pusniculu Visarionu, ce-au lucrat 

lăsatu pe Sofronie, și el ce-au 
și cumu au propoveduit cu tărie 

de la Dumnezeu și de la oameni ; și i-au 
și 1-ati lăudatu foarte,

• • wi i-au 
plăcut, și l-au lăudatu foarte, și, vrănd eii 
a eși, m’au oprit cu întrebări multe pănă 
au sosit arhierei, arhimandriții și depută
ții toți și ni-au găsit vorovind cu acel 
trei archimandrițl.

Apoi îndată au făcut masă de 12 
au șezut între acel doi 

archimandrițl. In dreapta, pe răndu, Fila- 
ret archidiaconul Voloțchi, Venedict, igu
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a 
i-amu 
gazda 
au

menul Moldavschii, Inochcntie, episcop 
Moldavschii, Grigorie Mitropolit Voloțchii, 
Gavriilu episcop Tverschil, Vartolomel 
archimandrit Moldavschii Mihailu proto- 

eu lângă dănsulu. Husa- 
grăi hulă asupra Teini- 

răspunsu precumu 
au lăudat răspun- 

căntat apoi în cughic

c 

diacon Trschii; 
nulu au început 
șoreanului; eu 
i s’au căzut, iar 
sulti. Găntărctil 
. . . pe răndu.

__ %

Octoinvrie 4, 1770. In biseareca dinu 
polățile împărătești s’au adunat de domni, 
ghenerali și ofițirl mulțime, și toți archierei, 
archimandriții și preoții, la blagodarenie 
pentru luare cetății Bendcrulul, și prea 
înnălțata împărăteasă (cu porlîra era) în 
scaunulu său, și diadohulu ; cu toții am 
făcut mulțămire pentru această biruință 
prea-slăvită, carea au dăruitu prea-milo- 
stivul Dumnezeu Moscalilor, de au luat 
în robie și pe gobernatorul Sarascher cu 
toți alțl mal mari al cetății, cărora le-au 
dăruit viață, nu la mulțl; iar pre alțl Turci 
i-aii tăiat, nu pre toțu ț cu asalt, adecă cu



- 22 -

Octomvre
A

țnnălțimea sa
Prusia,

A

iuruș, atî învins. Din început aii fost 30.000, 
iar la luare 17.000 au 
de puduri de prafu aii 
zidul, și au luat cetate și 
si 11.000 de Turci

Octomvrie 8. 
niand rit ulii Platou

fost supt zid ; 4,000 
apris, și aii spart 

toată bogătate, 
în robie au luat.
Au numit pre archi- 
dascalul împărăte seu 

ca să fie archiereu al Tverilor. L-aii făcutii 
archiepiscopu în DvorețI. Și i 
l-au hirotonit, din

1. După prin 
Crăiască 

a sosii în
tos, întro trăsură mare aurită, 
altele două aurite,

ini privit pană 
ceput pănă în sfârșit.

7, în acelaș ceas, 
Ilenric, pi inț de 

cetatea de aici bine sănă- 
și după el 

și pe urmă patru mari, 
proaste, cu opt cal și cu șese, pe idile, de la 
conac pănă la curtea împărătească.

Noem. 3. Au venit la mănăstire de 
au umblat prin bisearecă, privind prestă 
toate podoabele și odăjdile și mitrele, căr- 
jile a Sf. Alexandru; ișlicu era între mi
tre, cu cruce de aur în vărfu; și, eșind 
din biserică, au mers cu archiepiscopul și 
cu gheneralu în curțile archicreștl.
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4

im-

/V

in
acum
, că și cm- 

Divanului, și unii 
și fiește 

marc foarte
- * V

Marți, Sept. 
<V yile (1770 anul). Cu 

yile de la întâia 
că orașul 

August

Au vcnitu carte din Constantinopol, 
din 29 Iulie, prccumu stare cetății Țari- 
gradului de tot s’aii schimbat: în locuiți 
liniștii cei d’intăi și a odihnei, acum sint 
numai împăreacherl și turburărî 
ciarii s’au sculat asupra 
asupra altora, a să împrotivi, 
carele din ei poruncește ; frică 
de oste moschicească, despre uscat, și mal 
mare groază despre floturile de pre mare, 
și ciuma omoară foarte groaznică, atăta 
căt toți domnii turcești sănt plecați ca să 
facă pace, de va (i cu putință.

7 Noemvre. Petersburg, 
7 yile, în Petersburg, 
curierul venit acum trei 
armată, s’au primit știri bune, 
Chilia cu cetatea Iul le-a luat la 2 
trecut feldmareșalul grof Romanțor, aducînd 
la cunoștința Măriei Sale.

