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BISERICA DIN CETATEA NEMȚU 
= SI 

DOCUMENTE RELATIVE LA VASILE LUPU SI DONNA RUXANDRA. 

DE “ 

V. A. URECHLĂ 
Membru ali Academiei Române, 

Şedinţa de la 25 Noembyie 1888, 

Ună chrisovă dela Constantinii Voevodă din 1199 (1691) Iu- 
lie 10, descoperită de mine la monăstirea Nemţului, în anulă 1587. 
arată «că ai venită soborulii mânăstirii dela cetatea Nemţului, eu 
Egumenu - Athanasie şi au arâtată, cum înte'acele vremi grele și 
prădi de oşti de prin tâte părţile și de tâlhari şi intrândă Cazacii 
in cetatea Nemţului de au jăcuiti și au luati totă ce aă aflată și 
au omorită şi pe Dâmna Ruxandra fata lui Vasile Vodă, atuncea 
ai luată uricele ce aă fostă de ocină a mănăstirii și le-ati sfărâ- 
matii și le ai luati tote şi acum unii și alţii împresâră moşiile» (1). 

(1) Nu numai la mănăstirea Nâwmţului af prădată Cazacii, în diferite rânduri aalerivre, ci 
şi pe la. alte locuri. lată unii qocumentă dela Gheorghie Ștefani Vodă, amintind despre a- 
ceste fapte :- o | 

«I& Gheorghie Ştefanti Vodă, din mila lui Dumnedeă Domnă Țări! Moldovei. Precum aă ve- 
nită înaintea Dumniei mtle şi a boierilor mauri şi mici al Domnie mâle părinţii și rugă- 
torii noştri călugări dela S-ta mănăstire ce se numește Dragomirna, unde este hramulă 
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Din cuprinsuli chrisovului lui Constantin Voevodă, culegemii 

două informațiună prețidse şi anume : una relativă la existenţa la 

cetatea Nemţului a unei mănăstiri și a doua, relativă lu lragica 

mârte a Domniței Ruxandra.— Aducemi aci câte- -va documente nouă 

cu referință la aceste două fapte. 

Lă 

Sântuli Nicolae din cetatea Nemţului. 

P. $. Melchisedecă în «Notife îstorice şi archeologice» la pagina 96, 

vorbindă de o inseripțiune ce se află aqi pe zidulă paraclisului dela 

mănăstirea Seculi, dice : «Se nasce acum întrebavea : Ce caută în- 

sevipțiunea unei mănăstiri făcută de Petru Ruveșii și de familia luă. 

Coborirea Duhului Sfântă şi s'aii jăluilă nouă cu mare jalbă şi cu multe mărturii şi aşa di- 

cândii, precum privileghiile şi alte îndreptări de drese de danie şi miluire şi de întăritură 

ce ai avutii dela alți fericiţi întru reposare Domni ce ai fostă mai înainte de Nol şi dela 

ctitorulă săi reposatulă Mironi Barnoski Vodă, pre satulă Niczenii în ţinutulă [arlăi, ce-i 
subt ascultarea, Ocolului Botoșanilorii şi Brătineştil tij. cu heleşteii şi totii cu holarulă şi 
Rușşiorii pe R&utii Sucevei şi Salca tij pe Râută Sucevei și Barnova tij în ţinutul Sucevei, 
cu vaduri de mori şi cu heleștee; iar acele privileghii a perilă şi s'au stricată tote de Ca- 
zaci, când ai verită Timuşii Hmielniţkii cu 6ste căzăcâscă a Zaporojeniloriă, dimpreună cu 
'Tătari! până la cetatea Sucevei, ca să prade pre Domna lui Vasile Vodă. Deci atunci Timuşiă 
Hmielniţkii cu ai săi Cazaci ai mersă la S-ta mănăstire ce mai susă scriemii, Dragomirna, 
şi ai bătut şi ai dobânditii pre S-ta mynăstire şi ai luaiă tâte avuţiile şi vestmintele şi 
vasele a S-tei mănăstiri şi od6ră de mare preţă şi de la alţi Gmeni şi neguţitori, cari sai 
templatii acolo la S-ta mănăstire, precum însuşi Domnia mea scit şi amă vEdulă nevoia 
lorii şi acele privileghii stricate şi rupte. Deci Noi, cu toţi boiarii noştrii Moldovenesci... ete. 

(Urmeză întărirea nouă asupra moşiiloră de mai susă). 
Acesta este după o copie de suretiă din 1757 Sept. 12, datată din Cernăuţi şi iscălilă de 

Racoviţă Cehanti vel logofăt şi Dumitraşco. Acestă actă e în posesiunea Academiei rom 
cu No. 33 portof. XIX. Originalulă nu scimii unde se află. 

La 1699 (7167 lunie 14). Gheorghie Ghica Vodă, intr'ună utică ali săă (în, micii, serisii de 
Lupulă diacă, din Iaşi, și conservată la archiva Statului din București, între actele mănă- 
stirii Nemţului, pacheti No. 22.). pomenssce asemenea de invasiune -Cazaciloră,. 

« «. Sai jăluită înaintea n6stră cu mare jalobă: dicândiă. că ună zapisii ce at avulii ei 
făcută de pre unii urică ală lorii pre sată pe Epureni, ce este pre Jijia (tinutul Iaşiloră). 
Uriculi loră s'aă răsărit de câtă-va Semi de vreme, deci şi zapisulă ce ait făcută de pre 
uricii aă fostă pe mâna unui unchiă ali loră anume Nikita, când qi venită Timușă cu Ca- 
zacii aici în țiră și aăi trimesă de aici oști să prade bejaniile în cotruli Iaşilorii, atunci aă 
resărită şi zapisulii acela precum. și unchiulă lorit Nikita, ai mărturisită... 

âne
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între anii 1530—1570 în mănăstirea vornicului I'rechiă, cea zidită 
în anul 15947 

<« Acestă contradicere se desligă prin următârea împrejurare, care «dle 
la Seculii me transpârtă lu cetatea AXmţaulai. Pebu Rareşă, „pentru ca 
să potă cruța cetatea Nmţului de dărâmarea ce se vede că pretindea 
Tuicii (1) pentru tâte cetățile doldorei, a prefăcută acestă cetate în 
mănăstive, dedicată Sfântului Niculae, și ia hăvrăzită toti teritoriuli 
de. prinprejură, ce apurținea cetății. Dimna li ș? cu fiii, sub Domnia 
li Iiașii ai îngrădit acea mănăstire cu zidiri, dar în anulă 1665 
Domnitorulă Lustratie Dabija a dăruită mănăstirea din cetate cu totii 
ievitoviulă et mănăstirii Secului. Cu acestă ocasie, călugării dela Seculii 

zidită în mănăstirea loră Paraclisulă sfântului Nicolae, și pe ziduliă 
ru căi strămutată inscripțiuuea. hit Pebu Vodă dela cetate la paraeli- 
sulă din Seculiă, spre păstrarea pomenirii primiloră îi ctitori ai mănăstirii 
(din. cetate». 

p. $. Melclisedeciă este dintre bărbaţii noștri ilustii, cari ati me- 
ritulă da fi deschisă pirte prin neumblatulă Şi întunecosulii codru 
ală trecutului nostru. Nu e dar de mirare, că uneori a pututii să 
rătăcescă din pirtea ce deschidea cu atâta muncă. Așa ce în ca- 
sulă de faţă. Documentele ce am descoperiti în urmă, vină să 
indrepte erorile din aserțiunea ilustrului inainte-mergătoră alti 
nostru. | 

Mai întâi P. Ș. Episcopulă a greşitii, căci a avutii de călăuză 
o Scurlă îstorie tipărită a mănăstirii Nemțului, care a cam ameste- 
cată și confundati faptele. Astăgi dămii aci, spre îndreptarea ero- 
riloră, în întregulă său, hrisovulă lui Eustratie Dabija din 7173 Fe- 
bruârie 6 (1665) la care se refere şi istoriculă mănăstirii Nemţu- 
lui, dar din care nu vresultă de loci vre-o strămutare la Seculă « 
măniistiviă oră a inscriptiunăă mănăstivii sfântului Nicolae din cetatea 
-Nemfuluă, | 

lată hrisovul, în traducere vechiă românescă. Eli e păstrată Ja 

(1) Acâstă tendență şi pretenţiune a Turcilorii este multă mar târdie. V. A.U.
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) 
mănăstirea Nemţului, în pliculă de lrisove ală salelori Borcea 

Reucea și Oglindescii. 

«In numele tatălui și ală fiului și alii sfântului Duhii Troiţa Sfântă cea de 

o ființă și nedespărțită. Iată eii robulii, stăpânului meii Domnului Dumnedeii și 

mântuitorului nosten Is. Hs. și închinătoruli 'Troiţei, Ze Eustealie Dabija V.V. 

cu mila lui Dumnedeii Domni “Țării Moldovei. Adecă Domnia mea bine amii 

voilă cu a nâstră bunăvoință și cu curată și cu luminosă inimă și din totii 

sulletulă nostru şi cu ajutorulii lui Dumnedeii, Domnia mea socotindii şi râv- 

nindii faptelori celorii bune, pre care le ai lucratii răposaţii Domnii noștri eci 

mai dinaintea nostră, din dragostea care o avea către Dumnedeii şi către S-le 
biserică şi mOnăstiri și ragătorii lui Dumnedeii pre cari i-ati miluită şi ai în- 

tăritii pentru mânluirea sufletelorii sale în locașurile cele vecinice. Deci dară 

şi Domnia mea. pre cât este după puterea nostră şi stăpânirea, ruzămă pre 
Dumnedeii, ca să ne ajutoreze şi nouă întru faptele cele bnne, de-a urma bu- 
nătățilorii lorii. Dreptii aceea Do:nnia mea, cu bună vrerea lui Dumnedei și 
cu blagoslovenia aceloră 4 sfințitori ai Moldovei, Kir (hedeon arch, și metro- 
politii ali Sucevei și Kir Dosoftei episcopii Romanului şi Kir 'leofanii episcopi 

Rădăuţului și Kir Serafimii episcopii de Huși şi cu bunăvoinla a totii divanu- 

lui nosteu a Moldovei, mari și mică, amă dati aci sfintei mănăstiri ce se dice 

din cetataa -Nemţului, părintelui meă duhovnicescii Kir Ghedeon archiepiscopă 

şi mitropolitii Sucevei și rugătorului nostru egumeni și la totii soborulii. din 

S ta mănăstire Xeropotamia, care se numesee Seculii, pentru ca să aibă pă- 

rintele celi mai sustii disă Ghedeonii și egumenul, cu yotii soborulii mai sustii 
scrisii din S-ta mănăstire Seculii, ce să fie puternici și volnici de a pune e- 

gumenii și călugări la monăstirea cea. mai susii scrisă a. cetăței Nemţului, unde 

este hramul St. lerarchii și făcătorului de miruni a lui Hs. Nicolae, dintru a 

sa, indnăstire din Seculi. Și să fie acea S-tă mănăstire sub ascultarea Secului, 

pentru că și acea S-tă mănăstire este zidită pe locul cetăței Nemţului, pre- 

cum este scrisă în întru așed&mânturile care le avea dela Irimia Moshilă Voe- 

vodă și dela fitorulă ei Vasile Vovodii, pre carele elă însuşi o ai zidită acea 

S-tă mănăstire din cetatea Nemţului, şi însuşi Vusile Vodă ai dată acea mhi- - 
năstire a sa zidită, ca să fie sub ascultarea S-lei mănăstiri din Seculă. Drentiă 

aceea mai susii scrisa mănăstire din catatea Nâmţului, să fie și dela lomnia 

mea dreptă danie şi :niluire părintelui ine celui mai susii disii, Ghedeon și 

sfintei mânăstiri Secului, cu totă venituli. lară după a nostră viață și domnie 

ori-care va fi din nâmulii nostru, saii pre carele Dumnedei îlii va alege ca să 

fie Domni în pămintulă nostru ali Moldovei, să nu strice acestă a noztră da- 

nie și miluire și aședare, că de nu, să fie de trei ori Dlăstenatii şi procletiă
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de Domnulii Dumnegeii cel ce ai făculi cerulii și pămîntulă și de preacu-.. 
rată. Maica sa şi de loţi evangheliștii și de toţi sfinţii apostoli și de acei 318 

„părinţi din Nikeea şi să aibă parie cu luda şi cu Arie celă de trei ori blă- | 
"stemalii, în muncile cele fără sfârşită, în veci Amin, . 

lași velâlă 7173 mesiţa febr, 6 dile, 
Insuși Domnul ai poruncitii, 

| Siguu 
! octogonă ;* 

albă. 

Semnatii, Fustratie Duvija Voccodă. 

  

Diacă, Stratulată Ruigina,. 
i 

Chiar acestă actă nu arctă prea documentată aserţiunea ilustru- 
lui prelat, câtă privesce nuniele Domnului și data înfiinţărei în 
cetatea Nemţului a mănăstirii cu hramulă Sfântului Nicolae. Nu 
numai chrisovuli de mai susii, ci o serie de documente, pe care 
unele în intregime, altele în estrasă le aducemi la vale, ne probă, 
din contra, că mănăstirea din cetatea Nemţului nu a fostu înfiin- 
jată de Petnu Rareșă, celă puţină ca mănăstire cu călugăni, ci de 
Vasile Lupu. Se pâte că inseripţiunea de pe paraclisulă dela m&- 
năstirea Secuii să provină dela paraclisului din cetatea Nemţului, 
căci nimică nu ne împedică de a admite existența vechie a unui 
altară în cuprinsulii cetăţii, dar iurăși să scie, că pe locul mănă- 
stirii Seculă exista mai dinainte de ce Nestoră Urechiă şi soţia sa 
Metrofana să fie zidită mănăstirea loră, exista, dicii, o biserică mai 
vechiă, sihasuria lui Zosima, care putea să fie chiar dela Petru 
Vodă. P. S. Melchisedecă şia luată, repeti, informaţiunile, nu 

din documente, ci din Ileropia căuureatip aviraeriipui  IkauSa unu 
Gânsa lasă p crSpr. -p ansa 1357 dlâprie „pi 20 ariac. (tipărilă 

la mănăstirea Nemţu). FO. La fila 5 este o istorie în scurtă pentru 

sfânta mănăstire Seculi. Autorului acestei istorii pune înfiinţarea 

sihastriei lui Zosima la 1560, dar nu aduce nici uni documentii 

probândă acâsta. Primulă documentiă ulă schitului Zosiina, qice 

istoria din 1857, este dela Alezandru -Lăpușieanulii. E vegretabilă 

că nu-i citâză nici data măcară. 'Lotă, atăt e regretabilu că P. $.
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„ Melchisedecii nu ne-a datit însăşi inscripțiunea ce crede că este 
transportată dela cetate. Acâstă informaţiune ai luato P: $. Epis- 
copulă totă din «elstoria mănăstirilori Nemţu şi Seculu din 1857>,. 
dela fila 6 verso, unde dice că: «Care acesti hram ala Sf. Ierarhii 
ală lui Hs. Nicolae, după multele r&sedle și prăgi urmate aicea în 
ț&ră, nepulendi sta în cetate, s'au mutată hramul în lăuntruluă 
acei mănăstiri Seculu, unde. şi până astădi se păzesce, şi este bi- 
serica frumâsă forte, forte». 

Ore prin vorbele că «s'aă mutată hramuli» este a se înțelege că 
Sau mutati însăși mănăstirea din cetatea Nemţului ? — Documen.- 
tulă dela Dabija din 1663 încâce ne arată existândii mănăstirea diu 
cetate. Târdiă numai ea sa stricată şi de atunci, se conservă la 
biseiica din satulă Vânătorii jcâne dela mănăstirea din cetate. .. 
Deci «mutarea hramului». nu implica, încă în 1665, strămutarea ma- 
lerială a bisericei din cetate. Acâsta, în ori-ce casă, până la nou€ 
documente ! i 

In mai tote daniile lui Nestoră Urechiă, pomenesce de mănăsti: 
rea lui, designând'o cu vorbele : «Cea din noă zidită». Acestă desi- 
onaţiune pote totii așa de bine, să cuprindă o idee de timpii, câtă 
şi acea referitore la o zidire mă vechiă. In ori-ce casă, pină ce se 
vorii afla documente inlărindii aserţiunea, că Petru Rareșii e iute: 
meitorulă mănăstirii de călugări din celatea Nemţului, ei menţină 
aserțiunea opusă, că fondatorul ei e Vasile Lupu. 

  

Xe . 

lată câte-va documente proprii a proba, că Nestorii Urechiă şi 
soția sa Metrofana și-au zidită mănăstirea lori Seculă, acolo unde 
esista mai de multă schitulă lui Zosima, care schită avea tocmai 

hramulă ce Nestoră Urechiă dete mănăstirii sale celei noue. 

a) Petru V.V. PP. mijlociii—hârtie— lași (data spartă) (1). 

Contrasemnatii de Andrey Gherman saii Veiman. 

Diac. Bodrobeulă. 

(1) Este regretabilă că dala acestul document e spartă: decă ară [i dela Petru Rareşă 
„ară proba tocmai ce dicemii noi, că schitulă Zosima are pre acesta de clitoră ŞI că deci in 
scripțiuneg dela paraclisi putea.șă filă fostă la una din bisericile. schitului,
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«Schitulii Zosima -să stăpânâscă loculii ce va curăţi din gura Secului în 

Nemţii, pînă unde Brom oră (:HVeuc:) ai curăţilă. (No. 131 ali opisului 

din archiva mănăstirii Nemţului). 

b) Ieremia Hloghilă, hări. P. mijlocii, Slavă. 

- " Suceva 7105 (1896) Maii 5. 
Contr. Toma logofătii, ucit. 

