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1. Datu înscăunărei 

Cronicarul Ureche vorbind de suirea pe tron a lui Stelan 

Vodă, zice că s-a înscăunat la anul de la Adam 6965 Gioi mart, 

April 12. După socoteala admisă în calendaristica ortodoxă, a- 

nul de la Adam 6965 corespunde cu 1457 April 12 de la Hristos. 

Nu toți istoricii însă admit această dată, așa că celind 
“cu de-amăruntul cronicile şi istoricii noştri ese următoarele: 

CR Cronica pulneană fixează data de 6965 Aug. 12 Gioi mari; 

a o vădită greşală de copist, de oare-ce Paștele nu cade nici o 

3 dată vara în August (Arh. ist. IL 6; Letop. Moldovei III3, 473; 

= Romănul 1886. Maiu). Ar urma că exemplarul de pe vechiul le- 

topiseţ moldovenesc, avut în vedere de Ureche avea data exactă 

A de April 12 Gioi mari. Asupra acestei date noi ne-am făcut 

rezervele noastre în studiul riostru „Pascalia și Cronicarii“ că 2 

ar lrebui celit April 14 Gioi mari, de Garece în 1457, după 

slova Pascaliei, Paştele a căzut la 17 April, nu la 15, şi deci 

„ dacă Cronica putneană îşi fixează ziua de Gioă mari, s-a putut 

ținea mar bine minte de călugărul adnotator numele zilei în- 

scăunării, de cit dala lunei („Arhiva“ din Iaşi, 1, 723). 

În fixarea dutei înscăunării ne pulem sluji și cu inscripția 
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pusă pe acoperemintul de pe morininlul Marelui Sleian Vodă 
„lon Stefan Voevod a domnit în ţara Moldovii 47 ani şi 3 luni 

447 leat i 3 msti), şi s-a mutat către veşnicul lăcaș în anul 7012 

| luna Tulie 2 zile” în zi de Marti, lu al 4-a ceas din zi (vleato 

1012 msţa 2 dni, vă denn vlornica vă citvralnii ceas die; în 

(Anal. Acad. Rom. VIT, II, 230). După afirmarea dar din iuserip- 

lie, Stefan cel Mare s-ar fi suit pe scaun la 6965 în luna April 

2, căci toemai atunci coiacid cei 41 ani şi 3 luni. Cronicarul 

Ureche, slujindu-se numai de arătările cronicilor putnene care 

zice că a domnit «47 lat, 2 miesiace, i trzy niedzele» a redus 

durata: „domnit-ai Stefan Vodă 47 ani, 2 luni şi 3 septâămini“ 

(Let. 23,178; Ediţia lonid I, 164), căci de la April 192—data in- 

scăunării pină la 2 lulie—data morţii, sint 2 luni şi 21 zile, 

adică 3 săptămînă exact. lar ceasul morții fiind al Z-lea din zi 

(eitvritii ceas _die), luind socoleala veche orientală, că pervii 

ceas este 6 dimineata — răsăritul soarelui — iar treti ceas ar 

îi 9 dimiveala, ar urma că cebositii ceas, ceasul al 4-lea din 

zi să fie la 10 dimineața, cind Marele Voevod şi-a dat obştes- 
cul sfirşit 5). 

Controlind după Pascalie, vedem că în adevăr în anul 7012 

zi întiiă lulie a fost Lună, iar Marti a fost în 2 Iulie. Cronica 

Pulneană nu spnne că era Marţi cînd a murit la 2 lulie; ceia 

ce arată că Ureche a luat dala 'din Cronicarii Poloni. sai a 

dedus-o div Pasealie, cum a obişnuit în mai multe locuri a 

eronicei sale. 

Odată fixați asupra dalei exacte a înscăunării să vedem 

nepotrivirile ce se găsesc ia islorieii noştri. Data suirii pe tron 

a iui Stefan cel Mare se fixează între 1453 și 1458,—ba Can- 

temi» prin o neerlală greșală o sue tocmai la 1390, confun- 
fandind pe un Stefan anterior lui Roman Vodă cu Stefan cs! 