Oct. 10. Esind noî din Curtea 
părătiască, cănd ați hirotonisit pe preao- 
slințitulu Platonu archiepiscopu, au sositu 
cu 4 tuiurl, bucciuchl de păr de calu, ale
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/X

in 
în

4
I

hărtia;
început toamna.

rano, și 
au nins 
glii ață.

Pașilor, și steagurile multe foarte, care 
aii luat din Benderu, cetate turcească, 
steaguri foarte mart, pe care le-aii dus rai- 
terii la Curtea împărătească, și in jurul 
Curții, de jur împrejur; și le-aii trimis în 
cetatea Sf. Apostoli Petru și Pavel, unde 
erau încă multe, in biserică; iar lumea ve
nise să vadă.

Oct. Măria Sa Impăi ăteasa Ecaterina, 
gheneralii, miniștrii și toți Domnii din Curtea 
împărătească priviaft la cronprinț, și multe 
tiăsurl și norod aii fost, și se mira văfînd 
așa alaiil pe uliță. Mulțl demnitari, mari și 
mici, în haine scumpe, de paradă. împără
teasa era în haină verde, cu mărgăritare, în 
palatul său.

in 4 au foștii puținteale 2 brume 
întăl și au adus din cetate o tîrpoveață Xe- 
nia și cu am fost în cetate cu trăsura. In- 
tîlnire cu >-> ilropolitul muntean.

Noem. 2. întăe ghiață ca
4 vânt cu zăpadă: au
13, ca sticla supțirică era ghiața, 
vănt cu zăpadă au început, și 
multe zile; și au stătut râurile în
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/x

si 
la

io. Amu auzit precum Moscalăl bat 
Țarigradulu de 4 părți; aceasta înștiin
țare din gazctul franțuzescu am auziții.

12. Și rusește au tipărit precum au 
spart Calipoli și au mers Boturile ruseșți 
la Țarigrad, și au luat 90 de corăbii cu 
hrană turcești, trimisă dela Eghipet.

17. Archiepiscopul și mitropolitulu 
Chievulul au voit a să ospăta cu toți fra
ții și au făcut ertăciune mare, cu sărutare, 
cu toți, păn la cel mal mic al mănăstirii.

i(). Au tăiat tâlharii pe preotul Ci loanii 
în Vasilevschi Ostrovu, și au rănit groaz
nicii pe un tinerel, și i-au prins pe 8, 
i-au bătut groznicu, apoi i-au trimișii 
Silcu.

Iunie, 25. — 1770. loan Sebicl, /iiul ghe
neralului porucic, s'a făcut cu gradul maior, 

gheneralului, pod-
UI 

in Petersburg. 
pe Grigorie. 

iscălindu-se 
si eti.

s'a făcut 
iar fratele său, alt Jiu al 
rolcovnic, și Damian Stamatian praporcic 
peghimentul ga) delo) Ismail,

24 Octomvrie aii ales 
Sărbul de l-au pus chelar și, 
totl, m’amti iscălitei la aleasere si
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Noemv. 26, Vinefi, Imperatrița (încă 
e Dumnezeii cu noi) și toți miniștrii, ghe
neralii și archiepiscopil în polăț înbisea- 
recă fiind la zio coleghil Sfîntului mare 
mucenic Gheorghie, prăznuindu, la litur
ghie fiind, aii sosit curiera cu veste bună, 
precum au luat cetate Braila, și îndată aii 
poruncit împărătiasa se facă molitvă de 
mulțămire lui Dumnezeii pentru biruința, 
și au alergat la mănăstire după mitre. Iar 
în mănăstire Duminecă ne-amu îmbrăcat 
în odăjdl foarte luminate toț iermonachi 
pentru această biruință, slăvind pre Dum
nezeu cu paraclis.

Si Petru loanovici, Turc fiind, bulu- 
în Țara Anadolului, la ce- 

ati văzut ducând la pierdere 
iar elu l-au ră- 

i l-au ascuns, si cu al 
(sic), scoțin- 

Turcil 
Du-te,

bașa capetan 
tate Macra, 
pe un negustorii! creștin, i 
pit de la dăinșii și 
săi slujitori i-au dăruit viase 
du-1 u dintru acea țară, prețul 250 ; 
n-au vrut să iea nimic, ci i-au ,is: 
Dumnezeul și Hristosul tău! La Hotin fiind 
Turci din Anadol, s’ati întâmplat și acest
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o, Oc-

I

t

capetan acolo și, biruindu-să de 
și ajungend rob, s’au botezat, și 1- 
la Moscva cetate;
și neguțătoriu, ș
și l-au priimit la sine
si i-au
Sanct Peterburgu, 
tomv.
zicănd

făcut haine; apoi l-au 
la noi iară, 

mănăstirea Neava;
Tu ești viata me. 