Diac. lacobii. Sigili mijlocii spartii, 

Miluesce pre Dositeiii egumenulii și soborwii din schitulii lui Zosima (lângă 

Seculii) unde este hramulă St. Ionii Botezătorulă, cu loculii mănăstirii și să 

aibă a stăpâni și totii loculă câtii La curăţită, de unde aii începulii a curăţi 

pină unde Heskur at curățilă, cum ali aședati și episcopul de Romanii 

Agathon și precum aii şi din aședăminturile fi npatuaiti wr nokounare llerp5 
hoeoa,. (No. 49 ali mânăstirii Nemţului). | 

c) Ieremia Moshilă, hârtie f. mică; slavii. Suceva 7106 (1598) lunie 11, 

sigilit inelarii, ccră roşie. Semnalii Vodă; contr, Stroici vel log. ucit; diacă, 

“Teodosie, 
- Invoesce mănăstirii schitulii Zosima, să stăpânâscă o moră din Borcesci dă- 

ruităjde_Vodă (No. 1578 din catalogul mănăstirii). 

d) Jercmia Maghilă V.V., hiutie, mijlociă, slavii. Succva 7106 (1593) lunie 11, 

sivilii inelarii roșii. Cont. semn. Stroici vel log. diac Teodosie. 

Intăresce schitului Zosima prisaca ce T-aă dăruit Monahia Praesiu, cu ehri- 

sovii dela răposatulă Petru Voevoaii, (No. 1579 ulii catalogului mănăstirii). 

> % 

lată acum principalele documente probândi teza mea, că Vasile 

Lupu este adevăratulu întem ietoră alu bisericei St. Nicolae din 

cetatea Nemţului. 

1. lusuşi Domnitorul Vasile Voevodii numesce mănăstirea din cetatea Nem- 

țului : « Alănăstirea Domniei mele» în actulă din laşi 7460 (1652) Martie 17. 

Prin acesti documentu Vasile Vodă poruneesce păreălabiloră, desugubimariloră 

olăcarilorii, podvodarilorii, să scutescă : «satele minăstiriă Domnică mele din 

celutea Nemţuluă : Alănescii și Oglindescii şi Slobodia de sub cctates. (Vei 

aetulii cu No. 1609. din catalogulii de documente alii mănăstirii Nemţului). 

2. Unii altă actă totii dela Vasile Vodă” din Iași, 7161 Ghenarie 12, este unii 
folio mijlocii în limba slavonă, semnatii de Domnitori, cu sigiliulii trei, pur- 

tândii data de 1633. Este scrisă de diuculii Dumitrașcu, Vasile Vodă cumpără 

jumătate din mosie din Oglindeşti, delu Vaidaniţa -și liuliă ei Uesulii. Apoi dă 

acca jumătate de moşie «lu a nâstră Sf. mănăstire din. cetatea Nemțului».
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(Vedi. actulii cu No. 1610 din catalosulii de documente ali mănăstirii Nem- 
țului), 

[tă acestă actă : 

Seoubomi Gheorghie Siefană vel log. i Ghica vel dvorn. Dolnai zemli i 
tiheorghie hatman i Pircălabă Suceavskii i 'Poma vel dvorn. Vişnei zemli, i 
Stamate vel postelnic i Constantinăi Ciogolea vel spatarii, i Alexandru vel 
ciasnicii, i Iordache vel vistevnicii, i Patrașco Ciogolea vel stolnicii, i Enakie 
vel comisă, i Andreia îi vel medelniciară, i Solomonii vel cluceră, i Apostolii 
vel jitniceriu, i Racoviţii Cehan vtori logofătă, i Statie vtori vistiarii, i Nea- 
niulăi, i Neculai, i Roșea,i Stoianulă dvornici glotnii, i innih boliari ot dvorn. 
Gspdin ego Misto. 

«Seriemii şi măsrturisimiă cu acâstă scrisore a nostră cum ai veniti înaintea 
nâstră Bruzeunua Și cu feciorulii ei, cu Uesu, de bhunăveia lorii, de nime ne- 
voiți nică asupriţi și-aă vândulă a lori dreptă ocină şi moșie jumătate de salii 
de Oglindești, ce este pe apa ratului (ori iatului ?) în ţinutul Nemţului, cu 
vadă de moră și cu totii venitul; acesta o aii vendutii Măriei sale cinstitului 
şi luminatului Domnului nostru Vasile Voevoaii, drep îi 100 de galbeni de aurii 
și le aii plătitit Măria sa acei bani deplinii 100 Ugarskii, întru mânile Vaide- 
niții şi a feciorului ei Uvsulă, dinaintea nâstră a tuturorii. Intr'aceea Măria sa 
cinstilulă și leminatuli Domnulii nostru Vasile Voevod aii dată și ai miluitiă 
cu acea jumătate de sati de Oglinde:tă a sa sfântă rugă și mănăstire din ce- 
tatea Nâmţului, unde este hramulit marelui părinte și de minuni făcătoră ȘI. 
Nicolae. Pentru aceea și noi amii făculii acestă scrisore dela noi ca să fie de 
credință sfintei mănăstiri și ami iscălită cu mănule nostre și ei Dumitrașco 
amiă scrisii ca să se scie.» Iscăliți cei de susă. 

U Iaşi lâtii 7161 Mesiţa Octomv. 16 dile. 

3. Unii altă actii totii dela Vasile V. V. din lași 7161 (1653) Ghenarie 12. 
Este unii folio mijlocii în limba slavonă, semnată de Domnitori, cu sigiliulii 
micii ali țărei și scuisii de diaculă Dumitraşcu, Vasile Vodă dăruesce mirză- 
sliriă sule din cetatea Nemțului poenile numite Slatina, luate din hotarulii lâr- 
gului Nemţului, ca să fie călugărilor din cetate, (Vedi actuli cu No. 1611 
din același catalogă). o 

4. Zapisi în fața Divanului, de cumpărătură penlru dania dela uriculii 
No. 1611, către biserica din cetatea Nemţului. (No. 1612 ali aceluiași calalogii). 

5. Gheorghie Ghiea.-lași, 1659 Gihenarie 14, folio mijlociii, semnatii de Vodă 
cu sigiliul lărei. și serisă de diaculii Dumitraşcu. (Vedi No. 1614 ulii ace- 
Juiași catalogii). (iheorghie Ghica întăreşte darulii bă Vasile Vodă la mină- 
stirea aceluia din cetatea Nâmţuluă. (Vedi No. 1613 ală aceluiași catalogă).
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6. Gheorghie (Ghica prin uriculii din Sucâva (folio mijlocii, sigiliulii inelarii 
textii românescă, semnată de Vodă) întăresce mănăstirii din cetatea Nâmţului 
două sălașe de ţigani: «<lostaii dati dela Vasile. Vodă uni țigani anume 
Toder Hagi, iar acum Domnia mea amii luati pe 'Toder și lamii datii celății 
Domniei mele aicea la Suceva şi amii dati pe Ionă ţiganulii cetății Nemţului 
pentru 'Toder, care ţigani ai fostii drepți domnesci şi ne aii ar&talii direse de 
danie și scutire dela Vasile Vodă». 

7. Uricii dela Stefani Vodă din 7168 (1660) Cihenarie 6, în lmbă slavonă 
din laşi, semnatii de Vodă, scrisii de diaculi Tironă, folio de mijlocă, avendiă 
sigiliulii domnesc inelară în albă. kste relativă la Poiana disă la Timușă, pre 
care 0 recunâsce posesiune a mănăstirii Sf. Nicolae din cetatea Nemţulii, în- 
temeială de tatălii săă Vasile Lupulii. Documentulii se păstreză sub No. 1616 
in pliculii moșiiloră “Borcea, Rtiucea şi Oglindeștă, la mănăstirea Nemţulii. 

8. Chrisovulă mai sustii citată ali lui Dabija Vodă, din 7173 Februarie 6. 
Dabija Vodă pune mănăstirea din cetatea Nemţului sub ascultarea mănăstirii 
Secutii : «pentru că acea S-lă mănăstire este zidită pe loculă cetății Nemi 
unde este hramulii S-tului lerarchii și făcătorului de minuni a lui Christosti 
Nicolae .... . precum este scris și întru aședămintele care le avea dela 
Irimia Moghilă. V. și dela titorulă ci r&posatuli Vasile Voevodii, pre cure el 
însuși o aă zidilii acestă S-lă mănăstire din cetatea N mțulă şi însuși Vasile 
Vodă aă dati acestă S-tă mănăslire zidită ca să lie sub ascultarea Ss. tei mă- 
năstiri din Seculi». 

Incape așa dar vre-o îndoială asupra punctului, că Vasile Vodă 
este înființătorulă mărăstirii St. Nicolae din cetatea Nemţulă ? Dar 
continuămi : 

9. Uricii dela Duca Vodă, din 7180 (1672) Iulie 20, scrisă în „Iași, româ- 
nesce, pre ună folio de mijlocii, de diacu'ii Uiligori, având sigiliulă mare roșu 
deşi cam ștersă. Duca Vodă, dă egumenului din mănăstirea dela cetatea Nem- 
(ului să-și apere poenile cari sunt în dosulă cetății și curăţiturile, cari sunt 
in Slatina, cu totă Timuşulii, danii dela reposaţii Domni şi dela cfitorulă Vasile 
upulă. Se află în depositulti mănăstirii Nemţulii în pliculă sutelorii Borcea, 
hăucea și Oglindeşti, cu No. 1618. , 

10. Stefanii Petru Voevod la 1673 (7181) Februarie 4, sculesee asemenea 
mănăstirea din cetatea Nâmţului de slatina dată ci de Vasile Vodă (Vedi 
Act. 1619, din catalogulă mănăstirei). 

11. Antonie Rusetii Vodă. In 7184 (1676) Ghenarie 24, - folio mică, docu- 
mentulii cu No. 1620; confirmă scutirea de mai sustii amintindă şi el dania 

i Vasile Lupu la mănăstirea lui din celale,
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12. Dumitrașeu Cantacuzină, bărtie folia mijlociă, laşi 7193 (1685) Ghena: 

vie 12, în limba românescă, Sigiliu mică roşu; semnaliide Vodă, serisii de diu- 

culă Danu. Este o poruncă la: «Slugile nostre, la toți solarii cari umblaţi 

pentru slatina dela cămăraşii de ocnă, la ţinutulii Nâmţului». Le poruncesce 

să lase în pace mănăstirea din cetatea Nemţului de slatină «că acea s+latină, 

acolo, 'Limușulii în hotarulii tergului Nemţulii o are danie dela r&posatulii Vasile 

Voevodii și alţi Domni». 

13. Ge oyoan Ascobree apynermenon ui murponoanTSa Ac Gswkea, 
Cata emnenonSa pe Poaan (.........) episcopul de Rădăuţi, i Mi- 
irofană episcopulii de Iluși, i Tudosie Dubău vel logofăt i Cavrilii Costake vel 

vorn. de țera de josii (sic) i lon Racoviţii vel vorn. de țâra de susii (sic). i 

lonaşco Balş (Banu) ce ai fostii vornicii mare, i Alexandru Ramandi ce uii 
fostii Vornicii: mare, i Velicico Ietmanii îi Pircălabii Suceavshii i /osimii Ba- 

şotă ce ai fostă I&imanii, i Constantină vel Postelnicii, i Deadiulii vel Spă-. 

tară, i Vasile Costache vel Ciașnicii, i Gheorghie vel Vist,, i 'Toder Iordache 

ce ai fostii Visternicii rnare, i Gheorghiţă Alboti vel Bani, i Ciavrilii Braesculii 

vel Stolnicii, i Stefanii Cerkezulii vel Comisii, i Eni vel Medeln., i Vasile Baenskie 

Șerdariulă, i Donici biv Serdariu, i Stefani Fratiţa vel armașiăi, i Vărlan hiv 

armașăi, i Caplană Cilibi vel User, i Lupaşco Bogdanii asa de darabani, i vtori 

Logof., i vtori Spatarii i vtori Ceașnicii, i Vasile Damiunii treti log., i Vasilie 

(iugesculii vtori Comisii, i vtori Clucearii, i vlori Sulgerii, i vtori jilnicerii, i 

Andreiă Muntenulii, i Dumitrasco Murguleţii, i Pahomie Frâncu, i Blebea Vor- 

nici de Porlă şi alți boeri şi feciori de boeri, scriemii și facemă știulii, cu 

acestă scrisore a nâstră, precum ati venitii înaintea nostră Părintele şi rugă- 

torulii nostru  egumenuli și cu lotii soborulii dela Sta mănăstire Xero- 

polatmu, ce se spune Cusa, de ne-ati arălatii înaintea nostră ispisocii dela 

Domnulă nostru Îw Conslantinii Voevodă şi diresii dela reposatulii Eremia 
Moghilă VVodii și dela Dabija Vodii și dela Stefanii Petru Vod, seriindii pre- 

cum! aii dată cetatea Nâmţului să asculte de mănăstirea Secului și să fie 

egumenulii şi cu totii săborulii dela Seculii volnici a pune egumen și călu- 

gări înte'acestă mănăstire în cetatea Nemţului, unde este hramulă întru nu- 

mele St. Avhierarhi și făcătorii de minuni, a lui ȘI, Nicolae, dintru sa mă- 

năstive”din Seculii,* ca să aibă a asculta de acea Stă mbnăstire din Seculii, 
căcă şi acea S-lă mănăstire este zidită pre loculii cetății Neâmţului, cum este 

scristi şi în diresele dela acești Domni ce mai susi seriemii. Pentru aceea și 

noi vădendă aceste adevărate ispisoce scriindii cu mare blăsteinii, și dela noi 
dela toţi amit făcută acestă serisore, să [ie de mare credință Părintelui și totă 

săborulii dela S-ta mănăstire ce mai susii se dice Seculii. Și pentru inui mure
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credință ami iscălitii noi toţi cu mânile nostre, ca să se creqă. Și eii Uligorie 
amii serisii cu să se știe.-—U laşi 7193 Aug. 25 dile. | 

Semnaţi cei din zapisti. - 
(:N. 1621 Pliculă Borcei, Recea şi Oglindești. In depositulii mănăstire 

Nâm|ului). 
If. Carte domnescă dela Constantin Cantemirii V. V. către osimiă Buşotă în 

limba românescă, din lași, dela 7197 (1689) Ghenarie 10, contrasemualii de 
vel. logofătă, cu sigiliulii mijociti roșii pe unii (€. de mijlocii, Ordonă Domni- 
torulii lui Başotă, să hotărască unele moșii ale mănăstirii Seculii, căci ai periiii 

“tote deresele de moşii ce le aii avutii închise în cetatea Nemţului, de tâlhari.— 
Actul acesta ne arală, de o parte. pre Vasile Lupu ca întemeietorulii mănăstirii 
din cetate, și pe de altă parte: cum acâstă mănăstire servea de adăposti mai 
sigurii.. In [ine ne amintesce despre năvălirea Cazaciloră, cari uciseră pre Domna 
Ruxandra. Este păstrată la mănăstirea Nemţului, în pachetulă moşiilorii Boreci, 
hăucea și Oglindeşti cu No. 1622. 

15. Unii altii actii din 7199 (1691) Aprilie 29 este porunca boierilor de 
divan Dubău vel logof. Vasile Costache vel vornicii şi Iordache Rusetii vel 
visternicii, către hotarnicii rânduiți să hotârască moșiile mănăstirii, că sati 
perdutii deresele când aii intrati Cazacii acolo de ati omorită pe Domua Hu- 
xaudra. Actulii are No. 1623 în catalogulii mănăstirii. Vedi şi blăstemulii 1mi- 
tropolitului Sava din 7199 (1691) Aprilie 29, (act No. 1624 din cutalogulii 
mănăstirii Nâmţulii). Im hotarele moşiilorii mănăstirii dela cetate, căci sui per- 
dutii nricile într'aceste vremi cumplite, de tâlhară, insvândă Cazacii în cetatea 
Nemţului, când aă omorili pe Domna Ruzanilru». 

Din tâte aceste documente se vede neindoiosă, că Vasile Lupulă a 
făcută mănăstire în celatea Nsmţului, şi că la fiuez secolului alt XVII 
ea nu era desfiinţată. 

II. 

Domnița Ruxundra, 

Se vede că Vusile Lupu iuființase în cetatea Nemţului mănăstire, 
ca să o. apere 6re-cum de atacurile oştiriloră, cure invadaă în țeră 
şi să aibă, la nevoe, locii de adăpostă pentu averile domuescă (1) 
și chiar pentru salvarea vieţii. 

(I).P. s. “Melchisedecă dice că ai făcut acesta cu acelaşi scopă Petru Rareș, ceca-ce vă- 
durămă că nu este documentată. Molivulă transformării celăţii în nignăstire mi se pare însă 
acceptabilă, pe vremea lui Vasile Lupuli, !
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Posedemi unii documentă constatândii, că la cetatea Nâmţului, 

măcară că era transformată în biserică, se adăposteait mai marii 

|ârci la di de mare cumpănă. Astă-felăi vedemit în zapisulă lui 

Fealtin din Tergulă Neniţului, din 7169 (1661) Ghenarie 23. Din 

causa năvălirii în Moldova în contra Domnitorului Stefăniţă Vodă 

fală lui Vasile Lupulti, a lui Constantin Vodă Șerbanii dela Mun- 

ten, sai adăpostită în cetatea Nemţului : mitropolitulă Sava, epis- 

copulă Serafimă dela Huși, egumenii dela Trei lerarchi, Golia, St. 

Sava, Galata din Iași ete. ete. (1). Totă astă-felă și Domnița Ru- 

xandra a lui Vasile Lupu se adăposti la mănăstirea părintelui săă . 

din cetatea Nemţului. | 

Cronicele nostre aimintescii aceste fapte. 