Mare (Istoria Otomană 1 63; Arh. romină, ], 10), fâcindu-l să 

  
7 

1) Mateiii Mihovski, istoricul polon, vorbind de moartea lui Stefan 

zice că a murit „la 1504 Iulie 2. Marţi, oara unu după răsăritul soarelui“: 
anno quo sup&dlquingentessimo quarto supra milie, die Marlis, secunda 
Iulii, StephanuiS” Valuchiae Palatinus aetate et podagra attritus, fato ab- 

sumplus in aeteruam celausit lumina noctem post ortuuz solis una hora”, 

adică la 7 dimineaţa. Arh. istorică I, 2, 40. 
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domnească şi sub Baiazed I, Ilderim, contemporanul lui Mircea, 

ba ca să aibă și lupte cu dinsul. Astă mare greşală face 

pe teaducătorui romîn d-l Hodoș să exclame: et bonus interdum 
„dormita! Homerus! Dar îndeeptind greşala, fixează data înscău- 

nări la 1458, luindu-se după Şincaii (Cronici 12, 52) şi Laurian. 

In 1453 îl pune preutul Gheorghiescu în studiul săi din 

Arhiva Rominească a lui M. CogăTniceanu (II, 301), cind zice: 

«s-aă sculat în anii de la întruparea Mintuitorului Hristos 1453 

un Stefan Vodă, fieior a unu! Bogdan Voevod din țara Munte- 
nească cu multă oaste». 

Data de 1455 o găsim în Dionisie Fotino (Istoria Daciei 

11, 30) «pe timpul domoiel lui Radu Vodă cel Frumos la 1455 

a venit Stefan Vodă fiul lui Bogdan şi a cerut ajutor spre a 

alunga pe Petru Aron». Dar tot Fotino în vol. III, 21, 

fixează data de 1456 după cronicile locale şi străine (polone). 

Tot în 1455 a vroit s-o fixeze şi răposatul V. A, Ureche 

într-un studii al săii asupra procovățului Jul Stefan de la Putva. 

Am semnalat din timp această neeriată greșală în răspunsul ce 
i-am dat în ziarul Rominul din (i Iulie 1887. 

Cit despre incilcitura de dată ce-o cetim în Istoria Moldo- 

Romină de Ioanid (|, 131), unde ia cînd 6963, cind 6965 Out. 

16, nu trebue luată în samă. 

Pentru anul 1458 n-avem de cit pe Engel, Sincai și Lau- 

ian şi a fost părăsită daia aceasta de tuţi istoricii mai noi. 

Rămin în discuție anii 1456 şi 1457. Greutatea răspicărit 

acestor două date vine din încurcătura ce ne-o dai 1) calculul 

indivtioanelor, 2) socoteala aniior curgălori, 3) anul noi câril 

şi bisericesc, 4) arătările unor istorici vechă şi chiar lectura 

unor documente, 

A) Indictionul e scurgerea de 15 ant, după care se făcea 

vecensimentul la Romani. Biserica creştină patriarhală a păstrat 

socoteala cu indictioanele, şi în ţiascalie se arată la fie-care slovă 
„următoarele: îndictionul (15 ani), crugul soarelui (28 ani), mina 

anului (tot 28 ani), crugul luver (19 ani), temelia (tot 19 ani), 

epacta (19 ani). Toale aceste la un loc alcătuesc cluciul pascaliei 

pe un period de 532 ani. după care se succed: în acelaş şir 
toate cele 35 slove a pascaliei. Cheia pascaliei de 532 an! se 
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capătă din produsul ciclului solar (23 anl) cu ciclul lunar (19% 
ani). Meşteşugul căutării în pascalie se cuprinde în mina lui 

Damaschin („Foaea bis. şi scolastică“ Blaj 1888, No. 17 şi ah 

nostru „Pascalia şi cronicarii“ in „Arhiva“ an LI pag. 723). 

In chestia care ne preocupă avenm corespondenţa lui Stefan. 

cel Mare cu patriarhia primei Instiniane (Ohrida), în care Marele. 

Voevod serie vestind de moartea Mitropolitului Kir Visarion, în. 

aul 6964 April Indictionul 4. „La această scrisoare Visarion, 

răspunde în 5 Oct. anul 695, Indielionul 5. 

Pe baza acestor 2 scrisori, Episcopul Melhisedec punea a-. 

nul 1456 ca «anul dintiiă al domniei lui Stefan cel Mare“ (Cr. 