de multe zile,

Moscali 
s’au botezat, și 1-ati dusu 

și s’au întămplat acolo 
, și l-au cunoscut pe Turcii, 

o lună, la un costii, 
apoi l-au trimișii la

1 / /

25,1a mănăstirea Neava; și i-au fost 
negustoriul: Tu ești viața ine. Și, 

fiind poteaha gata de multe zile, gătită în 
plațul polăților împărătești, după blagoda- 
renie într’aceastaș zi 26 de seara păn la 
12 ceasuri; ca și la molcbanie tot aii bu
hăit cu tunurile, și au aprins meșteșugu
rile lor, cu focu alb, verde, roșu, galbinu. 
Sfinții Gheorghie, Sf. Ecaterina, Sf. Cruce, 
pagera și altele multe minuni, pe scân
duri închipuite le-au dat focii și mindefi- 
șegurl. Pentru credință' (~\-), pentru biruință 
și vitejie

Și prințul Prusulul aceste văzăndu-le, 
s’au minunat; bucurăndu-să, aii foarte 
lăudat; după aceasta au foștii comedie cu 
obrăze străine. 

/
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La Petersburg, Noemv. 26, 1770, acum 

de dimineață s'aii primit aici dela feldmare- 
șal graf Romanțov plăcuta știre că la 10 
ale acestei luni s'a luat cetatea Brăilei de 

I
către armatele M. S. împărătești și că gar- 
nisoana dușmană au fugit dintr'însa dincolo 
de Dunăre. Pentru luarea acestei cetăți a 
fost trimis generalul-maior Glebov, și au ți
nut-o asediată dela 16 Septemvre pănă la 24 
Octomvre. In toată această vreme dușmanul 
s'a apărat cu putere și făcea dese ieșiri, și 
garnisoana se vitregia mereu cu oști proa
spete de dincolo de Dunăre, iar trecerea lor 
dincoace nu se putea împiedeca. La pome
nita țz’ s’au încercat să iea cetatea cu asalt, 
dar, neputînd-o cuceri puterile dușmane, fiind 
mal mari, și mal aflînd și de înmulțirea lor- 
au fost siliți să ridice asediul și să se de
părteze spre Măxinenl și să dea știre gene
ralului feldmareșal. El trimise spre întărire 
șese1 regimente de pedestrași și, între aceste, 
au poruncit să se întoarcă fără preget călă
reți la cetate, ca să-l sperie cu al doilea asediu. 
Pentru care dușmanul înspăimântai a lăsat 
cetatea în mînile oștilor Măriei Sale. încă
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ști lenu se știe ce s’a găsit in Brăila de o 
noastre, nici despre amănuntele lucrului.

1771. Ghenar 1, ce urmează, împără
teasa a fost nașa lui Macarie, noul creștin, 
din Turc, la Curte. Sara graful l-a înfiat, 
neam împărătesc. Tetru loanovicl, Turc cre
știnat, l-au ospătat pe el la Mitropolie, în 
conac. Și am mcrsu eu la curtea împără
tească de am văzut pe Pavel PetrovicI nas- 
leadnicul cum privia la Hueraș și tobe, cu 
mult norod.

Ghenar, 6 am fost noi în palat cu ar- 
chierei în odăjdi din oltar; am eșit pe ușa 
cea împărătiască, preoții cu icoanele. Eu 
am avut a Simțului Dimitrie Rostovschii cu 
cruce pe față, de mult preț fr. (sic). Im- 
părătiasa în Scaunu; era și di'adohulu și 
miniștrii, gheneral) i| mulțime era; și așa 
am mersu prin polățl, la sfințirea apel, la 
loculu ce să chiamă canal, pe ulicioara cea 
verde de brazișorl, de la polățl păn la Ior
dan, mulțime de noroade și ostaș, împo- 
dobiț cu Hori și cu aur, cu stiagurl. Era 
archiepiscopulu Platou, stropea stiagurile,
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i

i

Am
zx

in
auzit 

eparchia 
/X

po- 
s’a airf 

și că nu 
201.

văzut
privia 

și zicea cu 
ținerile, cu tobe, in locuiți 

iscă. Era si 
5

io. Am auzit pecuin au 
ciumă în eparchia Chicvului 

oameni, și s’au întins pană aproape

zicând: „Binecurintarea Sf. Dithu, apoi' iară 
ni-am întorșii prin palat în bisearecă, și, 
eșind, am mersu la mănăstire în hinteii, cu 
diaconi.

I
Apoi' scara 

știre, cu focii.
G h e n. 

murit de 
17.000 

de Svedu.
11. Am cetit la dascălul Ivan 

runca împărătiască pentru aceia că 
in Rusia Mică că este boală mare 
lasă pe nimenea, doară prin foc și b 

A

In 15, în polățile împărătești am 
X

pre Pavel PetrovicI diadohu, cum 
la polcti, cum să muștruluia, și 
trimbițile, și cu
unde au fost poteaha împărătei 
Nichita Ivanovicl, grof Panintî.