= 

Avemi îrtă din escursiunea dela mănăstirea Nemţului la 1887, 

(1) Iată actuli în t6tă întregimea lui şi cu ortografia transerisă : - 

«Adică eu Fealtin din T&:g de Neamţu şi cu nepoata mea Mirica futa Albului, scriem şi 

mărturisi cu cest zapis al nostru inşine pre noi, cum de buni voia noastri de nime ne- 

voiţi pici asuptiţi, am văndut a ncastri direapti ocini și moşie şi tîscumpirituri un pomeat 

subt Boişte din sus de Prizaca lui Marco. alăturea cu Prisaca, care pomeat au fost moșie 

direapti lătînemeu Giurgii şi-au fost văndut de trăg pentru birul tătănemeu Giurgei la Marcu 

din Grumizeşti, iar eu mam sculat şi lam rescumpîrat de la Marcu de preuni cu nepoalîmnia 

„Mirica fata Albului. Căna iaste acmu eu de preuni uu nepoatimia care mai 'sus seriu mam 

sculat şi am văndut acel pămînt de subt Boiște pre lingă Prisaca lui Marcu din sus sviin- 

țici sali părintelui Savei metropolitului de Suceav dirept douăzeci şi cinci de lei bituți, şi | 

sviinţia sa. ni-au ficut plata deplin, acei bani ce mai sus scriem douezeci şi cinci lei bituţi 

în- n înule meale lui Fealtin şi a nepoalimia Mirichei şi întru acestă tocmeali sau timplat de 

fali părintele Serafim episcopul de Huşi și popa Iosif. egumenul de la Trei Sili din lași 

şi popa Macarie egumenul de Goleia şi popa Ioanichie egumenul de St. Sava şi popa 

Gheor ghie cgumenul de Gilata” şi popa Macarie egumenul de Bărnova şi popa Dosoflei egu- 

m:enul de Neamţu şi popa Paisie egumenul de Secul şi popa loan egumenul de cetatea Neam: 

țului şi dumncalui Iftimie Boţul stolnic şi p;ăcălabul de Neamţu şi Gavrilaş Tăbirţi cămă- 

raş şi Hanos vătaful de puşcari şi Simiouică șoltuzul de Trăg de Ncanţu şi popa Gheorghie 

şi popa lon tij şi alţi oameni buni mulţi şi zcești boiari şi părintele egumenu şi oameni buni 

care n ai sus sînt seriși intracesta zapis toli au fost de faţ in cetatea Neamţului, cănd sau 

ridicat Constantin Vodă Şerban pre Ştefan Vodi feciorul lui Vasilie Vodi. Şi pentru mai mare 
crediuţi roi v&nzitorii ne-:m pus degetele, ar părinţii şi boiarii şau pus peceţile şi iscăli- 
turile. De aceasta scriem şi miîrturisime ” 

„U. Nemejkoi Grad Moldavia. 
. VI. 7169. Mesiţa Ghenarie 23 di. 

Semnaţi cei sus aătaţi şi ieremonach Ghcdron Taslov Pisab, Muvrmwzroro.



125 B'SFRICĂ DIN CETATEA NÂMŢU atu 
  

o serie de documente care amintescă despre tragica -perire. a Ru- 
xandeei în mânăstirea dela cetatea Nemţului. Din aceste documente 
aflăm, că ună boieri! moldovână anume Crupeuski postelnicii, at 
adusi, prin trădare, pre Cazaci la cetatea Nemţului, ca să prade 
averile Domniței Ruxandra. Dela posesiunea acâstei averi at ur- 
matii lungă procesă, mai întâii contra lui Crupenski, care-și apro- 
priase din avere, după reclamaţiunea familici Cantacuzină, ruda 
Domniței Ruxandra, și apoi între clironomii Cantacuzină cu mâ- 
năstirile Nemţu și Golia, cari după testamentulă Domniței Fuxandra 
avură parte în clironomie. 
„Intre actele cu referință la Domniţa Ruxandra aducemă unulu 

cu propria sa semnătură în limba grecescă și cu sigiliulă săi. 
Domnița sa împrumutată cu bani dela ună călugără greci Gri- 
gojie ce au fosii mitropolită Laodicheas, cum și dela egumenul 
dela Galata. Aceste datorii se plăteseăi mai târdiu de paharnicul 
Vasile Iordache Cantacuzino rudă și clironomuli Domniţei Ruxandra 

“ca clironomă ală tatălui s&ă Toaderă Iordache Cantacuzino directuli 
moștenitori. 

O observaţie importantă este de făcută la documentulă semnat 
de Domnița Ruxandra, și anume : că ca pare că nu scie să scrie 
vomânesce, de 6re-ce semnâză geecesce, și pină şi vorba românâscă: 
«Domna» o serie cu scrisâre grecâscă în modulă următoră : 

Auova Potavâpa. 

Apoi cum se împacă asemenea constatare cu laudale ce se dai 
lui “Vasile Lupului cum că este restauratorulă limbei românesci? 

lată acum însă și actele importante de care mai susă vorbim, 
după traducerea ce a binevoită a ne face d li profesoră Erhiceinu. 

<A Tăs mape sas ua Gunhogias ua at pa ha Tia mode Gunhoă îj Ava 
Potavâpa 16 ads “pret ze pie wa9rqeuzya re vu Vadară 100 Î189 Saare aa, 
(257p.) nai vă Epo vă Teze sdpapnstă re do ra uric 1s Sinteuâpia, dupa dos 
ai mpiliozos ai dvrijitas. ami [55 uai oraYa îă Evavriov wa! EX9o îyb de Xprjts, 
at cn, S&nârregavre ăs vpăvare amd We pa. 158 uni uă 48 Văvazoy vă Ea x 
Enupnzul wa vă ră mhepinsy, Kai dă Eaton Dazipata vă ră îâtoy pe eu
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papzugi za îvoibay Fudvoy ua păi. 

NB. Serierea autogrată a Domnei Ruxandra are o sumă de erori și-amii | 
ranseris-o așa cum este. (Vei facsimile anexată). 

Traducere 

«Prin presenta mea mărturie și cu totă lăria mărluriseseii ei Dâmua Ru- 

xandra, cum că dalorescii sântului egumenii de acum ali Călătei 100, adecă 

una sulă aspri. Și să amii a-i mulțămi de a-i da în luna Septemwvrie, fără cu- 

vintii şi judecată și împotrivire; iar dacă sari întâmpla lucru dimpolrivă și 

voiii ajunge eii la judecată şi ceea ce se va cheltui să fie de mine. arii dacă 

m& va lua mârlea să aibă epilropii mei să le plătâscă. Și penteu încredințare 

amii subsevisii cu propria mea mână, cu unii omi vrednici de mărturie și 

amii pusii și sigiliulii mei spre dovadă.» 
în laşi 1686, Mai 93. 

« Domnu huzandru recunoscii cele mai de susii scrise cu propria meu mână. 
Sigiliulă represintă armele Moldovei 

ŞI în jurii inițialele: P. T. (Roxanda Timuș?) 

„. Grigorie mărturisescă cele de mai susii.» 

% 

Paharniculă Vasile Cantacuzino aă plătită datoria de 40 de lei 

către Grigorie Proin mitropolitii Laodicheas 7197 April 28, adică 

3 ani după sinetulu de împrumutare către egumenulă dela Galata. 

lată aci, în întregime, chitanla dată lui Vasile Cantacuzino, de călre 

mitropolitului Grigorie Laodicheas : 

«Grigorie Proin mitropolitii Laodicheas, fasii scire cu acestă scrisore a mea, 

precum mi-a dată dumnâlui Vasile Paharniculii patrudeci de lei bătuţi, care 

bani mi-aîi lostii datore răpausalu Domna Ruxandra, şi pentru credință anii 

făcutii acestă serisore la mâna dumisale paharnicului Vasile şi ami şi iscălitii, 

ca să se scie, leatii 7197 Aprilie 28. 

Semnalii în grecesce, celii mai susit pomenitii. 

* 

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 proces ce i-a făcut Grigorie fostulă mitropoliliă 
Laodieheas, egumenulă de Golia și soborul dela Treisfetitele. A- 
devărulă este, că acestii Vasile Cantacuzino a avută multă” de lucru 
și de cheltuită pina să scotă averea Domnei Ruxandra «din mâna 
lui hvupenshi Post, ce uit fostii mersi să le iea pe sâma craiului le. 
șescă, fiindă atunci mare amestecare în țeră».' Vasile Cantacuzino, la 
jude cata din 7196 a produsă o dietă dela văposatu mătușă-sa, Domnu 
Rurandra, făcută cu doi ană mai dinainte de peirea ei şi acolo scriind 
cum Or griji-o şi cui da lăsată... și după aceea s'ai tâmplatii mari 
primejdii Dâmnei Ruzandrei, de ai 1 căguti în mâna unoră căzacă [ă- 
călori de ră, și luându-i tătă avuția, mai pe urmă i-ai tăiată și ca- 
pulă, și întelegendi dumnâluă Vasile pahavniculă de perirea mătușă- sa, 
cenitaă la salii lu Preotesci de aă luată ce-a mai scăpati de acei Hal. 
hari, bucate, pâine», 

Domnița Ruxandra lasă în dicta acesta satulu Preotescii lui 
Toaderă Iordache visterniculă, părintele păharnicului Vasile, cu con- 
diţiune, ca “Toader visterniculi Cantacuzino, pentru Preotesei să dea 
mânăstirii Golia uni altă sată la Scheia. Va să dică Vasile Can- 
tacuzino clironomesce pe Ruxandra ca urmașii ală ui Iordache 
Toaderă Cantacuzino. 

* Judecata diutâiă, înaintea Divanului. hui Gonstautină Cantemir, 
o constatămă după chrisovulă judecăţei a doua dela ace! ași Dom. - 
nitoră, din 7186, cum și din mărturia lui lacobt fostulă avehie- 
piscopu de Constantinopole, care ambe le dămiă în tâtă întinderea 
lori mai la vale. Intârdierea ce pune Vasile Cantacuzino de a se 
achila conformă dietei Dâmnei Ruxaudrei, provine din lipsa lui 
din Moldova mai bine de ună anu și jumătate. timpă ce Pau pe- 
trecuti în ţera românescă, ferindu-se pare de Poloni, cari ameste- 
caii văi Moldova la acestă dată Și alu cărori pantisană se vede că 
Vasile Cantacuzino nu era. Intorcându-se elă din emigraţiune, noul 
egumeni dela Golia, lacobă fostul patriavchă de Constantinopolu, 
cere dela Domnitoră să oblige pe Vasile Cantacuzino la desăvirșila 
achitare câtre mănăstire. Domnitorulă insăreineză : «pe credincioşii 
boierii domniei mele Velicico Costină hatmană și Iordache Rusetă
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vel vist la prea sfinția sa părintele lacobi, ca să ia sema singurii 

sfinția sa eu hoierii și cu egumenulii de 'Treisfetitele, câtă pâine a 

nai r&masii asupra lui Vasile păharniculu». [i constată : 

«.., Câlă păine au r&masti asupra lui Vasile păharniculii, să dea 400 merţe 

gvâii cu imazere, care sai preluilii 400 lei, câle 1 lei merţa cuim umbla a- 

- tancea. Si ati mai rămasii 250 merțe săcară cu mălaiii carele facii şi acestea 

120 lei, câte 2 orţi merța. Si dinlracești bani s'au ţinulii în sâma lui Vasile 

păharniculii 135 lei din cheltuiala dumisale ca s'aii isă mai susă, și aă plă-., 

lită 40 lei la Grigorie ce aii fostii mitropolitii Laodicheas, care bani aii fostii 

datore Domna Ruxandra și ai mai piătitu 50 de lei iar o datorie a Domnei 

a egumenul de Galata. Și ai da:ii la mănăstire la Golia și la 'Treisfetitele 

200 lei şi 100 merțe grâii, iar la amândouă monăstirile. lar pentru salii 

pentru Preotescă aii datit dumnâlui Vasile păharniculi satulii Lăzorianii cc-sii 

la ţinutul Taşilorii mănăstirii (Golia, după cum aă pollitii călugării. Acestea 

credândii și noi, cum că aii dati Vasile Păharniculiă de a Domnei Ruxandra, totii 

ce aii fostii la dumnâlui, pină și bucate și ar&lându ne și zapisti dela preo- 

sfințituli părintele nostru patriarchulii lacobii și dela egumenulii de Treisfetitele, 

cum că cu dreplate aii datii satu carele ai poltifii ei, pentru aceea și noi vă- 

Qendii bună tocmelă și aședare, lăcut amii şi dela noi acestă scrisore încre- 

dințată dumisale fratelui nostru Vasile Iordache Cantacuzino, ce a fostii pa- 

harnici și jupănesei dumisale şi a totii nâmulii dumisale, drâpră ocină și moșie 

"în vecii neclătită, totii satulii Preotescii ce-si la ținutul Nemţului, cu tote 

cumpărăturile câte s'orii afla drepte că ati ţinută Domna Ruxandra și să lie 

volnică a căuta în tolă târa Măriei Tale cu cinstită cartea Măriei Tale, să 

stringă toţi vecinii din Preotesci, cară orii fi drepți vecini și să i ducă la 

urmă, 

Și pentru mai mare încredințare amii iscălilii cu toţii ca să fie încredințată 

în totă judeţulii. U laşi—Vldto 7197 Iunie 1. 
Semnaţi : 'Tudosie Dubău logofătii. — M. K. (Costinii) biv logof. 

Velicico Costinii hatman ete. 

(Actulii cu No. 1392 din opisulă mănăst. Nemţii). 

s 
. 

Cu unt ană înainte de acâstă judecată a Divanului, la 7196 (LOSS, 
Maiu 1, intervenise o altă judecată a Domnului Moldovei, în Jași. 

No. 1391 Const. Voevod. --- folio mare, turcă. 7196. Maitt 1, pecete ine- 

lavă. — Semnatii : Vodă. 

«Ai venită înaintea Domniei mele Gligorie proin metrop. egumenulii de
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Golia și cu totii sob. dela 'Troisfetitele jăluindu-se împotriva lui Vasile Iordache 
Cantacuzino ce ati fostă pah., fiul repos. Toaderii Iordache, ce ati fostii Vister- 
nicii, peniru bucate și pâine ce ati rămasti dela r&posata ID na Ruxandra: fata 
răposatului Vasile Vod și pentru satulă Preotescii, dicendă cum arii fi cu di- 
veptale să le ja ei tote bucatele și pâine şi sati». Vodă a chiămaLă pre Vasile 
și el a scosii o dietă dela r&p. mătuşa sa D-na Ruxandra făcută cu 2 ani 
mai de înainte dc perirea ei, și acolo scriind, cum oră griji-o și cur-ati lăsatii.., 
Și după aceea tâmplatu-s'ati mari primejdii D-nei Ruxanarei de ai că- 
dulu în. mâna unorii Cazaci făcători de răii și luându-i ttă avuţia, mai pe 
urmă i-aii tăiatii şi capul. Şi înțelegendă d. Vasile Paharn. de perirea mă- 
tuși-sa venit-aii la satii la Preotesci de aii luatii ce ati mai scăpati de acei 
tâlhari, bucate, pâine. 

«Domnia mea cu totă sfatulii așa amă judecatii : (Vasile să restilue totii, ba 
încă : «de vreme că acestorii 2 mănăstiri li sati tâmplatii mari stricăciuni de 
oștile leșescă; iară pentru satii pentru Preotesci amii lăsată cum scrie D-na 
Ruxandra în dieta sa, adică ca să dea Vasile Păh, unii sati mănăstirii Golia 
şi d-lă să ţie Preotescii (țin. Nâmţii). Deci d-li Vasile Păn. dat-aii la mâna că- 
lugărului pomeniti mai susii lote bucatele rămase Și-aii ținulă în semă și lui 
Vasile Păh. deci cheltuelele ce aii făcutii cu acele bucate pină le-ati scosi 
din mâna lui Crupenski Post. ce ati fostii mersti să le iea pe s6ma Craiului 
leșescii, fiindii atuncea amestecare în ţâră, și aii cheltuiti de le-ati iernatii și 
le-aii datii călugăriloră la St. George și pe alte teebi, cară sai luilii sema 
de tâte înaintea Iomniei mele». | 

Mai rămâne Vasile a da 340 merțe grâă și 50 merțe mazăre și 25 merţe 
secară cu mălaiii și să-i mai ţie și sema lui Vasile Pah. 135 lei ce s'aii aflatii 
toți cheltuiţi din acestă pâine. Pentru aceea nici Vasile Pah. n'a trimisă 
pâinea călugăriloră, nici călugării aii trimisă s'o mai iea, și într'acea dată s'aii 
tâmplatii de a eşilii d-lui Vasile Pah. din țâră în ţ. Muntenâscă și acolo aii 
zăbovitii 1 anii și mai bine. Mai pe urmă iarii ati venitii în țâră şi înu'acea 
vreme tâmplatu-s'a mânăstirea Golia sub ascultarea Preosf. nostru Iacob fosti 
arch. "Țarigradului și a totă lumea Patriareh... și aiă pottiti ei să le dea Vasile 
pâinea rămasă după judecată. Pentru aceea Vodă trimite «pre credincioşii 
boieri iomniei mele Velicico Costinii Hetmanulii și Iordache Rusetă vel Vist,. 
la Prea S.S. Păr. lacobi ca să iea scma singurii slinția sa cu boierii și cu 
egumenulii de 'trisfetitele câtă pâine ai mai rămasă asupra lui Vasile Pah. 
și S'aii aflată... care faci și aceste 125 lei și sai ţinntă în s&mă din acesta 
în sema d-lui Vasile Pah. 135 lei din cheltuiala d-sale disă mai susă și ati 
plătită 40 lei lui Gligorie Metrop. ce ati fosti D-na Ruxandra datore și 50 lei | 
iară o datorie a I)-nei Ruxandra la egumenulii dela Galata Și-azi datii la. mănă- 
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stirea, Golia şi 'Trisfetitele 200 de jet” şi 100 merţe grâii, și pentru Preotescă 

ati dati satul Lăzărenii (țin. Iaşi pe Jijiea) mănastirii Golis, dnpă cum ai 

poltit-o>. | - 

In operele complete ale lui Mironii (Coslinii, vol. II, pag. 531 la 

No. 32, ami publicată uni zapisă, din 7195 Maiii 2, cu semnă- 

turile lui Dubăă vel log., Velicico Costin vel dvormici, lonaşco 

Balș vel dvornicii, Iordache Ruset vel vist. şi Lupulii Nastasie vel 

medeln., prin care Vasile Cantacuzino biv paharmicii, dăruesce satului 

Preotescii cumnalului sâii Vasile Costache vel vormici şi «surorei 

mele Catrincă și fiicei dumi-sale Sofia „care-i de noi botezată (6Srezar) 

ca să fie d-sale drâplă ocină şi moşie în vecă neclatită. Insă acesti 

satu ne este şi nouă danie dela s&posata măteşa mea Domna Ru- 

xanâra fata r&pos. Vasile VV. Iară şi dania este înti”acestii chipi, 

că vrândi Domna să dea satul măvăstirii Golia iarăși dinta ci 

bună voce, s'aii socotilă să nu stea casele și biserica pustie, pre- 

cum se vede pe multe locuri aşa fiind pe mâna călugărilori . 