Rom. I, 85, 114), Pentru uoi nu sint dovezi aceste 2 scrisori, 

căci e greii a confrunta originalele şi a vedea dacă s-a celtit 
bine sai nu data. Citate diu scriitori de a doua mină (Nadejdin, 

Glasnic VII, 177. apud. Melh. Cr. Rom. |. î15 —116), ele pot cu-. 

prinde erori ori de nume, ori de date. 

In adevăr 6964 Indiction &, corespunde numai lui 1456, 

căci împărțind ambele numere cu 15, iese restul 4, ceia ce a-. 

rată numărul Indictionului 1). [a aceasta nu se are in vedere. 

luna fie April, fie Octombre; în adevăr Visarion răspunde îp 

Oct. 6965 indielion 5. Ce an de la Hristos corespunde lu 6965. 

Ocl. indictiou 5? Numai 7457 Oclombre, deci trebue a scădea 

5508, nu 5509, după norma cunoscută. Şi cu drept cuvint ob- 

servă d-l Emil Picot (Chr. d'Ureche I, 90), că trebue socotit a-. 

nul 1451, nu 1456. Tinem însă a constata că indictioanele so-. 
cotese numai anul civil de Ja 1 Ianuarie, nu anul oriental bise-. 

ricese de la | Sept. Putea acum patriarhul Visarion să răspundă, 

după 19 luni Voevodului Moldovei? Căci dacă Stefan îi scie 

în 6964 April Ind. 4, şi Visarion îi răspunde în Oct 6965 Ind. 
5, acesta e intervalul, 

Dar arătările corespondenței cu Ohrida sint contrazise de. 

1) La anii vechi de la Adam Indictionul ni-l arată exact restul îm-. 

părțirei; 6864 : 15=—46k (cît) şi 4 rest (indictioni: iar în anii de la Crislos. 
trebue a adăuga la rest pe 3, căci începutul indictioanelor a fost cu Bani. 
înaintea erei creştine: 1456 : 15=—=97 (citul), 1 restul plus frei=t îndictionul.. 

Dacă am socoti că anul 6964 ține de la 1 Sept. 1455 31 Aug. 1456, după 
norma orientală, nu corespunde atunci indictionul, căci în 1455 indictionul; 

trebuie să fie 3. Ducango IIf. 831, sub vocabulo.
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“dor. interne. In acelaş an 6964 Iunie 13, Petru Aron Vodă, dă- 

vueşte Moldavitei un sat (Cr. Rom. Î, 114). «Și să se ştie că 

în vremea cind s-a hotărit hotarul acesta, însumi domnia mea 

am fost şi a fost și Mitropolitul nostru Kir Teoctist şi alţi 

boeri». (Cond. mân. Slatina 259). 

Tot în 1456 lunie 5 (al egirei 860) datum Soezawie feria 

tercia habere ipsa die S.S. Petri et Pauli) Petru Avon încheie 

traclat cu Poarta (Ulianitki «Material» No. 82). lar în 29 lunie 

acelaş an 1456 Petru Aron promite Poloniei ajutor contra duş: 

manilor (Kromer XXIII, 357; Uricar IV, 382). 

Faţă cu aceste arătări documentale luăm ca greșite dalele 
din inventariul Cracovian (Arh. ist. 1], 33), unde cetim că in 

1456 lunie 96 e Petru Vodă, iar în 1456 Iunie 23 e Stefan Vodă ?) 

care dă un salv-conduct log. Mihail, vestil boer moldovenese 

din secl XV. 

Dar îu 6965 April | domnea în Moldova lol Petru Vadă 

Aron, care încheie tractat cu Muzilo Buczachi şi Georgio Iarlo- 

vieezki (Ulianitki «Material> Nu. 84), cu 14 zile inainte de ase 

înlilni Ja vad la Joldeşti cu Stefan cel Mare, cînd e răpus și 

alungat din (ară. 