771, Iunie (j. (Nume de Sîrblși Ruși).
766, Mal 24. Eram noi hagii în lafa, 

la gazda Sf. Apostolii Pentru la a (sic), lui

au fost poteahă la mână-
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cu

i

au

și la biserica Sf. 
unde au fost 

pe Thavita.

Simon Curălariu casă, 
Mare Mucenic Gheorghie, 
Căngana și unde au înviat

1771, Av. 24.
Eliciulrusesc Alexie Mihailoricl Obrescov 

' . A

sosit de undeva, fiind închis de împăratul 
turcesc, în cetatea Dimotica, 18 ale lunii, și 

■Alexandru Pinis, înlăiu dragoman și cancelar, 
cu care am vorbit, și m'a întrebat unde am 
fost, și spunea cum a fost el în Țarigrad 
tălmăciți al ambasadorului rus, totdeauna 
înnainlea împăratului din Țarigrad; și a 
fost 8 luni iarăși din loc în loc, în oastea 
turcească, păn la Bender, care acum 
totul este dărîmat de oastea rusească.

Și Țcea că e un Țar nou în Eghipet, 
cu 40.000 de oșteni, cu cari voește să se 

A

bată, și se bate cu împăratul Constantino- 
polel, și iubește pe creștini foarte, așa că iui 
face nici o obidă, nici mănăstirilor, nici 
bisericilor creștine; și cine vrea să plece ori 
unde, nu-l oprește, și să facă din nou ce 
va vrea, de oare-ce ai e mare dragoste și cu 
Muscalii.
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1771, Sept. 5.

au

Din Iași au purcesu 
în lăuntru. Duminecă, s’au uspătat la mi
tropolitul Gavriilu. Luni a plecat: haina 
roși poartă, la prosopu se cunoaște de 
praf (sic), de mijloc om, uscățiu, cu colainc, 
ca un gheneral; și popa Leontie tot cu 
dânsul au fost, și la Demoteca, iSlunl, după 
ce aii scăpat Narchisu din Țarigrad. De- 
nimatiaș terziman, fratele secre., au purces 
din laș la armie, 10, cu Barbul Bucă 
Sărbul sluj|itor]. 

A

15. In Țara-Rumăniască am auzit că 
tăiat Moscali 5.000 de Turci.

Sept. 28 aii venitu carte de la Ruinele 
precum s’au sculat Arnăuț turci, mal mult 
de 1000, și pohărăscu orașe și sate, iar 
Turci cu Greacil s’au jeluit la Împăratul 
Țarigradulul, și le-au datu voe ca să-I 
ucigă pe tot, numai ce vor putea, și s’au 
unit Turcii cu Grecii. Și, spre aceasta, și 
de vor veni Moscali, să se plece lor cu 
toții împreună. Așijdire și la slăvitul 
astrov Sacăiz, și prin alte ostroave, de tâl
hari să se apere, iar Moscalilor să se închine.
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somnii
pan

Orderu cătră Măria Sa gheneralu-
— Corecturi la un „Cu-

/X 1

S’au arătat un 
domn de la Resărit

K-,intu au 
trei ori, una 
multe s’au 
cutremur.

n 
maior Carsacovu.“ 
vînt cu prilejul molitvei la mormîntul 
marelui Petru, despre biruința ce a cîști- 
gat o Hota rusească împotriva celei oto
mane pe Marea Neagră, în Iunie 24, 1770“. 
Apoi „Cartea ce-aii scri.s împăratul turcescu 
pentru întărirea păcii cătră împăratul 
moschicesc, pe urmă au scris și împăratul 
moschicescti cătră Turcii; carea s’au scos 
din niște tretaje tiparnice rusăștl, până a

3

Noem. 21. 
pe ceriu, ca un 
la Apus.

1781. Octom. 9. La miezul nopții 
spre Duminecă s’au cutremurat pământul 
foarte tare și groaznic; la cine au fost 
talere de cosîtoriu prin casă, cu mare 
sunet au căzut, și candilcle tare să legîna, 
si oamenii umbla suvăind ca bet. Insă 

fost sunet, apoi cutremur ca de 
după alta, și zîdurl încă 

vătămat prin București de acel
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fiindcă 
că el, 

luate 
pe 
de 

vrut 
cerut 

ca să 
Țari- 

Sofie, și 
de tot norodulu creștinescu, 

supere pre el Turcii cu ni-

K5

nu să progoră ostile moschicești Cătră 
Turcl“. Parte dintr’o predică.

laste un pește anume fote, carele 
atăta e iubitor de oameni, căt, eșind, șade 
pe malii afară de să piaptină cu unghile 
si, de va găsi vre-un om, de multă dra- 
goste îl tot sărută și-l strânge pănă-1 și 
omoară, apoi plânge mult, și mai pe urmă 
îl mănăncă de tot.