pentru aceea așa ai scrisi în dieta sa, ca să dămiă noi unt salii 

mănăstirii Goliei şi să ţinemiu noi Preutescii, fiindă cumpăraţi de 

eătre răposatului Vasile Vodă împreună cu maică-sa şi mătușă-mea 

dâmna 'Tudocsa, încă din vremea boeriei lori şi aă făcută și bi- 

serică şi pivniţă de petră și casele totii Vasile Vodă în boeria «a, 

iară după mortea Ruxandrei tâmplatu-s'au de au arsi și casele 

rămâindu loculii pustii. Iară -pentiu aceea noi toți amă dati mo- 

năstirii Goliei toti satulu Lăzăreniloră ce-să la ținutului Iașilor 

sub Stâncă, cu vadă de moră în Jijia și cu totii venitulii acelui 

satu. Si așa sau aşegalii precum artă ispisoculă nostru ww Con- 

stantinii Voivodă şi a. boeriloriă ţării; pentru aceea ca să fie dam- 

nelorii sale dela noi direptă ocină și moşie în veci neclătită; şi a- 

cesta de bunăvoca nostră s'au făcut, dinaintea dumneloră sale 

boerilori celora mari 'Tudosie Dubăii ve] logofătă, Velicico Costinii 

vel vornicu, Ionașcu Balşe biv vel vorniciă, Constantină a. 

Iordache Roseti vel visternicu, Lupult Costache vel medelnicerii, 

Pavelu ..... biv vel slugeră, Antochie biv vel cămărașii, şi pen-
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tru mai mare credință am iscălitii eu și fraţii mei lonă şi Ilie și 
dumne-loiii Dbocrii cari mai susă sai disi, ai iscăliti toi, ca să 
fie încredințatii în totă judeţului. U laşi 7198 Mai 2,» 

* 
s. 

Precidse informaţiuni ne dă actuli de mai susă. Vasile Canta- 
cuzino ne spune, că Vasile Vodă a avutii de soție pe mătrşa sa 
Dâmna Tudosca. Pănă aci atât scie, că Vasile Vodă a fostii iînsu- 
vali, întâiu cu o fată a lui Buciocii şi apoi cu o cercheză. Pu- 
blică la vale documentele ce ami găsită la archiva Creditului fun- 
ciară, din care ami culesti in'ormaţiunea, că Gaspar Vodă-a cu- 
nunatii pe boerulu Vasile Lupulă cu fata lui Buciocă. Se va vede 
mai departe şi aceea, cum se acordă cu documentele dela Credituli 
funciară, aclulă ce aduserămi aci mai susă, din care resultă că - 
Vasile Lupulă era încuscrită şi cu Cantacuzinii. 

Aci credemi utilă a da în intregime actulă de judecată ală lui 
lacobă egumenuli dela Golia, care minunati expune totă proce- 
sulă urmată pentru averea rămasă dela Domnița Roxandra. 

lată-lă : 

"«lacobăi, cu mila lui Dumnedeii ce amii fostă archiepiscopii 'Țarigradului şi. 
a totă lumea patriareh. | NE 

i Facemii scire cu acsstă carte a nâsiră cum tâmplându-se mari primejdii 
r&posatei Domnei Ruxandri, fata răposatului Vasile Voevodii, că viindii craiulii 
leșescii pen țara Mulduvii (sic), lovit-aii o semă de cazaci la cetatea Nâmţului 
şi fiindăi acolo închisă Domna Ruxandra, dobândil-aii cazacii cetatea și ai luati 
t0tă avuţia Domnei Ruxandri și Y-ati tăiaiii şi capulă. Mai pe urmă înțelegenati 
nepotulii săă Vasile Cantacuzino paharniculă, feciorul răposatului 'loaderă lor- 
dacbe vistiernicul de peirea ci, venit-aii la satii la Preotesci de a Iată bu- 
catele şi pâinea ce au aflati de-a Iomnei Ruxandrei de le-ai dusti la casa 
dumi-sale și între aceca sculatu-saii că'ugării dela mănăstirea Golia și delai 
Treisvealitele și aii făcutii jalobă pe dumne-lui Vasile păharniculă înaintea mărie 
sale Domnului nostru lo Constantin Voevoda, cerșindii călugării bucate și 
pâinea ce ai rămasii dela Domna Ruxandra. Deci Măria sa Vodă împreună cu 
totii svatulii măriei sale ai judecati întru acestă chipii, cum pâinea, bucatele 
ce ai rămasă dela Domna Ruxandra să le dea tote pe mâna călugărilor dela
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Ciolia și dela 'Tresveatitele și: pentru sate iar să fie după cum ai aședatii 

Domna în dieala sa. larii pentru satuli Preotesci, asa aii serisii Domna în dieata 

sa, ca să fie Preolescii a răposatului 'Voaderii Iordache vistierniculii, părintele 

dumi-sale lui Vasile păharniculă şi Poaderii vistierniculii să dea unii salii la 

Scheia pentru Preotesci; pentru aceca dumne-lui Vasile păhamiculii” după ju- 

dețuli ce le-aii făcutii Măria sa Vodă, dat-aii la mâna sfinţii” sale Grigore 

proin milropolitii Laodichias ce era atuncea la Golia și la E fet (?), egumenulii 

„de 'Treisfetilele, unspredece boi şi vaci mară, cincă gonitore și noue bivoli 

muti, şi nouă gonitore, și î-aii mai dati șaptedeci şi şapte oi 

“dat-aii cincăspregece epe mari și şase strisnică; a ace- 

stea , le- -ai i dati la mâna călugărilorii ce sau disi mai susii și aii mai rămasii 

la Vasile păharniculii a mai da acestorii călugării patru sute merțe grâii și 

mazăre şi două sute optii merțe secară și mălaiii. lusă să i se ţie în scmă 

. păharnicului două sute treidecă de lei dintr acesta fenii, pentru ce aii 

cheltuiti la nisce orindari (?) a Domnei Ruxandrei și la alte treb ce ait datii 

sema inaintea Măriei sale lui Vodă; întracea dată ce aii fostii să dea pahar- 

niculii acea pâine, tâmplatu-s'a dumi-sale de aii lipsită din ţeră și s'aii dusii în 

țera românâscă şi aii făculii acolo ună anii și mai bine și mai pe urmă aii 

venitii dumnâ-lui Vasile paharniculii iară în țeră şi amii poflilii noi ca să dea 

cu ce ati rămasii. Pentru aceea din porunca și judeluli ce aii făculii Măria sa 

Vodă împreună cu hoerij ţării mai înainte vreme, venit-aii dumnâ-lui Vasile 

paharniculii înaintea patriarchiei nostre și a datii la mâna nostră şi la mâna 

dintru ermonahi Popa Grigorie egumenulii de 'Treisvetitele 200 lei bătuţi și 

100 merte grâii, și să plătâscă 40 lei svinţiei sale lui Grigorie proin mitropo- 

litului Laodicheas, și să mai plătâscă 50 lei la unii zapisii ce are Domna hu- 

xandra la egumenulii de (ialata, care bani i-aii fostii datore Domna Ruxandra 

egumenului de Galata ce ati fostii. lui Balaș Hartofilaxi, iară. 0 sută treideci 

de lei i-amii ţinutii dumnâ-lui în sâmă pentru ce ai cheltuită. Pentru aceea 

dând dumne-lui Vasile paharnicul bucatele şi pâinea și altele totii ce ai fostă 

de a Dâmnei Ruxandra, făcutu.i-amii acâstă scrisore a nostră 'la: mâna dumi- 

sale, cum să nu mai aibă dumnâ-lui nici o asuprâlă despre călugării noștri, 

nică despre alţii, iară pentru .50 lei ce may cere totii egumenulii de Galata, 

iară cu acel zapisii a lui Balași Hartofilaxi, de n'omii put6 noi să scâ- 

temă numai pe acei cindeci lei ce saii qisă mai susă, să-i dea Vasile pa- 

harniculii și totii or mai cere și ceilalți 50 lei, atuncea să rămâhemii noi a da 

dela Golia 25 lei și dela Treisfetitele, iară 25 lei, să se plătescă acei 50 de 

lei, iară dumne-lui paharniculii Vasile să p'aibă nică o supărare nici despre unii 

datornici, căci ce a fostă de a Domnei Ruxandri nimica la dumnâ-lui n'aii 

rămasii. Așișderea și pentru satii, pentru. Preutescă iarii sati lăsatii după cum
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ait scrisă r&pozata Domna. Ruxandra, ca să [ie a dumi-sale a paharn cului Vasile 

şi dumnc-lui ne-aii dati aicea li mănăstire la Golia satulii Lăzorenii ce sunt 

pe Jijia, cu totii loculii, după cum ne-ai făculii urică pentru aceea». 

. * , 

Socolescii că vorit fi la loculi lori, aci, unele documente cari 

voră «rela în ce relaţiuni a stală Domnița Ruxandra cu usurpalo- 

rulă ironului tatalui săi, “cu Gheorghe Ștefanii și cu alți Domni. 

Posedii ună act care scutesce tote moşiile Domnilei Ruxandra 

de ori-ce dăjdii. și-i dă chiar jurisdiețiune deplină în sate, cu nca- 

mesteculii a nici o autoritate publică. Gheorghe Ștefanii se purtă 
dar cavaleresce cu fiica lui Vasile Lupulu. 

Duca Vodă, la 7187 (1679) Fevr. 20 încă dă uni aclui româ- 

nescii, din Iaşi (No. 1387 din catalogulă mănăstirii Nemţulu') prin 

care: scutesce satulă Preotescii a j-sale Ruxandrei Domuc, «de tote 

şi de biră, de-zloți, de lei, de taleri, de hârtii, de galbeni, de ilișii, 

de sulgiu, de cai împărătesă, de untă și de ialoviță, de samă și 

cai de olacii și de podvedi și de care împărătesc și de braniște 

şi de cumenă și de bezmăn, de cărciume şi de cepărili şi de alte 

lote câte vorii fi pre altă ţeră, numai să fie acelă sali în techă 

d-sale Domnci Ruxandrei, și cisla lori ce ai fosti sat rasă dela 
visterie. Așișderea și voi. părcălabi de acel ţinută şi slobuici şi 

deșugeubinuiă și alți toti slujitori, să nu intrați în sati saă să fu- 

ceţi vreună vali, că apoi cine se va ispili a învălui peste cartea 

Domnici mele, bine să seic că acela va afla mare certare dela Dom: 
ula meaz. 

IU. 

Sotiile lui Vasile Lupulă. E, 

Ami arătatii mai sustii cur și unde ami descoperită cine era prima 
femee a lui Vasile Lupulă. Intre documentele moşiei Grecii dela; ţin. 
Vaslui, ami aflată actele publicate în anexele A, B, (din care 
vesultă, că Vasile Lupul, înainte de a fi Domni, încă în hoiăric, 
jiindă în Divanul lui Gaspară-Vodă, s'a însurală cu 'Pudosca fala
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Vornicului Buciocii. Gaspară-Vodă a cununată pre Vasile Lupuli și 

i-a dată, dară de nuntă, moșia Grecii, pre care apoi Vasilie Vodă, 

ajungendă Domni, o dăruesce şi elu lui Dumitrașco Irali Clu- 

cearuli. | | 

In 1887, amă aflată, la mănastirea -Nemţului seria de docu- 

mente relative la Cetatea Nemţului și la moșia Preotescii a M-rei, 

documente ce: ami adusii mai susă. 

In Documentele Preotescilori s'a vă&duti de Academie, că Dom- 

nița Roxandra lasă averea sa lui Toderașco Cauntacuzinb, declarân- 

du-se acesta de vepolă alu ei. 

De aicea întrebarea : 

Nu cumva Domnița Roxandra este fiică din o altă soţie a lui 

Vasile Lupulă? și 

Nu cumva Vasile Lupuli a avută, de soție, nu numai pre Tu- 

dosea Buciocii şi apoi pre Ecaterina (1) Cercheza,? 

Uni momentă m'am credutii în presența acestei noue indoile 

probleme, dar neintârdiati, documente noue ce mi-aă veniti: la 

mână au elucidati de minune cestiunea acesta îndoită. 

1. Nu, Vasile Lupu na avuti şi o a treia soţie afară de 'Lu- 

dosca Buciocii (9) şi de Ecaterina Cercheza. 

Alianţa lui Vasile Lupu cu familia Cantacuzină eă o stabilesc 

astă-felă : - 

(1) Că se numea. Ecaterina, se vede şi din inseripțiunea următâre după unii liturghiară dela 

M-rea Dragomirna, dela Constantinii Moghilă Voevod, din 7118. După inscripţiunea, ce con- 

stală acâstă dăruire a lut Const. Moghilă, urmeză altă mână a scrie: «Harepuna Pit aa rii pie ui 

Paciate necesa Bizie Macri Dnagu Beatan Aloaa... Îi exSneiia AurSprie akopanaa Cgerpom îi Iosacrena 

Houe kasaxoat Graastoekaa n norparna TumSmu Xaraan Hasaneriu, Grre Mlonacrupk Apareatipia Rakr 

5 pă AA Ce, ui Ann. î. AaAt A MAR, CA TarAc ÎHacTup Ăpareatipa». | 

Adecă «Ecaterina Domna Domnului hi Vasilie Voevodă din mila lui. Dumnedeii Domni lărei 
Moldovei, aii cumpărată acesti liturghiară ferecatti cu ergint și aurită, care când sati răs- 

joiti cu Cazacii Pai răpită Halmenulă Timuşă ală Cazacilori dela S-ta M-re Dragomirna 
la 7162 (1653) lupa Seyt. 28 qile şi Pai datii iar aceleiaşi mănastiri Dragomirna». 

(Vedi memoriulă mei despre Esposiţiunea din Cernăuţi dcla 1886). 

(2) Colegulii nostru D Papadopulo-Calimachă în scrierca sa, despre Gheorghie Șicfanii (6" Bu 

cuvesci 1886), la pagina 28 grăesce de soţia lul Vasile Lupulii Domna Tudosca. 

Vedi P. S. Melchisedecă în «Notiţe istorice şi archeologice» p. 159— 170, Asemenea, și des- 

pre a doua soţie Fraterina, pre care, dice D. Papadopulo-Calimachi, că o iea Vasile Vodă 

ia 1540, ”
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Vorniculă” Buciocă wa avuli numai pre 'Tudosca, ci și alți mai 

muiţi copii. Documentulţi, ce publicămu la vale amintesce uni pro- 

cesti petrecuiă înaintea Divanului, la 1662 (7179) febr. 26. Spă- 

larulă Iordache Cantacuzino și fiul «ăi Toderașco, mare comisii, 
facă procesi jupânesci Măriuţa fata lui Georghe Lupulă Hatmanul 

(frate cu Vasile Vodă), măritată cu Necolai Vameșuli, pentru că. 

acesta stăpânea moşia Delenii, care sati a fostă cumpărătură 

- lui Costea Buciocă Vorniculi. Deci Măiiuţa a disu: «Cum acelă, 

sati este ci danie și miluire dela Vuchiulă stă Vasilie Vodă, iară D-ui 

fratele mostră (Qici Boiarii divanişti) Iordache marele Spătară și fiulă 

săi Todeiașco. marele Comisă, aă dată semă, cum Vasile Vodă n'aă 

avută nici o trebă cu acelă sală, ce luă fostă luati fără de cale, în 

silă, și Buciocă Vorniculă că îneestrată pre Vasilie Vodă și pre alții 

cu alle sate şi moşii, precum aă arătată fratele nosh'u Iordache Spă- 

tanulă și Toderaşco ' Comisulă și Cutastihii de sute și de meșiă, cui ce 

aă dală și ai înzestratii și iscălită de Costea Duciocii ce aă fostă Vor- 

nică mare». | 

Prin urmare, constatămii că Vorn. Buciocu a avută Şi înzestraliă 

mai mulți copii ai săi. Păcatii că catastihulă ce ad presintată lu 

Divanti Iordache și Toderașco Cantacuzină, ma ajunsă pină lu noi, 

oră-că încă zace unde-va, în mâni ce nu-i cunoscii valorea! 

Dar cum se face că Cantacuzinii revendică dela nepota lui Va- 

sile Voda moşia Delenii, cu ce titlu? 

In una: carte dommnescă dela Petru Vodă, din 7181 Aprilie 5 (1673) 

călre Conlăşă slugeriu, însărcinându-lă să stălpescă Deleni, alămă 

că (cei în anexe Documentulă) lui "Teaderă Iordache și Domni 

Noxanderci li s'ati veniti salulii Delenii «lespre uuchulă loră 1v- 

derașco Duciocă.». 

Așa dai iată unii «e uderașco Lucioci», ună fii ala Vornicului 

Buciocă, deci unchii ală Dâmnci Roxandrci. | 

lu actulă dela 1673 Aprilie $, Domnitorulă Petru Voevodit o:- 

două lui Contaşii să împarță Delenii în 5, din căre a 5 a parte 

se cuvine Douimci loxaudra. Urmeză de aci că uu a fosti numai
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Toderașco Buciocii și cu mama. Roxandrei, Tudosca, părtași cliro- 
nomi ai Delenilori, ci ati mai fostu și alţi fii oră fiice. 

Cum că 'Zode» așco Jordache Cantacuzino” a fostă nepoti lui Costea 
Bucioci, se vede din actulă dela 1668 (7177) Oct. 20, dela Ale- 
xandru lliași Vodă (Vedi Documentulă No. IX). 

Prea lămuriii se stabilesce înrudirile “dintre Dâmna Roxandra 
și Cantacuzinii, ori dintre Bucioci Vorniculă și Cantacuzini, din 
Cartea lui Dumitrașco Vodă Cantacuzino, din 7182 (1674) Aug. 18). 
Aci citimi : (Documentul No. X) : . 

1. Că saiuiă Delenii aă fostii ali lui Costea Buciocă Vorniculiă 
celă mare, direptă danie şi miluire lui dela Constantină Moghilă, 
feeloxulii lui Ieremia Moghilă și mai pe urmă dela Radula Vodă. 

„ Că Domna Roxandra Vaii reclamat căci i saă crenită după 
nisce unchi sterpă ce aii avulă şi că-l ție Toaderii Visteri niculii fără 
nici o trelă». | 

3. Că 'Poaderi Visterniculă e văr primară cu Domna. Roxandra. 
4. lar Toaderă Visterniculi Cantacuzino at produsă «cărțile [ă- 

cute de mâna moșu-stă,. lut Duciocii Vorniculă, cure este moșă și Dom- 
nuci Roxandrei». . | 

5. Din acesti acti sa probată, că Vowmiculă Bucioci a avulii 
două jupânese. Din jupânesa dintâi este 'Pudosca mama Roxan- 
drei. | 

6. Că satulă Delenii nu este trecută în catastihulă înzestrărei 
copiilori din prima jupânesă, «ci se află să fie râmasă satul Dele- 
mii feciorilorii celorii maă mică, ce sunt din giupântsa cea deapoi, din cure 
este Toader Visterniculit». 

1. Că satulă Deleni ai fostă recunoscuti de Dabija-Vodă cliro- 
nomic a Cantacuziniloră, pentru că ei sunt rudele din giupânesa 
a doua a lui Bucioci şi satulii acesta c<este agonisitii de Buciocă 
Vorniculă cu jupânâsa acâsta deapoi, mâşa lui 'Poaderă Visterniculii». 

Impărțirea făcută moşiei Deleniă, prin actulă mai sust citati din 
1674 Aug. 18, divide satulă şi vecinii ete., mai întâi în 2 părți: 
a) Partea lui Buciocă Vorniculă și b) Partea soţiei sale, «moşa lui 
Toaderii Cantacuzino Visterniculă»,
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]. Partea lui Duciocă Vorniculă sai împărțită în 3 părţi : 

a) Una Domnei Roxandrei, b) a doua lui 'Loaderi Visterniculi 

și c) a teeia unui Dumitrașco Mălaiti «care este loră eră primari». 
[I. Partea femeci a l-a Vorn. lui Buciocă, cu care acesta a a- 

gonisitii Delenii, «moșia lui Poaderi Visterniculu și a lui Mălai, 

se divide numai în două părți» : 

a) Una parte din d6uă lui Toaderii Vistevnicului Cantacuzino şi 

b) a doua parte, lui Dumitrașco . Malaiii, care este lori veră 

primară. 

Urmeâză din cele de mai susă, că alianța lui Lupu cu Canlacu- 

zeniă, vine prin a doua căsătorie a Vornicului Buciocii, socrulu sti, 

tatăl Dâmnei Tudosca, cu o femee din nemuli: Cantacuzinii. 

Deci Domna Roxandra este cliron6mă în Deleni după partea ce 

din Deleni s'aă cuvenită mamei sale, din partea din Deleni a lu- 

talui ci Buciocii, dela fraţii ei după tată, adecă din a doua căsălo- 

vie. Insăşi Dâmna Roxandra, la 1676 Noembre 24, (Documen'uli 

No. XI) arstă în actului de danie către nepotulu ci Todcraşco Vi- 
stermiculă, că Delenii îi au veniti cdironomie dela maica sa 'Ludosca 

“căreia si-a rămasă dela [rață să fiind sterpi». 
Aceşti frați sterpi, adecă fără copii, sunt fii ai lui Buciocii, din 

a. doua soție. 

Din cele de mai susă conchidemiă : 

1. Că Vasile Lupulă n'a avuti o a treiu soţie, din Cantacuzeni, cum 

se putu bănui din celirea acteloră dela M-rea Nâmţului, relative la 
St. Necolai din cetate şi la satului Preoiescii, 

9. Că alianţa lui Vasilie Lupul cu Cantacuzinii este prin însu- 

rarea, ih a doua căsătorie, a socrului său Vorn. Costea Bucioci, 

cu o fată Cantacuzino. 

„Că Domnița Roxandra este cu adevărată fiica 'Tudoscei Lupu, 
uscată Buciocii. 

4, Din a douu căsălorie a Vormicului Bucioeii pare să se fie 

uăsculă o fală mărilată după N. Mălaiă, şi uni flă : 'Toderaşco
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Bucioci. Ambii remâni sterpi. Mălai şi Toderașco neavând co- 

pii, Delenii sunt reclamaţi de urmașii Tudoscei, a singurei flice r&- 

masă din Buciccă. Dâmna Roxandia succede deci în drepturile 
mamei sale 'Tudosca. 

Actele. ce. publicămu la vale ale Deleniloni, ne mai aduci fiu- 

mose informaţiuni și din alte privinţi. 

1. Actului dela Alexandru celi Buni, din 1430 Iulie 7, arctă 

vechimea mare a satului Delenii. (No. 1). 

9. Actul dela Bogdană- Vodă, din anii 1450 (6958) Ghenar 23. 

După Laurianii, acesti Bogdanu e fii naturală alu lui Alexandru 

celă Bună. (Vedi Isioria Românilorii ediția din 1873, Ducuvscă 

pag. 297). După Letopiseţe (1) s'aă luată r&posatuli Lauiiani și 

letopiseţele după Stricovskie. Din o serie de urice ce voră ilustra 

uni noii memorii alii meii asupra lui Bojdană Vodă, tatălă ha Ște- 

fanii Vodă, se va vede că acesta nu era feciorii naturali, nică lepi- 

“imă alu lui Alexandru celă Buni, ci frate. 
3. Buciocescii sunt dintre partisanii Moghilesciloriă. Constantin 

Moghilă le recunosce serviciile, întărind dania și cumpărătura mo- 

şiei Delenii. 

Radul Mihai Vodă la 1612, chiar la inceputuli Domniei sale, - 

dice că camii fosti luati noi dela dinsulu (dela Costea Buciocu Vor- 

niculti) satul (Delenii) pe gurile omenilori împrejurasi, ia după a- 

ceea vălumi Domnia ma a lui direse ce aă avută și dela Domni de mcă 

nainte» și i-au înlăritu acesta stăpânire pe Deleni. : 

Se vede că Raudu-Mihaiii VV. se temea de Buciocă ca de ună par- 
lisană ali Moghilescilorii, și-i -cofiscă moșia, restiluindui-o apoi 
după ce se impăcă cu elă. | | | . 

4. Câte pene nu s'aă inspirati de romantica linereță şi vială a 

Domniței Ruxandra, dela George Asaki, pină la D. B. P. Ilasdei, 

care ne a dată drama: Domnița Roxana (9). 

(D) Vedi Letop. ediţia [, pag. 115. i 

(2) D. Papadopulo-Calimachii încă atinge mullă biografia, Domnel Roxandra, în «Despre 

Ghoeryhe Ștejună Vodă». D-sa ne dă unele date ce astădi, dupre publicarea documenteloriă
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-Documintele Deleniioră, după cele dela M-rea Nemţului, ne aduci 

câte-va momente din viaţa ci şi câle-va însemnate naraţiuni, din 

cari ne apare caracterulă acestei Domniţe. 

La 1673 Aprile (Documentă No. VID. Contașit Slugeriulit rândvilii 

de Petru Vodă (Şteianii Petriceico) să «socotescă între D. Toaderii 

Iordache Vislerniculă celă mare şi între Dumneaei Domnă Roxan- 

dra, care avându în multe renduri gâlceve înaintea «lui Vodă, ai 

socotiti Vodă cu toti sfatulu și aă alesii lucrulă, să se facă iuo- 

şia Deleniin 5 părți ete.» 

Contăși merge la Deleni cu mulți omeni unk, din Hârlău, ca 

Soltuzuli, şi 'Târgoveţii Petre Capră, Frânculu, Hanos Feltinii etc. 

Când Contazii ajunge la Curtea din Deleni, numai ce vede că Domna 

Roxandra ai și purces din sală în susii. Contăși trimite omi să 

spună Dâmnei, să stea la pertractarea procesului, dar mândra Dorină 

nu vrea să se întârcă să fie lu socotela locului. Contăși relateză 

asemenea faptă cu 6re-care supărare. A doua di iar vine din Ilăur- 

lăă la Deleni ca să continue lucrarea. Dar Pompa Roxandra iar 

simuleză o escursiune înaltă parte: «Și când a fostă a doua «i, 

iarăși ai mersă cu acc megiaşi acolo și tocmai când: noi în sută, 

Dumneacă Domnu din sată eşia în susă, cu o cutie cu doi cai și 

cu sI6tă de slugi (vedeți tabelulu !) și mi-ai răspunsă ve sluga Du- 

nostre, sunt modificahile. Aşa, de exemplu, D. Papadopulo-Calimachi scrie, că Bogdan 

Ilhnie'niski tatălu lui Timuşă, a dată după mârtea fiului s&ă 'Limuşă, Roxandrei, surorei sale 

Rascorulă şi că dinsa «n'a voilti să pără:6:că lâra Căzăcescă. Nică chiar fratele, după lală, 

alu Roxandrej, Stefani Lupu Vodă, n'aă putut:o întorce în țeră dela Raşcovii, nici chiar fă- 

cândă răsboii Cazacilori>. Numai Ia 158, după colegulii nostru, se întorse în Moldova, Dom- 

niţa: Roxandea şi petrecie la Nemtu, unde şi fii ucisă de Cazaci, la acelaşi ani. (Vedi Cron, N. 

Costin Let. T. 1, pag. 40—41 şi 256). 

Apoi documentele nâstre ne arată pre Roxandra petrecând în (eră, la Delent, pe timpulu 

lu! Duca Vodă şi mal alesii dela Petriceico Vodă, dela 1613 înece. Minunatulă raportă cătră 

Domni ali hotarnicului Contăşă ne arâlă pe Domnița Roxandra trăindi cu mulii luxii la 

moşia Delenii în 1674, adecă cu 12 ani mai nainte de catasirofa, el dela Mănastirea din Ce- 

tatea N&mţului. 
Ceia ce ne mai spune învățatulă nostru colegii şi despre testamentulă D-nei Roxandra 

depusă la M-rea Vatoped din muntele Atos, din 1667, iarăşi este în contradicere, cu docu- 

mentele ce ami publicatii în memoriulă M-ver dela Cetatea Nârmţului și chiar cu dieta D nei 

P- “andra, din 1676 Noembrie 2$, ce dămii în anexe.
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misale, pre Beişori, cum Dumncacă nu va să fie nică la v socotelă, 
iară ei să împarță și vecinii, numai să-i ă facă bine, să-i dai pe Gheorghe 

Vătămanuli în partea Dumi-sale». 

Ce importanță avea pentru Dâmna Roxandra acesti Gheorghe 
Vătămanuli, nu putemă încă documenta. 

5. Din documentul dela Duca-Vodiă din 1666 Martie 9 (No. VIU) 
se vede că Domna Roxandra veni îndărăti, sub Duca-Vodă (1), 
Neavând în patrie nici o aşezare proprie, se învocsce cu zărulă 
ci, Spătariulă Cantacuzino, să sedă cât va lrăi la Deleni ciur de « 
eși Dumneaci din țiră saă i se ra întâmpla vre o mârte, D-lui totă 
şi-a ține satulă». Duca Vodă aprobă acesta învoială la 1666 Muur- 
tie 9. | 

6. Se pare că Duca Vodă impusese Cantacuziniloră acestă în- 
voială. Dumitrașco Vodă Cantacuzino, în actulu săă dela 1674 
Aug. 18 (Doc. X) dice, că și elă întâiă s'a luati după actele dela 
Duca Vodă, și ai dati Delenii D-nei Roxandrei, dar în urmă s'a 
convinsi că Duca-Vodă ati fostă părtinitorii fetei lui Vasile Lupulă 
«căcă elu, Duca-Vodă, aă eșită lu cinste din casa luă Vasile Vodă, 
părintele Domn  Roaundrei>. Deci dice Du:nitraşco Cantacuzino : 
«pentru acciu unile din acele (acte) să nu hie de credință şi divesulii 
nostru că amă fostă făcută, încă să nu se crălă, că ami făcută din 

neştiință» | 

„ Pentru a dobândi dela Dumitrașco Cantacuzino primuliă actiă 

în avort ea sa, Domna Hoxandra avu stăruitoră pe vestilulă Zane 
IIndâmbulă-postelniculă. Acestă reuşită este datorită și împrejurărei 

că Turcii vină în Moldova contra Polonilori, cari aă întrodust pe 
Stefani. Petriceico şi ai prinsă pre Duca-Vodă -la Domnesci. 

Se vede că tocmai de aceste amestecăluri caulă să profite Domua 
loxandra, ca să pună mâna pe Deleni. Dumitrașco Cantacuzino 
povestesce în actulă ce analisămi aci, că elă, venindă Domni şi 

judecând procesului în urmă în desfavorea Domnei Noxandrei 

«suit lăsată, lucrulă în slubă «pentru că» tâmplându-se de ai veniti 

U) La erore deci sunt îu astă privință toţi istoricii moderni ai noştri... lată ce va să dică 

a face istorie fără documente!
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împărăția în țevă.... pentru ca să mu facă ea mestecăturii la 'Tuvci, ca 

să îea dela denşii putere să ție acestă oceuă, eu împre urătură, după 

cun că amestecati si lu Domnia lui Șt faună Petru Vodă (1). Când 

erai Domnia m6 Capichehaia, rădendă că cu județulă Creștinescă 

pu î. se cuvine a lua acesta ocină, ci, locuindii la Rascoră, cu mijlo- 

culii lui Droșenco Ilatmanulii Căzăcescii aîi poţtiti județiă dela Tucă. 

Deci pentru ca să nu se facă cu acestă amestecătuvră și miscare obi- 

ccinvi delu Turcă, ai vămasii lucrul asa». 

Plinii de învățăminte este acesti pasagii din uriculii: de judecată 

alu lui Dumitrașco Cantacuzino! 

$. Se vede că totii «în Slabit» remasă afacerea -și după aceea, 

mai alesii venindă la 1676 Domnu noi, Antonie Rusetă ; aşa că Can- 

tacuzinii fură siliţi a primi să se învoiască cu Dâmna Roxandra. 

Acesta dispune, la 1676 Noembre 24 (Doe. Ao. XI), că dapă mor 

tea ei Delenii să trecă în stăpânirea Cantacuzindlori «fiindă și D-lui 

"(Poderaşco vel Vist.) nepotă lui Buciocii Costea Vorniculă». 

In două acte ale sale, Domna Roxandra manifestă prevestiri de 

morte, ba în unulii chiar de morte silnică. Așa, la 1666 Martie 9 

(Doc. No. VIII) învoindu-se cu Cantacuzenii să șadă ea cât va sta 

în ţeră la Deleni, se dice; «că de a eși Dumneaci din eră sati i 

se va tâmpla vre o morte, D-lui (Cantacuzină) totă și-a ține 

satulă». 

Curi6să puesimţire!...de «i se va tâmpla vre 0 morte! Docu- 

mentele ce ami publicatii mai sustii despre monastirea St. Necolai 

din Cetatea Nemţului at arătatii, — confirmând cronicile — cuin 

Cazacii lui Timuşu au ucisă pre mândra şi legendara Domnă 

Roxandra, retrasă chiar la M-rea tată-săiă, la Cetatea Nemţului. Dar 

“ea se ţinu de învoială : ea dispuse de Deleni şi de tâte averile 

ci în favâiea Cantacuziniloră, rude ale ei, după a 2-a soţie a bu- 

nului ci Costea Buciocă. 