Și alte „ordere“.
1772 Iun., Iul., Av., Sept, și ()c.
Iar cănd au fost sesiia de domni 

moschicești și turcești la Focșani, 
Turcii cere pace, Moscalii, văzând 
cerea toate tărăle si cetățile ceale 

111 

cu sabia, păn’ la Tunăre, și cele de 
mări așijdire, ca să le dea bani căt 
multu, iar Domnii moschicești n’aîî 

1 7 1

bani a lua dela Turci, ci aceasta aii 
ca să voiască împăratul turcescu 
șază unu gheneral moschicescti în 
grad, într’o cetățue, adecă la Sf. 
să poarte grije 
ca să nu-1

3’
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ven
in al

plină, 
știrbă 
iar știrbirea luni era 
gradului, precum 
carca s’aii 
1769. Și, 
s’au luat si 
armele Moscalilor 
toată 
și București, 
iar după aceasta la 
Dunăre, aii (ost 12.000

mica, nici haraciu nimic, dela creștini să 
nu iasă; întru toată stăpânire Țarigra- 
dulul. Si corăbiile moschicești să umble 

* , 5

pre Mare-Neagră și pre Mare-Albă ne
apărat. Iar acel verhovnicu turcii, trimis 
al împăratului, n’au cutezat a da întru 
acestu chip pace și s’au dusu la Țarigrad, 
iar împăratul i-au tăiat capul acelui 
hovnic turcii și au trimis pre altul, 
vreadnicu, din Țarigrad, ca să ceară pace.

1772. Octom. 1, Duminecă seara, la 
al 2 ceas de noapte, spre Luni pre- 
S/'inta Născătoare de Dumnezeii, fiind luna 

aii perit de tot, și iar s’aii arătat, 
mai de jumătate, și roșie ca sângele, 

despre parte Țari- 
cra și raza stealil aceaia, 

arătat Avgust până în 16 zile, 
cum s’au luat steaoa, îndată 
Hotinu cetate și Moldova, cu 

, iar după ce s’au luat 
țara Moldovil, la 40 de zile s’aii luat 

Scaunul Țărăl-RumăneștI, 
Galați Moldovil, la 

de viteajl turcești
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și cățva pașalit cu el. Au lovit noate (sic) 
numai 1000 de Muscali pedestrl, 500 Cazaci 
și volintirl, și i-au bătut de tot pe l'urcl. 
Și, fiindu Domnul Moldovei Costandin 
Movrocordatu la Galați cu acel Turci, și 
pe el l-au luat, de l-au adus în laș. Și 
s’au întîlnit cu Grigorie Ghica Voevod, 
atuncea fiind adus dela București, și au 
vorbit amândoi. Mavrocordat Voevod Go- 
stantin al Moldovei aii murit, iar Vodă din 
București s’au dus cu noi la Sant-Peterburg, 
și au avut acolo mare cinste, și au venit iar 
la Moldova, la feldmarșal Rumențov cnez, 
ca pre un bun soveatnicu avăndu-1 spre 
folosul țărăl.
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Apendice, 
i.

*

te

Dela Dumnezeu vă pohtim spăsănie !, 
noi bucurie și așteptare.

în Hristos l’ratu si fii bucurie
cu îngerul vă vestescu. Bucu-

5 >

IO

iară dela
Voao 

împreu nă 
rați-vă fraților, ctc.

Cea sufletească curvie, ctc. [Cele pa
tru Scaune patriarchale sînt fără Roina.| 
Așa și voi prin țarii Ardealului și prin 
alte țări, precumu părinții voștri și voi 
bine știți, carii sintu acum pănă la 70 de 
ani, într’aceaia vreamc era un Athanasie 
Mitropolit al Ardealului din Belgrad. Aces
ta aii cșit din Biseareca Răsăritului și au 
intrat întru întuneareculii Biseariciî Apu
sului, în zilele împăratului Leopold, adecă 
s’aii făcut unit cu popistașil și așa, pogo- 
rându-să în Ardeal, au unit pe protopopi 
și pe preoți, iară voi poate ti că n’ațl știut, 
că de cătră voi s’aii tăinuit, numai ce s’aii 
arătat ca lupul îmbrăcat în piele de oae. 
Urgiia lui Dumnedzeu încă i să arăta accs-
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tuî Athanasic , ca în scurt .îl luară latinii 
Mitropoliia, zicând cătră dansul: „Nu poți 
11 tu Mitropolit, ce numai episcop, de 
vreme ce ești într’o credință cu noi ; să 
te cunoști pre tine de acum înainte supus 
Mitropolitului nostru al Strigonii“. Și așa 
aii rămas. A doao urgie duinnedzeiască: 
după moarte lui dezgropăndu-lu, l-a găsit 
întrcgu afurisit.