(1) Vedi în Anexe uriculă lui Petriceico Volă, datii la stăruința lu Doroşenco.



e 

ANEXE 

Anexa 4. 

lu bacnaie lwenoa DB. AL. [. 3. AMoapaneneie. wo ri erau | Bau 

rkpuue Biwva'kpuuni A Savirpante tipaaa BaSuap. Gasiri” rii AR CA HpaBeto | 

i pkpnor câSieS vrkat Ani nua'kipe ro npanste îi pkpricto caSRRS Aa tac 

RAAORAAN ECANI | ANS. VUCORHOIO HALE AA TO ÎI AAA EI IOANA RAAII ECAUI EAŞ. 

ii KHkruii COE | avapra. Wrr ac $ Manucii SEALAN ASA AaRCROU. EA IO CEAO HanAvk 

petit ro S$ Rate | RacaBIOcBoat$. TO "POE CEA EC PAZA RARA. 34 Adanie în 

34 AA Bani VU | aula BROEZOAA BOPAA POABAUI „BHA Eoa'kputi AO rii ARDE, 

Sina n np'hiae kp'kaenk | Buna pat rii Ap. WpCASINNO BEA WRWA 'TpAr 

tacaStoocto MS rrkai pati Porc | np'RApeueiinioe ceAo rpeuiti CA BCE XOTAp. BARO AA 

ec" uniti AHuW 5 DwakpunS | naueaS ASavrrpannie făpana BaSuap fi nukru- 

HAL AAPTA. Hpătaa Sania [i Adanie îi AVARaHie fi Spit Î NOTRAPEAENTE CARA- 

kai AOXOAWa HenopSuieitie HHROMEE Ha his. în niAack.... Aaeer. 

iw Vasile VV. $ d A LBpata MAT 8. e y 
” O : 7147 

| Folio mijlocii LS. 3508 

|_____ 1633 

In creditulă fonciarii, Cartonă 35, dosară 667. 

Moşia Mo:a Greciloră, a D-lui Temistocle Bastake. 

Anexa B. 

]. Uricii f0. mare: 

„Hi Haiau SanSanapS hoetoaa BEI maci rapa Seman Aloaaaneoi. 

Faekă Aaa AVk aa par tim am „jrăpurr Boapuusasii mocrpS | ASI 

naiiyuaie ua$ oc croat npe a AS Anparrră Cuaună Uz Avomie Su car 
„urrper auSaie rpesiu aa uun$răa hacaSioaSă n$ Rec ItItit II ES "POT Ren: 

Sa. Rape car a$ dec Anpenr ACawieeS (3ic). ackSATĂRA AE WHOASA 'Tap- 
Sas Bacastoasii mun aa$ Aar Fanntap Beaă AS Bacnate oa, ui AGanirii | 

CAât PSASCRĂI. KANA ta$ u&nSnar. anoă Pacnaie EoAă. uiti ACaatia 'rSAOCEA. 

apăuu A$ AA UIii €îi AANIE ANECTA CAT KpEANRUSE BOAPIRASII cxS | ASH făpaati



143 BISERICA DIN CETATEA NEAȚU 5 
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(Scris de) „Grparrsa, 

  

Anexa C, " A 

lw Ștelană V.V.... ete. Adecă (aqua) Domnia mea amii datii și amii mi- 
luită şi amă întăritii pre Doiarinulii nostru Panhilie ală doile (sic) stoicii cu 

unii salii anume Grecii cu curți gala și cu vecini ce ai fostii:de ocolulu târ- 

gului Vasluiului pe apa Vaslueţului. Care satii ati fostii dreptii domnescii, și 

acelii satii ati fostii daanie şi miluire părintelui domniei mele lui Vasilie Vodă 

(noa) de Gaspari Vodă când Vaii cununatii încă din boerie. După aceia iarăși 
părintele domniei mele Vasilie Vodă ati dăruitii -cu acelii satii: pre Jarali Clu- 

ceriulii și așișderea pâtru falci de vie la Huși iarăși îi sunt danie dela pă- 

vintele meii când ati fostă Vornicii mare. Pentracesta lucru, decă (A/kkă .
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ni-aii deschisi, și nâuă (noaw) D-diii Sua Awaci cane și ni-ati dăruitii cu 

domnia țerei (appăn) Moldovei, la scaunulii a luminată părintelui mei, pentu 

acesta lucru ştiindu (sic) şi noi (nwio ?) că de mai nainte acestii salii (iri 

şi “cu vii la Huși aii fostii daanie de părintele meii incă din boierie, lui larali 

Cluceriulă părintelui Panhiliei stolnicul, pentru aceea şi domnia m6 am datii 

«i am miluită boiarinului nostru ce. mai susăi serie Panhilie ală doile (sic) 

stolnicii ca să fie și dela Domnia me areptă danie și miluire şi urii de în- 

tăritură, cu lotă venitulii neclătită nici dănăoră (Azuzwapă) în veaci, Iară după 

a nostră viaţă și domrie cine va alege Dumnedeii să fie Domni din cuconii 

noșirii saii dintra nostră rudă întra nâstră ţeră a Moldovei, să nu-slrice a 

nostră drâplă danie și miluire, ci să aibă a da și întări pre boiarinulii nostru 

cavele mai susii scrie, iar carele va strica a nostră danie și miluire sati carele 

va întoree, unulii ca acela să fie rpaxa'km și procletii și neertatii dela dom- 

nulii Dumnedeii, carele aii făculii Ceriulii si pămintulă și de preacurată a lui 

maică și de 12 apostoli și de 318 oteţi ce ati fostă în Nikea Cetate, și de 

patru sfinți evangeliști și de toţi sfinții și să aibă parie cu Iuda şi cu teecle- 

tulti Arie în veci în muncă, Amin. 

Sam. Gospod veleut. U lasoh veletă „sș'$n (7168) mesiţa Dek. 29 Puii, 

lw Ijledan ha. mare albă; 
cu data | 

(2. măricelii | 7163 | 

Serisii de Apostolii.. 

Documentele moşiei Delenii (1) (proprietate a d-lorii Ghica Comănescu). 

No, A. 

Cavte dela Alexandru Vodă, din 6938 Iulie ? (1430). 

Cu mila lui Dumnodeii Iu :Alecsandru Voevodii Domnii ț&ei Moldovei. 

« Însemnare facemnii cu acestă a nostră carte, luturosii câți pe dinsa ar căuta, 

oră cilindu-se ar audi. lala adevărații este: ai noștri credincioși boiară, jupânii 

Jurju Jumată (9) cu fraţii săi, cu jupânii Stefani, cu jupânti Mândrulii, ai 

venitii înaintea nostră și înaintea alorii noștri moldoveneștilorii. boiari, și cu a 

(1) Copiate după o condică scrisă admirabilă la 1817. Copiile întărite sunt cele mat multe 

de Boesi din Divanii şi cu sigiliulă domnescii.
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loră bună-voe ait împărţitii a părintelui loră Ioanii Iunată Jurjii părţile de pe 

Jijia ce se chiamă Jumătăţenii și din sus de Harlăii Delenii şi Miclauşenii, 

acestea sat dati Jurjii. Iar jupânului Stefulă s'aă dată Șerbăneștii pe Siret 

şi cu morile în Siretă şi altii sati (carele n'amii pututii ceti numele) (1), iar 

cu mori în Siretii și Roșieţii, acesta este partea lui Stefulii. In partea Man- 

drului : Balinţii pe Sirctii, curţile şi cu morile ce sunt în Siret şi cu Tătarii 

ce sunt la acele curți, în Cârligătură şi Vorişte, unde ai fostii curţile lui Dum- 

bravă, şi din susii de IHarlăti : Vladenii. Aceste s'aii dată iar jupânului Mândru. 

Dreptii aceea vădândiă și noi a lori bună învoire, dela noi le-amii dată tutu- 

roră urică cu totă venitulii, fiiloră lori, nepoţilorii, strănepoţilorii şi a toti 

nâmulă lori, nerisipitii nici-odată în veci. Și întru acesta este credința nostră 

care mai sustii suntemii scriși Alexandru Voevodi și credința tuturorii boeri- 

lori Domniei mele mari și mici. Si de faţă ai fostii martori : jupânti Mihailașă 

şi jupână Cupce Vorniculii și jupâni Negrilă și toţi boiarii. Poruncit'am dar 

la ală nostru credinciosii şi cinstiti boiarti Neaguli, marele Logofătii, să scrie 

şi pecetea acesta a nostră să o spânzure de acâsta a nostră adevărată carte. 

Tăutulii a scrisu la vleatii se lulie 7 qile. 

Georeie. Mi au SI L. 8. 
eorgie, Mitropolitulii Suceavei. 

Domn. 
  

Intărire ulterioră : 

Aducându-se uriculii şi 'naintea nâstră a boiarilorii de amii cetită, pentru 
credinţă amă iscălitit. | 

Catargiul vel Logof. Darie Donici vel Voru. Constantin Sturza vel Spiitarii. 

Sandul Sturza vel Bani. Iordake vel Clucerii. Apostolache vel Serdară. 
Costandie, Mitropolitului Suceavei, am iscăliti. 

L. $. 
Mitropoli- 

tului 

NB. Condica dupe care copiămi nu dă data acestei ultime întăriri, 

(1) Nu scii deca aceste vorbe din parentesă aparţinii textului slavonii alti lui Alexandru 

Vodă, ori sunt ale traducătorului ori copistului din 1817. — PV. A. U. 
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No. 8. 

Carte dela 1w Bogdani Voerodi Domni țărei Moldovei din 6958 
Ghenarie 23 (1450). 

Facemi însciințare precum ai veniti înaintea nâstră și a boiariloră noștri, 
D-lui Stefulii, fecloră lui Fumu şi fratele lui, D-lui Mandre. De a lori bună- 
voie aii datii M-rei nâstre Neamţului, pentru sufletele r&posaţilori părinţilor 
lorit ună loci pe hotarul Deleniloră, însă ca să facă două mori, iar în ho- 
tarul pămintului ca să nu se amestece, ci numai călugării să aibă a-și face 
mori pe hotarulii acela. Deci noi vădândă a lorit bună învofală amti dată și 
amit întăritii acel loci ca să-și facă călugării dela Neamţu loru-și mori. Pen- 
tru aceea nimine din nemulă Stefului sati alt Mandrei, sai din feciorii lori 
ca să nu aibă a se amesteca nici odinidră în vecii, la acelă locii. Şi credinţa 
Domniei mele și a toți boiarii noștri. lar pentru mai mare întăritură pentru 
acel loci de mai susti serisi, amti poruncitii D-sale cinstită credinciosii boia- 
rului nostru Petru vel Logof, să serie și a nostră pecete cătră acâstă carte 
a nostră să o lege. 

L. 8. 

Domn. 

  

vel Logof. 

și s'a tălmăcitii de Eyloghie Dascăli, la anii 7269 (1761), Iunie 27. . 
Sai poslăduitii de Constantinti Leondarie Slugeriult. 

No. 8, 

Dela Radulă Voevod din 7269 (1761). 

Precum Domnia. mea am. dati și am întărită credinciosii şi. cinstiti bola- 
riului Costea Buciocii, marelui Vornicit de țâra de josii, pre a lui dreptă 
ocină și danie și cumpărătură, dâuc sate anume : Delenii și Rușii, ce ati fostii 
de ocolul Harlăului, cară acele sate i-ai fostii luj danie și cumpărătură dela 
întru sfinți odihniţi Domnii de mai nainte. Pentru aceea Domnia mea am 
fosti luată noi dela dinsul satul pe gurile Gmeniloră împrejurași, iar după 
aceea vEdumi Domnia mea a lui drese ce ati avutii și dela Domnii de mai 
nainte de danie și cumpărături, Domnia mea nu am putut strica acele di- 
vese, pentru aceea iarăși i-am dată şi i-am întors de isnâvă a lui nostru mai
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sus boiariii Costea Buciocii Vorniculii, și acelii satii Delenii, ca să-i fie lui 

şi dela noi uricii şi ocină și întăritură, cu toti venitulii, nerușuită nici odi- 

nidră în vâcii veciloră. Iar după a nostră viață şi Domnie, cine sar ispili a 

strica a nostră întăritură, acela nciortată să fie de Domnulii Dumnedeii şi de 

sfinţii patru evangheliști și de a tot lăudaţii 12 apostoli şi de sfinții părinți 318 

dela Nicheea şi de toți sfinţii, și ca să fie procleti și tricletii și anaftema, și 

ca să aibă a da sâmă și răspunsti înaintea înfricoşatului județ ali lui lir.— 

Şi altul să nu se amestece. Singurii Domnulii a poruncită. Sai scrisă în 

lași la vlâti 7120 (1612). 

Noi Raduli V.V. 

  

L. 8. | vel Logofetii. 

Sai poslăduitii. Constantinii Leondarie Slugeruli. 

No. 4. 

Zapisii din 7170 Fer. 26 (16602). 

Adecă noi Racoviţă Cehanti vel Logofătii, i 'Poma Cantacuzino vel Vornicii 

alti țărcă de josii, i Ilie Septelici vel Vormicii ali țări de susii, i Nicolai la- 

coviță Iatmană și pîrcalabii Sucevei, îi Alexandru Costinii vel Postelnicii, i 

Gligorie vel Pah., i Solomoniă Benidenuti vel Visternici, i Mironit Buciocit 

vel Stolnici, i Nicolae Buhușii vel Medeln., i Pudorașcu Prăiesculă vel CIiconi 

i Ohristoseuli vel jicnicieri, i lonaşeo vel Giașnict, i Contași vtori logolătă, 

Duca vtori Vistern., i Petrașeo Danolovici treti logof., i Rugină, i Dutaitragzo 

Roşca, îi Ursulii și altă Dumitraşeo toţi vornică de glâtă. Seriemit și noi toţi 

mărturisimi cu acestii zapisă alt nostru cum s'ait pirâtii de faţă înaintea Mărici 

Sale lui Vodă fratele nostru Iordache marele Spătarii și fiulii săi 'Poderașeo, 

marele Comisii, cu jupânâsa Marieuţa, fata lui George Ilatmanulii, nepota 

r&posatului Vasilie Vodă, care a fostii a Neculei Vameşului, pentru ună sati 

anume Delenit ec e la ţinutulă Iărlăului, care satit a fostii cumpbrătura lui 

Costea Buciocit Vorniculi. 

Deci Maricuţa a disti, cum acclii sati este că danie și miluive dela unchiulii 

stii Vasilie Vodă; iar d-lii fratele nostru Iordache, marele Spătară și fiului stii 

Todcrașco' marele Comisă, a dati semă, cum Vasilie Vodă n'a avutii neci o 

trâbă cu aceli sată ce Paă fostii luată fără de cale, în silă, și Buciocii Vor- 

niculii a înzestrată pre Vasilie Vodă şi pre alții cu alte sate și moșii, precum 

ai arătatii fratele nostru lordache Spătariulii şi Toderașco Comisulii şi ca- 

tastihăi de sate şi de moșii, cui ce ati dati şi ati înzestrată şi iscălitii de



36 V. A. URECEIĂ 148 
  

Costea Bucioci ce ati fostii Vornicii mare. Pentru acesti lucru și Măria Sa 

Vodă ait socotitii: dacă n'aii avutii Vasilie Vodă neci o trebă cu acelă sată, 

cu Delenii, nici i-aii (fostii) zestre dela Buciocit Vorniculi, ci lait fosti luatii 

în silă, să nu aibă trebă nici Măricuţa Vameșoia, fata lui Gheorghie Hatma- 

nulit, nepâta lui Vasilie Vodă, cu acelui satii, cu Delenii, că de ar fi și datii 

nepâtei sale Maricuţei, încă nu sari căde ocinile şi moşiile a lui Baciocii Vor- 

niculi (să se) dea danie nepoților lui Vasilie Vodă, ci să fic ocine și moșii 

nepoțilorii lui Costea Buociocii Vorniculi. 

Pentru aceea şi nci vedândă pre Măria Sa Vodă cum ai giudecatii acesta 

giudoţii dreptii pre d-lui fratele nostru Iordache marele Spătaru și cu Tode- 

vașco marele Comisii, noi încă amit făcutii acesta zapisii alti nostru să fie d-lui 

de credinţă. Si pentru mai mare credință noi toți amii iscăliti ca să se scie. 

Și eu, Tiron Diaculi, am seristi. 7170 (1662) Fevr. 20 dile. 

— Cei de susă semnaţi. 

No. 5. 

Carte dela Eustratie Dabija V.V. din 7170 Ferr. 26 (1662). 

Adecă at veniti înaintea Domniei mâle şi înaintea alorii noștri moldove- 
nescă boiară a mari și mici, cinstiti boiariulii nostru Iordachie, marele Spătarit 

și fiulă s&ii Toderașco, marele Comisii, de s'aii piritii de față cu Maricuţa ju- 

pânâsa Neculei Vameșului, fata lui Gheorghie Hatmanul, nepâta răposatului 

Vasilie Vodă, pentru uni sati anume Delenii ce e la ţinutul Hârlăului, care 

sati ait fostă cumpărătură lui Costea Buciocii Vorniculii. Deci Maricuţa ati 

disii, cum acelii satii este ci danie şi miluire dela unchiulii săi Vasilie Vodă, 

iar cinstiți boiarii noştri Iordachie, marele Spătari şi fiul săi Toderașco, marele 

Comisii, a dati semă, cum Vasilie Vodă, n'ati avutii nici o trehă cu acel 

satii ci Lai fostii luati fără de cale în silă şi Buciocă Vorniculiă aii înzestratii 

pre Vasilie Vodă și pre alții cu alte sate şi moșii, precum ai arătati lordachie 

Spătarulă cu Toderașco Comisulii și catastihi de sate și de moșii, cui ce ai 

dati și ai înzestrată și iscălitii, de mâna lui Costea Buciocii ce ai fostii Vor- 

nici mare, ce ati fosti să-i fie dati de a lui moşii și ocine nepoţiloră sti și 

cui i-au fosti voia ce ai avutii, iar la acesti satii trebă n'ait avutii. Pentru 

aceea și Domnia-m6 încă am socotită cu totii sfatulă nostru, dacă n'aă avutii 

Vasilie Vodă neci o trebă cu acesti saţii, cu Delenii, nici i-ati fostii zestre 

dela Buciocii Vorniculi, ci Lat fostii luatii în sila lui, fără de cale, precum 

aă arătatii boiarii noștri Iordachie Spătaruli și Toderaşeco Comisulă catastihi
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iseălitti de mâna lui Buciocii Vorniculi, să nu aibă trebă nică Măricuţa Va- 

meşoia, fata lui Gheorghie Jlatmanului, nepâta lui Vasilie Vodă, cu acelă satii, 

cu Delenii, pentru căci măcar lar fi și dată nepotei sale, Maricuţei, încă nu 

se cădea să fie moșiile lui Buciocii Vorniculii danie nepoţilorii lui Vasilie Vodă, 

ci să fie ocine şi moşii nepoţiloră lui Costea Buciocii Vorniculă. Pentru aceca, 

ca să fie satulă Deleni dreptă ocină și moșia cinstiți boiarilorii noştri cară 

mai susti sunt scriși, lordache, marele Spătarii şi fiult săi lui 'Poderașco, inarele 

Comisă, cu totii venitul și uricit de întăritură neclătiti și nerășuită nici odi- 

nioră în vecă şi de acestă piră să nu se mai pirască în veci. Într'altii chipă 

să nu fie. Vlâtă 7170 (1662) For. 26. 

Iscălită, lw Hustr. Dabija VV. LS. 

Sati poslăduitii : Vel Logof. 

Constuntinii Leondaric Slugeră. 

No. 6. 

Carte dela Petru V.V. din 7181 Aprilie 8 (1673) 

Seriomi Domnia mea la boiariulii nostru credinciosii Contăș ce aii fosti slu- 

serii mare. Dămii ştire D-tale pentru multă piră ce ai avuti boiarinuli nostru 

“Poaderă Iordache Visterniculti despre D-nci Domna Roxanda, fata reposatului 

Vasilie Vodă, pentru satii, pentru Deleni, ce este la ţinutulă Harlăului. Daca 

vei veds cartea Domniei mele iar D-ta să mergi la acestii sati! care mai 

susii seriemii, şi să iei sama forte pe dreptate și să împarți satului în 5 părți 

cu vecinii și cu totii venitulii, împreună cu viile, casele din pajiște ce sunt fă- 

cute de boiarinulii nostru, ce mai susii scriemi; aceste să le dai D-ta în sama 

dumi-sale. Şi de nu va fi satulii stilpită și însemnatii, dacă vei alege aceste 

5 părți cu totă venitul, să le stilpescă şi să le pui semne despre a 6-a parte 

cu vecinii ce se vine Dâmnei Roxandrei dintracestit sati; iar ea își va ţine 

partea ei aşa precum seriemi, că Domnia mea am cercată cu mare dreptate 

şi atâta am aflati că i se vine. 

Aşișderea de va pute dovedi D-lă boiarinulu nostru, ce mai susii este scrisii, 

cum la mârtea lui 'Toderașco Buclocii numai părintele Dumi-sale Iordache Vi- 

sterniculă aă cheltuiti pre comându, Dâmna Roxandra să întorcă cheltuiala 

Doiarinului nostru, lui 'Foaderi Iordache, căci satulă acesta li sa veniti despre 

unchiul lori Toderașco Buciocă. 

Deci precum vei afla D-ta drepti, numai să faci aşezare să nu mai âmble 

în pîră. Acâsta scriemi.
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De i se va veni a 6-a parte atâta să ție, mai multii nimică. Pentru aceca 
să socotesci D-ta forte drepti. Deci cât vei afla că i se vine atâta să aleg 
și să ţie. — 7181 (1673) Aprile 8. 

Stefană Petru Y.V. L. 8. | vel Log. 

Sai poslăduitii Ni 
Const. Leondarie Slugeră. 

  

No. '?>. 

Caytea lui Contaş fostii slugeriă pentru alegerea moșiei Delenii 
7161 (1673) Aprilie. 

Milosiive și luminate Dâmne, să fie Măria Dumi-tale sănătosti. Dai știre Mă- 
riei "Tale, că mi-ati venitii cinstita carte Mărici "Tale scriindu-mi să mergii la 
sati la Deleni, să socotescti între D-lui 'Poaderiă Iordache Vistiernicultă și Dum- 
ncaci Domna Roxandra, care având în multe rânduri gâlceavă înaintea Mă- 
riei Tale, ai socotită Măria Ta dimpreună cu toti svatuli și le-ai alesi lu- 
crulă : că să vine Dumi-sale Visternicului 5 părți dintracelă sati cu toti ve- 
nitulu și 5 părți din câţi vecini ari fi, iar Dumi-sale Dâmnoi Roxandrei a 6-a 
parte de sati și cu a 6-a parte din vecini. Intacesta chipă îmi scrii Măria 
Ta să le împarții și satulii și vecinii și să le stilpescit loculă și să le facii 
scrisori pre vecini cari cui se vorit veni. Şi-mi mai scrii Măria Ta să mai 
socotesc între dumnia-loră si pentru pamenţile lui Toderașco Buciocii. 

Deci eii, dupre cinstită porunca Măriei Tale, am mersi acolo Ja Deleni şi 
am strinsii Gmeni buni, Soltuzulă de Hârlai, şi tîrgoveţii şi Petre Capră piv- 
niceruli de Cotnari, Francul de acolo, Hanos Feltin de acolo și alți mulţi 
omeni buni. Ce ajungândi noi îndat în Deleni, Dumneaci Dâmna Roxandra 
aă și purcesit din satii în susă, dicândii că merge la ușăruli Andronidă. Am 
trimesă de am disii să se întârcă Dumneaci să fie la socotela locului și a 
vecinilor, să vadă cum se va socoti și ce i se va veni, ci Dumneaei n'a vrutii 
să se întârcă, ci ai disii să facut ce-oiit şti, că Dumneaei la hotărită 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 disii Gmenii că le âmblă siliștea din vecă, 
cu otgonă de 32 stînjeni și 2 palme, din capulti siliștei, din susi, din ţăr- 
murile râpei cei mari, dela fundul grădinei lui Ionii Bortici până în capul 
siliștei din oiosti, la o cultoresce veche, unde spunti Gmenii că a fostii casa 
a unui omi ce Vai chemati Andrianii Hamură, și am aflat în totă siliştea,
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pre lungi 18 otg6ne tocma. După aceea am socotiti dinti'acele 18 oteone 

pe a 6-a parte, am alesă trei otgone din siliște, din partea de josă, de cătră 

Hârlăă ; iar acele 5 părți a Visternicului ai r&masi în sustii, pe care părți 

stai şi biserica şi curţile, că de vremi da și din susă acele trei otgone 

din silişte, partea d-sale Domni, totuși nu cuprindea pînă la casă și pînă la 

biserică. Şi am pusi stilpă, de ptră între părți în sată, și am lăsatii pen- 

tru împărţela vecinilori pe a doua di ca să fie și Dumnea-ei Domna de faţă. 

Şi când ai fostii a doua (i iarăşi am mersi cu acei megiași acolo şi toema 

când noi în satii, Dumnea-ci Dâmna din satii eșia în susii cu O cucie cu doi 

cai şi cu glâtă de slugă şi mi-ati răspuns pre sluga Dumi-sale, pre Beișorii, 

cum Dumnea-ci nu va să fie nici la o socotâlă, iar eii să împarţii și vecinii, 

numai să-i facă ună bine, să-i dati pre George Vătămanuli în partea Dumi- 

sale. Si am văqută şi am socotiti carele de o potrivă este, toţi vecinii pre- 

cum S'ait spusit ei în de sine, încă nesciindu-se ci carele în ce parte se va veni, 

şi -amă făcută 6 părți, din cari părţi, o parte am dati în sema Dumi-sale 

Dâmnei, unde și George Vătămanulă sati pusti, pre carele Dumnea-ci l'a 

cerută. Şi am făcutii isvode de vecinii anume, şi Vistornicului și Dumi-sale 

Dâmnci, scrise cu mâna mea și iscălite, căruia i s'a venitii în parte. lar pen- 

tru povestea pamențiloriă lui 'Poderașcu Buciocii, novrândă Dumnea-ci Domna 

să fie de față, n'ami avutii cum cerca. 

lar aceste ce am alesii și am așezatii, faci scire Mărici Tale. Si mila lui 

Dumnedeii să fie cu Măria 'Ta pururea. Amin. 

Robulă Măriei Tale . : 7181 (1673) Aprilie, 

Contășii ce am fostii Slugerii. 

Sai poslăduitii : 
Constantină Leoudarie Slugerii. 

No S. 

Carte dela Duca Vodă. 7174 Martie 9 (1666). 

Adecă Domnia-mâ dămii şi întărimă boiarinului nostru credinciosii şi cin- 

stiti (Cine?) a sa direptă ocină şi moșie satul Delenii, la Ilârlăii, cu toti 

venitulii, carei este dir&pta ocină dela moșulii Dumi-sale, dela Bucioci Vor- 

niculti, din ispisocii de danie dela Constantinii Vodă şi dela Raduli Vodă, și 

din ispisocă de pîră şi de rămasă dela Dabija Vodă, ce sait piritii Dumnea- 

lui şi aă rămasii pe vara Dumi-sale, pre Domna Ruxanda. lar după pira ce 

şaii pirită și ai r&mas-o pe Dumnea-ci, pe Roxanda, fiică și Dumnea-că venită
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în țEră și neavtudi așezare nicăiuvea, ai voităi d-lui Spătariuli pînă va șede în 
feră, să ședă Dumnea-ei acolea, iar de a eși Dumnea-ei din feră sai i se va 
tâmpla vre o morte, Diumnea-liă totă şi-a ține satul. Pentru aceea și dela Dom- 
nia-m6 dămi și întărimă Dumi-sale ca să-i fie Dumi-sale ncrășuitii nică odi- 
nesră în veci. Și altulii să nu se amestece. 

1174 (1666) Martie 9. 
  Duca Yoevodiă. 
L. $. 

      

No, 9. 

Carte dela Alexandru iaşi V.V. 7177 (1668) Oct. 20. 

Adecă Domnia-m€ dămi și întărimă boiarului nostru credinciosii 'Toderaşco 
Iordache, marele Spătară, din ispisocăi de piră și de herie dela Istratie Dabija 
Vodă, uni satii anume Deleni la țin. Ilârlăului, care sată ai fostă cumpără- 
tură moșului săi Costea Buciocă ce ati fostii Vornieii mare; care satii ati 
fosti luată Vasilie Vodă, cu împresurătură și Lai fostii dati Maricuţci, fata 
lui Gheorghe Hatmanulii. Apoi avândă piră la Istratie Dabija Vodă, s'a aflati 
cum Vasilie Vodă și Maricuţa n'aă avutit nici o tr&bă. ȘI cu giudeți sati dati 
satulă Delenii boiarului nostru Toderaşco Iordache Spătariuli, nepotulii lui 
Costea Bucioci. Şi așijderea dămii şi întărimă boiarului nostru 'Toderaşco 
Iordache Spătariului, pe a lui drâptă ocină și cumpărătură, unit heleșteii, cât 
ține apa în hotarul târgului nostru Hârlăului, în câda Strâmbului; care he- 
leșteă lati cumpărată dela Tâderă Serghie Cămărașulă direptii 150 de lei, 
iar lui Serghie Cămăraşulii i-ati fosti cumperătură dela Sava feciorulii Dimei 
de tergu de Hârlăii, precum ne-aă arătată și zapisă de cumpărătură. Direpti 
aceea, acesta satii Delenii și acesti! heleşteii ca să fie și de la Domnia-me 
boiarului nostru 'Toderașco Iordache Spătariulii direptă ocină şi moșie şi cum- 
p&rătură neclătită şi nerășuite ncci odineră în veci; şi altulii să nu se ame- 
stece înaintea cărţii Domniei mele. 

Singurii Domnuli aă poruncitit. 1177 (1668) Octobre 20. 

L. Ș. Solomonă Bârlădenulă vel Log. iscăl, 
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No. 10, 

Cartea lui Dumitrașco Cantacuzino V.V. dinu 7192 (1074) Adugustă 18. 

Seriemi Domnia me și dămii scire cu acesta carte a nostră tutuloră cui 

se cade a sci, pentru multă piră, în multe renduri, ce aă avutii și la alți 

Domni, ce ai fustă mai nainte de noi, şi acum și la Domnia m6, Dumnea- 

lui boiarulti nosteu 'Poderi Iordache Visterniculi cu Dumnea-ci Domna Roxanda, 

fata râposatului Vasilie Vodă, pentru satul Delenii, ce este în ţin. lârlăului, 

care satii ai fostă alti lui Costea Buciocii, Vorniculii celt mare, direptă da- 

nie şi miluire dela Constantinii Vodă, feciorulti Ieremici Vodă, și mai pe urmă 

și dela Radulă Vodă. Că nefiindă de faţă boiarulii nostru Tâderi Visterniculii aii 
venitii înaintea nostră Domna Roxanda de Pat piritii Qicendii : că satului Delenii 
este alii ci, că i saii veniti despre nisce unchi sterpi ce ai avutu şi-lu ţine 

Tâderă Visterniculi fără nici o trebă, pentru căci ea n'au fostii aice în ţeră. 

Şi fiindu-i Tâderi Visterniculii verii primare aă ţinutii elu satulu cu împre- 

surătuzră ; și ati arttatii Domna Roxanda și unii ispisocii de piră dela Duca 
Vodă şi o carte cu iscăliturile boiarilorii celorii mai, cum ati rămasii ca pre 

Toderi Visterniculi, ca să ţie ea satulti Delenii. Deci Domnia me n'amii sciuti 

cum e povestea mai adovărati și vtdendu și ispisâcele dela Duca Vodă și 

dela boiari, amă creduti pre Dâmna Roxanda și i-amit făcutii diresă de rămasii 
pre Toderi Visterniculii ca să ţie ca satului. Iar după aceea dacă aii veniti 

de față boiariulit nostru ce mai sustii scriem, Loderi Visterniculă ne-ai ară- 

tatii catastihii făcutii de mâna moșu-săi, lui Buciocii Vorniculit, care este 
moșii și Domni Roxandei: şi așa sai aflati lucrului cu adevărată: cum 

Buciocăi Vorniculi ai avută dâu& jupânese. Deci din jupânesa cea dintâiii 
este Dâmna Roxanda (1) şi cu catastivulă lui Buciocii serie totii anume pre 

care fociorii de ai sti cum Pau înzestratii cu sate, cu odâre, cu ţigani. Şi acesti 

satii Delenii nu se află scristi în catastivulă celt de zestre, cum să-l hie dată 

vre unui feciorii de ai săi ce ati avutit cu jupânesa cea dintâiti, din care se 
trage Dâmna Roxanda ; ci se află să hie rămasii satulă Delenii feciorilori celorit 

mai mici ce sunt din jupânâsa cea de apoi. Din cari este Toderi Visterni- 
culii. Şi ne-aă mai arătată Toderă Visterniculă și unii ispisocii de piîră dela 

Dabija Vodă, cum sati pîritii părintele săi Iordache Visternicult și Toderă 

Visterniculi cu Maricuţa, fata lui Gheorghie Hatmanuli pentru acestași sati 

Delenii, căci fiindă Vasilie Vodă puternică Lat luati în Domnia lui, cu sila 
şi Tatt dati de zestre nepâtei sale Maricuţei, și ai r&masii Iordache Visterni- 

culă şi 'Toderi Visterniculii pre Măricuţa şi i-ati luati satului căci sai îndi- 

(1) Adecă se trage din linia ei, căci Roxanda este fata lui Vasilie Vodă, — V.A.U.
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reptatii şi atunci cu boiari mărturii, cum Vasilie Vodă n'at avutii nici o trebă 

cu satulii, că ati fostă în partea feciorilorii lui Buciocu, ce ati avuti cu jupânâsa 

cea de apoi, din care se trage Tâderii Visterniculi. Pentru aceea aă luati 

Dabija Vodă satulă acesta și Vai dati lui lordache Visterniculi și fiului săi 
lui Toderă Visterniculii. 

Așișderea avândă pîră Toderă Visterniculă despre Dâmna Roxandra și la 

Stefan Vodă Petru, ce ai fostii Domni înaintea nâstră, pentru acesta sati 

Delenii, luatu-le-aii semă pre amănuntuli și iarăși au aflati cu judeţ direptă, 

cum satulă acesta este agonisitii de Buciocii Vorniculi cu jupânesa acâsta 

de apoi, mâșa lui 'Tâderii Visteriulti. Deci ati socotiti cu svatuli și ai făcută 

satulă doue părți, o parte lui Buciocii şi altă parte jupânesci sale mâşa lui 

Tâderi Vist. Deci partea lui Buciocii Vorniculii sai veniti în trei părți : o 
parte Dâmnci Roxandei, altă parte lui 'Toderi Visterniculi și altă parte lui 
Dumitrașco Malai, care este lori vării primare. Iar partea Buciocesei cea de 

apoi, mâșa lui Toderi Visterniculii și a lui Malai, sai veniti numai în doue 

părți, una lui Tâderi Visterniculă și alta lui Dumitrașco Malai, căci ci sunt 

din jupânâsa lui Buciocit cea de apoi, cu care aii agonisit el satulă. Iar 

Domna Roxanda, fiind din jupânâsa cea d'întâii, i s'a venitii numai a șasa 
parte din toti satulti, din partea moşu-săi, lui Buciocii. Şi pre acâstă socotâlă 
și împărțălă după județi ce i-ai datii Stefani Vodă Petru, ai trimesă hotar- 
nicit pre Contaș Sulgeruli şintr'acesta chipii ai alesi șati stălpită satul; şi 

sati veniti să ție Domna Roxandra numai a 6-a parte din totii satul, pre- 

cum i-au ar&tatii Toderi Visterniculi și mărturia cea de hotăriti dela Conta 
Sulgerult. 