După dănsulu au stătut in Scaunul 
Vlădicesc unu loann Potochi, baron, neam 
din popistaș, știind scrisoare și limba ro
mânească, lăsindu-s barba si mustatăle im- 
preiină cu părul să crească. (Zarea după 
leage lor iaste împrotiva papi, și a bese- 
rccil lorii, și svatul lor cel plin de vicle- 
șugii, vrând printr’ânsul să vă amăjasca pre 
voi, precum și diavolul în chipulii său nu 
putea să amăjască în raiul pămintesc pre 
Adam și pre Eva, ci sâ îmbrăcă în șarpe... 
După acesta stătu archiereu loanii Clainu 
de la Sad, neam de Rumânii prost; pre 
acesta îl sili papa ca să culce sinexariul 
vechili și să șteargă pashaliia, care sfinții 
părinți la săboriul a toată lume de la Ni-
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Uniia 
prilej 
amâni t

cheia, prinți povațuirea Duhului Sfînt, l-au 
tocmit să să tie de credincioșii Bisearicil 

•> 1

Răsăritului pănă in vecin... Iară papa po- 
runcisă ca să tie Rumânii din Ardial șina- 
xariulu nou, care l-au fost tocmit (Prigo
rie Papas cu înțăleapciunea lui cea din 
afară, la săboriul de la Trident... Acest 
Arhiereu Clainu începu însușii a tălcui lo
gofeților săi și, așa tălcui,nd, căzu prc dăn- 
sulu unu cutremur și o groază, pierzăn- 
du-ș știința minții sale; i să mută gura 
catră ceafă; la câteva zile vinindu-șîi în 
lire, hotărâ întru sine cum că mal multii 

cu popistașii nu o va ținea și cu 
va descoperi tuturor, ca toți câți s’au 

întru aceaia leage popistâșască 
să iasă, și îndată au început, cu multă cre
dință și cu lacrăml înnălțănd rugăciuni 
cătră Dumnedzeu. Ca să nu-sl lase Duin- 
nezcu norodul săli intru acel eres al papii 
întunecat!. Iară Dumnezeu ca un milostiv 
priimi rugăciunile lor și să arătă sămn pe 
ceriu o stea cu coadă.

Nu mult trecu, și prin Banatii au in
trat în Ardial un călugăr pusnic, anume
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Visarion, propovăduindu-vă voao si dcsco- 
perindu-vă voao să eșițT din leage popi- 
stășască și să vă țineți creadința lui Hris- 
tosii și Sf. Maici Biserici a Răsăritului, 
prin carea v’ațl născut prin svăntul Botezu. 
Cel mal mulțl ați ascultat propovedanie 
acelui pre-cuvios părintele, pre carele binc-1 
știți ce viață sfîntă avea, și însăș popis- 
tașil, clcvctindu-lu, zicea că iaste un amă
gitorii! și din slujile lui Antihrist. Iară Bi- 
seareca Răsăritului, cu loannîi Bogoslovul 
răspunde popistașilor... Acest pusnic pre 
Isus Hristos l-au mărturisit, iată că iaste 
duhii de la Dumnedzeîi trimis. Și după 
cum, cu poruncă crăiască scoțând pre acest 
pustnic din Ardealu afară, știți că părinții 
voștri si dintre voi atl răbdat legături si 5 * •» n i

temnițe și preste scurt v’ațl întorșii iară 
la unație cu popistașil... Știți ca unii v’ațl 
plecat pentru ca să vă dăruiască deregă- 
toril, alții pentru că aii fost bogațl, unii 
pentru sărăciia...