Așișderea ne-ai mai ar&tati boiarulă nostru Tâderi Visterniculă ună ca- 

tastivii de 850 galbeni roșii ce aă cheltuită părintele său Iordachi Visterni- 
culi la mârtea cumnatului săi, lui Todrașculii feciorulii celt mai mici a lui 
Buciocii vorniculi, ală căruia ai fostii satuli Delcnii și aă fosti stărpă că ati 
muritii necăsătoritii. Deci fiind din jupânesa lui Buciocii cea de apoi, măcarit 
de marii hi nică cheltuiti Iordache Visterniculii acei bani ce mai susă seriemă 
la in6rtea lui, totii rămâne satulă să-l ţie Toderă Visterniculă şi vărul 
său Malai, căci acesta Toderașco feciorulii lui Buciocii iaste din jupânâsa cea 
dapoi, din care se trage Toderi visterniculi şi vărulă săi Malai. Aşișderea 
şi pentru diresuli dela Duca Vodă și cartea boiariloră ce ai fostii de rămasă 
pre 'Toderă visterniculi, ami aflati Domnia mea cu bună adeverinţă că ati 
fostii făcutii Duca Vodă acele direse pentru voia Domnci Roxandci, căcă ai eşitit 
la cinste din casa lui Vasilie Vodă părintele Dâmnci Roxandei. Iar pentru 
diresuliti dela noi ce ami făcutit Domnei Roxandei, arstămi Domnia mea Și 
mai susi, că Toderi Visterniculii n'a fostii de faţă să-și arete diresele sale,
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ce vădândi noi diresele Dâmnei Roxandei dela Duca Vodă, i-amii făcutii și 

noi întăritură pre acele direse, gândindu-ne că ară hi adevărate, iar pe urmă 

S'aii aflati că aă fostă făcute în fățărie; pentru aceea nici unele din acele să 

nu hie de credinţă și diresulă nostru ce amii fostii făcutii, âncă să nu se crâdă, 

că lamă făcuti din nesciinţă. 

Aşișderea unde pomenesce în ispisoculi nostru ce amii făcut Dâmnei lo- 

xandei că ati mărturisitii aceşti boiari : Racoviţa logofetulii şi Solomoni 1o- 

gofetult, cum să hie auditii din gura lui Iordache Visterniculiă, părintele lui 

Tâderii Visterniculă, să hie dist el, că satul este ali Dâmnei Roxandci și 

Va lua ea daca a veni aice în ţâră. De acesta lucru socotindii Domnia mea 

acum pre urmă, i-amii întrehatii și sait tăgăditi de ai dist, cum n'ai auditii 

din gura lui Iordachi acesta cuvinti, nici scitt ci nemica, numai ce ait um- 

blată Jane posteluiculă Hadîmbuli, uni omii fără de cale de ai pusti acosta 

cuvîntii în ispisoculi ce ami făcutii noi Dâmnei Roxandei; deci să nu hie de 

nică o credință, pentru căci Domnia mea am cercatii şi saii îndreptată acesta 

lucru așa precum înscmnnămi mai susă. Şamii r&spunsă Domnia mea să ia 

tte diresele Dâmnci Roxandei, ci timplându-se de ai veniti împărăţia în 

ţâră sai lăsată lucrulă în slabi, pentru să nu facă ea mestecătură la Turci 

ca să iea de la dinșii putere să ţie acestă ocină cu împresurătură, după cum 

ati amestecatii şi la domnia lui Stefani Petru Vodă, când eram domnia mea 

Capichehaia, vădândă că cu județul creștinescii nu i se cuvine a lua acestă 

ocină, câ locuindiă la Rascovă, cu mijloculă lui Doroșenco hatmanulă căzăcescii, ai 

poftită județ de la 'Turcă. Deci pontru să nu se facă cu acesta amestecături 

și niscare obiceiuri de la Turci, ai rămas lucrul aşa. Iar acele direse de 

se vorii ivi când-va la vre-un județii, să nu se creqă, co să se rumpă. Şi al- 

tulii să nu se amestece înaintea cărței Domnici mele. Anuli 7182 (1674) Au- 

gusti 18 qile. 

Semnati : Dumitraşcu Cantacuzino Voevoda. 

L. 8. Vel Logofetii 

    

Sau poslăduitii : 

Constantinii Leondarie Sulgeriii.
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No. 11. 

Cartea Domnei Rozanda fiica lui Vasilie Vodă hotărând ca după mortea sa 
satul, Delenii să se stăpânescă de nepotuli săi Toderașculi Vistevnică 

7195 (1676) Noemb. 24. 

Prinwacesta adevărat zapisă ală meit mărturisescii ci, Domna Roxanda 
fiica Măriei Sele lui rw Vasilie Vodă şi a Dâmnci Tudoschii, nepâta lui Coste 
Buciocii Vorniculii, având eă satuli Delenii moşie și ocină dela Maica mea 
Tudosea, ce i-ai r&masă dela frații să, fiindă sterpi şi cât îm va lungi Dum- 
nedeii viaţa într'acâstă lume să ţii și să st&pânescii satulii acesta Delenii și 
altulii nime să nu se amestece ci să [ie sub stăpânirea mea. Şi după mortea 
mea, de vreme că-mi iaste rudenie mai aprope prea iubită fratele nostru, d-lui 
Chir 'Teodorașeu vel Visternieii, fiindii şi d-lui nepotii lui Buciocii Coste Vor- 
niculă, după mortea mea îi dăruiescă satult Delenii ca să-lă stăpânescă cu 
totii venituliă. Și pentru întărirea credinţei ami dată acestă încredinţată zapisii 
ali moii la mâna d-sale Toderașco vel Visternicii; și pentru adeverinţa dărci 
mi-am pusti și pecetea mea. 7185 Noemb. 24. 

Noi Dâmna Roxanda fica Măriei Sâle lui Vasilie Voevoda primescu cele de 
susii scrise. 

L. $. 

Dâmnci 

No. 12. 

Cartea luă Constantină Mihail Cehani Racoviţa V.V. poruncindă luă Vasile 
Razulii biv velă Comisii, să aliză otarele moșiiloră Delenii și Pușiă 

7261 (1752) Oct. 13. 

avândii Iordache Cantacuzino vel Log. pricină pentru hota- 
rul Deleniloră cu feckorii lui Macsută din partea hotarului din jos despre 
Hârlăi, şi pentru hotarulă Ruşiloră ce sunt alăturea cu Delenii, ai trimest 
hotarnicii Vodă Grigorie, pre Costache Razu hatmanul, «tatălă Dumi-tale». 
C. Razu a hotăritii cu bolovani, partea din jos, de către Macsut.... dar din 
partea de sustii, de către Feredeâni fiindi bolovănită mai. de multă de Ghcor- 
ghița Pah., care ai fugiti la Muscali, măcară că când aă hotărită acelii boiarti 
pre D. vel Log. sai pe fraţii dumi-sale nu le-ai dati de scire să mergă la
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acelă hotăritii şi nici vre-un boiarii de cinste n'aii luati hotarnicii, ci pre 

unii Panculi mazilti dela Hârlă şi ati hotăritii cum ai fostă voia lui și alesi 

despre siliște Pai șovăitii hotarul, dândă între pomeţii în hotarulii Peredec- 

niloră, care ati vădutii şi părintele D-tale și fiindii stăpânul Feredeânilorii totii la 

Moscali, n'a avuti cu cine îndrepta hotarulii; dar acum încăpândii acea moșic 

la Lupulă Crupenskie Stolniculti, orânduimii pe d-ta să mergi să stringi Omeni 

împrejurași.... căci acel satii Ruşii ce se hotăresce cu Feredeenii ai fostii 

întâiti a lui Mălait Medeln. şi ai avutii curți și biserică acolo pe hotarulti 

săi, unde este îngropatii şi elit; și Feredeânii îi ține Buhușii hatmanulu celi 

bâtrână şi unde a făcutii case Gheorghiţă Pah. ginerele lui Buhuși hatma- 

nulii, dice d-lui vel Logofetit că sunt pre loculii dumi-sale și lau întrebatii 

d-lui Logofetuli pe aceli Gheorghiţă Pah. cum de şi-ait făcută case pe lo- 

cult acela, el a datii sâmă că i-ai dăruitit Vasilașco Cantacuzino Vormiculii, 

unchiul Dumi-sale Logofetulii ac6 bucată de loci şi ait cerută scrisorea să-i 

arate și Lai purtatii din di în di până ai fugită la Moscali cu Dumitrașco 

Vodă şi ai jăluitii d-lui Logof. la pr6 înălţatii părintele Domniei mele și i-ati 

răspunsă, că până nu s'a alege unii nemi ali lui Gheorghiță Pah. să stăpâ- 

nescă Feredesnii nu se pâte alege judecata, și măcarii de ar fi acea danie 

a lui Vasilaşco Vorn. faţă nu se ţine în semă, căci moşia e a tatălui d-sale 

Logofetului, dată de părinţi; n'a avută trebă fvate-săii Vasilașco Vornieii să 

dea danie partea frăţine-săiă, fiind moșiile împărțite. Ci d-ta tote le socotesce, 

că d-lui dice că sunt 6meni bătrâni de ţi-ori arăta unde ai fosti curţile și 

piserica lui Mălaiă; și măcarii că Lupuli Crupenski Stolniculii și-au făcut 

case totii pre acelii loci de pricină şi i-a dist vel Logofetulii să nu facă, 

dar d-ta cârcă şi află hotarulii drepti pe unde a fosti, iar pentru case ce 

şa făcutii omii socoti de aice şi să avemii scire. Acesta scricmit. 7261 (1652) 

Oct. 13. 

| L. $. | vel Logof. 

| 

S'ai poslăduitii. 

C. Leondavie vel Slugeră. 

Mai sunt în condica Delenilorii aceste acte copiate, fără de o va- 

lâre istorică deosebită : 

1) Petiţia lui Cantacuzino Vorn. către Domni din 1192 Decembre 10, 

relativă la hotărnicie.
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2) Scrisrea Posteln. George Nedey cătră hatmanului Costache Ghica, 
pentru m&surătorea moșiei Macsutii. — 1803, Iulie 12. 

3) Cartea lui Grigorie Ghica V.V. întărindu lui biv vel Spăt. Ior- 

dache Cantacuzino stăpânirea moşiei Delenii.— 7241 (1733) Aprilie 11 

Este în urma hotărniciei lui Costache Razu vel spătarii. Vodă în- 
tăresce lucrarea, lui Razu C. 

IL. Ruşii!) 
3 

Pagina 25 a Condicei. 

Intru totii einstită d-le părinte Visternice, Milostivuli Dumnedeit să trămiță 
bună pace și sănătate d-le împreună cu tâtă cinstită casa d-tale. Alta, facem 
scire d-tale pentru renduli hotarului a Feredeienilorit și cu a Ruşilorii d-tale. 
Umblatam. în câmpi și am stilpită 13 stilpi, iar în silişte, cum ati mărturisit 
acestii omu Vasilie de Deleni ce ai ședuti la Peredeeni în qilele Radului 
Vodă pînă la Vasilie Vodă. Deci elit așa ati mărturisită semnele hotarului si- 
liștei din pisculii în pivnița Popci de Ruși și din pivniţă într'o fântână de 
pâtră ce se răspunde a Fărtătâei. Din Pântână în Coptoresci a Tomei de Fe- 
vedeeni și din Cuptoresci întruni cereșit ce chiamă Pofeapoculi şi din coreşii 
într'o fântână co se chiamă a Mogei. Aceste semne le scie acestă omii de 
când ai veniti Radulă Vodă la Feredeeni la M-re și ait stătutii Radulă Vodă 
în mijloculit satului și aii întrebati pre 6meni pre unde le e hotarulii loră 
că Rușii ai fostă pustii. Iară monii de Feredeeni ai arătatii aceste semne 
pe unde ne-ati arătatii și acestit omii Vasile de Deleni; iar Feredeenii nu voriă 
să primescă semnele ce arată acesti omă şi de ar fi mai fostii unt bătrânii 
către acesta lo-ași fi dati jurămîntă și brazdă în capit şi pe unde arii fi mersi 
pe acolo așii fi stilpiti. Iar pricina lori este pentru 76 de stânjini şi sunt două 
renduri de pomeţi a Feredieniloră şi precum mărturisesce Vasilie să vinti de 
pre loculii Rușilorii, iar Feredeenii nu se ţin de acele semne ce mărturisesce 
Vasile de obiceiii este. Şi amii vrutii să împarţii acea bucată de locă în dâuă 
și: Gmenii Ilatmanului ati primită, iară Gmenii d-le nu vorit să primeâscă, ci 

(1) Documentele Ruşiloră totă de Deleni.
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se ţin de acele semne ce ai mărturisit acestii omii Vasile. Iar altii omit 

nu se mai afla să mărturisescă, ci numai cum vei voi d-ta și să fii d-ta sănătosu. 

Mai micii slugă ali d-tale. 7784. 

Gligorie Corăteii Vornicii 
Cu sănătate mă înehinti. 

Sai poslăduitii : 
Constantinii Leondarie Slugeriii. 

Pi 
L. Ș. roșii lo 
Scarlat Al. 1 

Calim. V.V. |. vel Logot. 

1806. | 

  

JI. Toti Ruşii (pag. 26) 

Adecă noi boiarii cei mari N. Racoviţă vel Log., Ionașco Balșii vel Vorn., 

Dolnai Zemli, Vâderi Palade vel Vor. Vişnei Zemli, Zosimi, Başota Hat- 

mană, îi Pircălabă Suceavski, Constantin vel Postelnici, Hriosculiă biv. Post. 

Velicico Costin vel portarii, lânii Racoviţa vel Pah., Andronicii Cerchezii vel 

Stoln., Constantinii vel Comisii, Necolai Donici Serdarii, Pătrășcanu vel Clucerii, 

Manolache vel Slugerii, lacomache vel Jieniceri, Stefanit Scarlatit vel Armașii, 

i Panaiote vel Spătarii și alți boiari mari și mici câţă se vorii iscăli mai josti 

toți. Adecă aă veniti înaintea nostră fratele nostru D. 'Toderașco Iordache, ma- 

rele Vist. şi ne-ati arătatii 3 zapise de datorie ce ait fosti datorii vărulii d-sale 

Dumitrașco Mălai : 1 zapis de 315 lei, alti 2-lea zapisti de 50 loi, ali 3-lea 

zapisti de 50 Iei, cari facii peste totit 400 Iei bătuți, iar după partea lui Du- 

mitrache Mălaiti, neavândă fratele nostru D. 'Toderașeo ce lua dela dinsulă ai 

luată siliștea Rușii sub codru la ţin. IMârlăului și siliștea Marcovățuliă la ţin. 

Hotinului, pentru că și altă rudă mai aprope n'ait avutii decât pre D. Tode- 

raşco Vist. fiindu-i vări primari şi fiindu-le și acele moşii de pre moșulii 

Domniilori sale Bucioeă Vorniculi, altulti n'ati încăputii să între într'acoste 

ocine. Si încă până ai fostii d. Malaiit viii, fiindii ncînsuratii s'aă ţinuti totii 

pre lângă d-lui Visterniculi și Pai erijită toti d-lui de hrană și de îmbrăcă- 

minte şi de totii ce i-aă trebuitii din casa d-sale și după mortea lui iarăși Pai 

grijitii d-lui precum se cade mortului în legca ereștinscă. 

Așişderea şi unii diresti de împărţela satelorit ce aii avutii între d-lorii încă 

pînă ai fostii D. Mălaiă viii Lai datit și pre acela pre mâna d-sale: Vister- 

nicului. 

Deci vădândi şi noi că este datorie direptă și zapisele cu slova lui D+Mălaiti.



48 V. A. URECHIĂ 160 
  

scrise și scriind că este d-lui şi rudă mai aprope decât alţii și Pai orijitii și 
la viață și după viață, dela noi încă i-amit făcuti d-sale acesta mărturie, ca să 
[ie de credință și să aibă d-lui a-și face și direse domnesci de pre dinsa pre 
aceste ocine câte scriă aice ; şi pentru mai mare credință noi cu toţii amii 
iscălitii mai josii. Și căi Vasile Damianti Logofătă am seristi ca să seic. U laşi. 
vleto 7193, Martie 1. 

(Urmeză, semnăturile). 

Urmeză legalisarea sai poslăduirea ca mai susii. 

AXr. Heleştenlii Strambu (pag. 41) 

Dela Vasilie Vodă din 7150 Ghenarti 20.— Judecata între călugării 
dela Agapia și cei dela Hangul pentru heleșteulă Strambu, ce Aga- 
pienii arată că-l au dela Aronă Vodă. 

Dă r&mași pre Agapieni și rumpe uriculi dela Aronii Vodă. 

La 1154, Iunie 10. lar Vasilie Vodă întăresce posesiunea heleșteului 
Strambu la călugării din Hangu, — cari îl aă dela Radulă Vodă și 
dela Mironii Barnoski Vodă. 

In 7165, Mai 26. Gheorghe Stefani întăresce posesiunea de mai 
susă și tErgoveţii din Hârlăă să nu vineze pesce. «lar pre cine va, 
prinde umblândi cu năvâde sai cu alte măestrii, să aibă a le lua 
năvâdele și voloacele ce vorii ave dela dînșii și să-i bată și să-i scâță 
de acolo să nu mai vâneze pesce și să le strice măestriile.» | 

Pag. 44— Stefanv Vodă în 7168 Febr. 27 iar judecă pre Agapieni, 
cu cei din Hangu şi dă dreptate totă celorii din Hangu, conform dre- 
sului de danie și miluire dela Radulu Vodă, și dela Mironi Barnosli 
Vodă, și de întăritură și de danie «și de miluire dela însuși cinstituli 
și luminatuli părintele mei Vasilie Voevodi.» 

% 

Intre documentele Delenilori sunt și acte relative la o veche fa- 
brică, de sticle ce a esistatii acolo în secolulă XVIII. 

Vomit publica acele acte în memoriul nostru despre industria și 
comerciulu țărei. 
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