Știți că atuncea Vlădica ClainO au pri- 
bejit la Roma, unde să află și astăzi. Era un 
Petru Aron, care aii învățat la Roma în
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g ani,
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adăpăndu-să din izvoarăle ereticu
lui papi ; au venit în Ardial să ție Scau
nul Vlădicescu, adecă vicariș, silindu-să în 
tot chipul, cu multe feliuri de munci go
nind si stricănd Bisereaca Răsăritului. In- 
țălegănd Papa cum că acest vicariș bune 
cursă i-atî împletit diavolul înprotiva pra- 
voslavicl, foarte l-aii lăudat Papa și, înță- 
legăndu-să Papa cu Crăiasa, s’au socotit 
să puc pe vicarișu acesta Vlădică. Iară 
Clain Vlădica din Roma n’au vrut să-’ș 
dea Scaunulu său altuia fără de judecată 
si aii trimis din Roma carte de afurisanie 
în Blaju, de s’au cetit înnaintea a tot cle
rul și norodul în bisearecă, afurisind pre 
Aromă vicarișulu și pre cel ce vor asculta 
de cită. Ințălegănd Crăiasa și Papa de ace
stea, la grea pedeapsă au pus pe Vlă
dica Clainu, vrănd să-l omoară cu foame 
și cu seate, și de mare nevoc și silă aii 
căutat să se prostească, și așa au putut li 
vicarișul acesta Vlădică. Acesta încă foarte 
strica biseareca lui Duinnedzeu, luînd pu
toare de la Crăiasa, cu oști și cu tunuri, 
împreună cu un gheneral, Bucovu, uinblănd
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prin tot Ardialulu, stricând cu foc trei- 
zaci de mănăstiri; care coaie mal multe 
era zidite de Domnii tărăi Moldovei si a 
Tărăl-Muntenesti. Murind si acest Vlădică 

n 5 }

Aromi, să află întregii, negru, afurisit, 
ascuns în biscarecă din coșteiu, de-asupra 
stranei cel mari. în locul acestuia, stă al 
doilea Athanasie, care acesta mal cu asu- 
pră goneaște pravoslavia.

Iară Dumnedzeu, așteptând întoarce
rea noastră, încă au mal sculat al doilea 
proroc, dintr’un sat mic, anume Cioara, 
pe un cucernicii preot Sofronie, umblând 
prin tot Ardealulîi deașteptăndu-vă pe voi 
din întunerecul Papii; și cu toții v’ațl scu
lat lăngă leagea și credința pravoslavnică, 
și atăta creaște și se întăriia pravoslaviia 
foarte foarte și, cu toți ascultăndu cuvăn- 
tulii lui, — nu a lui, ce a lui Hristos — 
și într’atăta erați de fierbinți în dragostea 
lui Hristos, căt nici de moarte nu băgați 
scamă... Că știți că părintele Sofronie 
umbla pretutindenea prin orașe și prin ce
tăți, si au trecut nevătămat în Tara->Mun-• 7 *

tenească. Pănă și crăiasa întrănd în multe
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pribegit pentru 
pre sine acolo în

, au rânduit
grâul u,
O • vzgrâu;

Bisearicil
/X

gânduri, aii rânduit credincioșii săi ca să 
va cearnă ca grâulu, să vă aleagețl ca ne
dina din grâu; unii v’ațl întorșii întru 
lumina Bisearicil Răsăritului, iară unii 
v’ațl pogorât întru întunerecul Bisearicil 
Apusului . . . Nici popistașl nici Greci : 
(Samaritenl. Nici la ceialalțl, statornicie. 
Se numesc pentru interese, „ci așa vă nu- 
mimii nici calzi, nici rcacl“.) Aceasta încă 
o știți dintru cel mai bătrâni, cum că țara 
Ardealului vietuia cu blagosloveniia Mai- 
cil Bisearicil Răsăritului, prin sfînta Mitro
polie din Țara-Muntenească, și mulțl din
tre preoții voștri și dintre voi aț trimis, 
și acuinii trimiteți pre fii voștri ca să ia 
preoțiia dela arhierei țărăl Moldovei și Ță- 
răl-Munteneștl .. . Iară, deacă să întoarce 
în Ardealu, toate aceaste de aici le uită și 
să orbește cu popistășiia .. . Iată acum cu 
această a noastră propovedanie a treia oară 
vă deșteptămu.

. . . Asa dar vă aduceți aminte că în- 
*

tăi cinstitul protopopule! Nicolae dela Ba- 
lomiriî, care aii pribegit pentru leage în 
țara Musculul, pre sine acolo în statulii
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toate sa
carii tinetî¥ 4 *>

său cu toate întâmplările, asuprirea legii 
și goni rea pravoslaviei de cătră popistaș 
înnainte sfinte împărății purure vrednică 
de pomenit, Elisaveta Petrovna Alexievi- 
cia, și a sfăntulul bisearicescu marele îm
părătesei! Sinod și toate jalbele voastre 
ceale sufletești și trupești întru prea-lumi- 
natul condiculu împărătesei! cu multă în
tristare cu neuitare s’au însămnat, care 
dela acea prea-înnălțată împărăție multe 
intrăbărl prin scrisori cătră Crăiasa în 
Beci s’au făcut ca să să părăsească, îm
preună cu preoții și boeri el, de asuprire 
legiloriî, și tot nu v’ațl putut folosi, pen
tru necredința voastră. Să vă arătăm ce 
răspunde Crăiasa împărăției Musculul, 
cum că nu face silă voao ca să vă uniți, 
ce voi însuși de voia voastră, și ceaia ce 
ați pățit pe petre (?) nu pentru leage, ce 
pentru alte fapte reale care să țin datori 
judecătorii locului a-I pedepsi.

Și așa să >știț cum că la Impărățiia 
Musculul de atunci pănă acum t* 
știu ce să fac prin Ardealii, 
credința și carii nu, și să știți că aproape
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intr’o 
fugit 

țara tătărască, ca să-și măn- 
nicl 
ce-I

iaste, au mântuirea voastră, au piiardere. 
Auzit-aț întâmplările de acum, cum stre- 
lucesc ascuțișurile săbiilor Muscului iară 
pentru leage, că Leașii, fiind popistaș, au 
luat bisearicile noastre în silă, și au ple
cat pre preoții rusești, cățva și rumăneștî, 
si i-au făcut uniți ... Acum bate Dumne- 
zeii războiu pentru norodulu său. Numai 
craiulu leașescu, pre care l-au pusu Impă- 
rățiia Muscului, iaste în pace, împreună 
cu al săi, pentru că s’au plecat, iară pre 
cei neplecați tot prin sabie trecu; așijdi- 
rea pre toți cățî s’au plecat papistașiloru 
și au luat leage lor, nerămăind până în 
copilul din fașe, iară pre popii cei uniți, 
împreună cu Jidovii adunăndu-I 
casă, prin foc să săvărșescu ; mulțl au 
în Moldova, în 
tuiască viața lor de moarte; dară 
Turcii, nici Tătarii nu-I priimescu, 
întorc ca pe nește robi, dăndu-I în mana 
Moscalului. . . Că, căt vor găti prănzul 
în țara leșască cu Leașii, vor veni să 
cine și în Ardiial. . . Am deșchis părin- 
teștile brațăle noastră spre cuprindere
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și sufle- 
Ardealu

I

p e n - 
înfri-

voastră, și vă trimitemu privileghii așezate 
și întărite cu bune temee de statornicie, 
supt care să vă odihniți trupește 
tește. . . Insă, de veți rămâne in
macar uniți, macar neuniți, toată Biseareca, 
Răsăritului, adunăndu-să in 4 locuri, va să vă 
afurisească și să vă de anathimil... Ci, 
tru ca să nu dăm seamă înnainte 
coșatulul județu pentru sufletele voastre, 
v’am făcut loc de odihnă in pământul 
carele trăiaște cu blagosloveniia Bisearecil 
Răsăritului, după cum veț vede și din co
piile preveleghiiloru, care cu multă ostă- 
neală și cheltuială voaă vă vestim, și s’aii 
rănduit dela noi om întru toate procop
sit, din neamul vostru și din țara voastră 
într’a căruia mănă i-s’au dat dela Impără- 
țiia și Creire noastră priveleghiilc voastre, 
cu toată purtare de grije pentru voi. Iară 
voi cu multă înțălepciune și credincioasă 
inimă pre acești oameni, carii vă aduc 
voaă această milă, bine să-I cinstiți, și să-I 
povețuițl, și aceste privileghii mal cu plă
cere va li lui Hristos a sta soare în loc 
decât aceste să nu să propoveduiască la



I'

s

(5 zile, anul

- 47 -

tot norodul prin Ardealii. Și cine s’are 
atinge numai cu gănd rău cătră acește 
priveleghil, să pățască trămurare lui Cain, 
urgiia lui Arie, spănzurare ludil, și să 
fie blestemat cu toată casa lui. . . Din tot 
săborul nostru, dat în luna lui Iunie in 

1768.

II.
Prea-luminate Măria Ta graf. Dăm 

laudă prea-puterniculul Dumnezeu, carele 
ne-au învredniciți! a vedea aceasta slăvită 
și în toată lume vestită cetate, cetate, zicti, 
împărătiască, sfîntă și pravoslavnică, și încă 
avem a ne mal lăuda pentru că am văzut 
și fețe luminate, cu bunătăți împodobite, 
dintru carele una iaste a Măriei Tale lumi
nată și de streini tocma măngăitoare față. 
Deci dară, acum, liind-că cu ajutorul lui 
Dumnezeii către dorita a noastră patrie 
a mearge cugetămii, lăsămii pentru ceale 
priimi |te| aiciii dela Măriile Voastre faceri 
de bine, ca un zelocă (sic) cea de pururea 
cătră Dumnezeu pentru îndelungata și fe
ricita a Mării Tale viață și pentru a toatei
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Prea-luminateT Casil Mării Tale fericire, 
iare pană vom trei datori vomă fi a o 
face rugăciune. Priimeaște pentru aceaia, 
pre-luminate Măria Ta grafiile, 
de la streini închinăciune . . .

Eu netrebnicul Hagi popa 
Popovici din cetate Temișvarulul; 
Fev. 25.
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