B) Nu puţină încuceătură a adus în socoteala anului suirei 

pe tron a lui Stefan Vodă şi aşu zişii ani curgători (lecăștee 
leati). Era în obiceiul vechii cancelarii şi mat ales a săpătorilor 

de inscripții (pisanii) ca să însemne o dată cu anul dela Adam 

şi anul de domnie al Voevodului, ce era în scaun, lucru care 

de allmintrelea se găseşte în toate vremile de mai apoi şi chiar 

azi se obişnueşte în marele pisanii. 

lată cite-va date din Cronicar şi pisanil. cu referinţă la 

domnia Marelui Stefan : 

1) Data anilor egirei o cetim pe larg în Cantemir. „Istoria Otomană“ 
1, prefața, unde ni se aduce un tabloi de anii Egirei corespunzători anilor 
de la Cristus. Anul 860 al egirei corespunde lui 1455 Dec. 11—1457 Noem- 
buie 28 (E. Picot. o. c.). Deci Stefan Vodă s-a suit pe tron în anul Egirei 

861, care a început de la 29 Noem. 1456—18 Noem. 1457. 
2) E. Picot observă cu dreptul: „il n'est pas probable qu'il ait te 

renverst le lendemain ei que le sur lendemain Etienne ait en pris posse- 
siou de la Capitale et eut expâdic deja des actes administrativs. (Che. 

d'Ureche I. 92).
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1) In 6969 în al 5 lea an al domniei prădă Stefan Vudă ţara 

Secuiască (Ureche). 

2) În 6970 în al G-lea an al domniei fu lovit la glezne de 

un glonte (idem). | 

3) In 6971 lulie 5, în al 7-lea an al domniei şi-a luat soție: 

pe Evdokia de la Kiev (idem). 

4) In 6974 Iulie 10 în al 10-lea an al domniei a început 

a zidi minăstirea Putna (idem). 

3) In 6984 în al 20-lea an curgător al domiel s-a sculat 

puternicul Mehmet împăratul Turcilor asupra lui Stefan (Melh. 

Anal Acad. Rom. VII, II, 1886, pag. 171; arh. Rom. I, 87; Le- 

topisete 1? 165). 
6) In 6996 zideşte Voroneţul în al 32-lea an curgător ai 

domniei sale (Arh. Rora. 1, 86). 
1) In 69971 Sept. 3—Mart 923 în al 32-lea an al domaiet 

scrie e'rangeliarul de la Putna. 

S) In 7000 Oct. 28 în al 36-lea an curgător s-a zidit bis. 

din Hirlăă (Melh. «Notiţe» 287), 

9) In 7002 Oct. 12 în al 38-lea an curgător s-a zidit bis.: 

din Borzești (Melh. «Notiţe» 126). 

10) In 7002 Iulie 25 în al 33-lea an curgător al doinnier 

face clopotul de la Bistriţa (Melh. <Notiţe»> 66). 

11) In 7003 Noem. 30 în al 38-lea an curgălor s-a zidit 

biserica Sf. Petru şi Pavel din Huşi (Melh. «Notiţe» 140). 

19) In 7004 Sept. 30 în al 40-lea an curgător s-a zidit bi- 
serica Popăuţii (A. Pap. Calimah «Boloşani» 33). 

13) In 7004 Noem. 8 în al 40-lea an curgător zideşte bi 

serica din Războieni (An. acad. VIII, II, 179). 

14) In 11005 Noem. 14 în al 4l-lea an curgător zidește mi- 

năstirea Neamţului (Melh. <Notiţe» 2). 

15) In 1005 Noem. 5 în al 4i-lea an curgător s-a zidit mi- 

năstirea Tazlăului. (Melh. <Notiţe» 90). 

16) In 7006 Noem. îl în al 42-lea an curgător zideşte Sf. 

loan din Piatra (Melh. «Notiţe» 75), 

17) In 7007 Oct. 24 în al 43-lea an curgător zideşte clo< 

potnita de la biserica Sf. loan din Piatra. 

18) In 7008 iar al domniet Soroc î pol(?) (40 și jumătate) a 

făcut dvera de la min. Putna (An. acad. VII. II. 226).
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19) In 7010 Dec. 25 în al 46-lea an curgător face proco- 

vățul de ia Putna (An. Acad. VII, Ii, 296 și. Rominul din 11 

lulie 1887 răspunsul mei la cetirea fâculă de V. A. Ureche), 

20) In 1011 Oct. 6 în al 40 şi şepte curgător face o cruce 

la min. Putna (An. acad. VII. II. 299). 

21) In 7012 in al 40 şi o lună din al S-lea an curgător. 

(a gospodstva ego leata cetiredeseot na asmo mesiata) zidește 
a . N —— 

minăstirea Dobrovătul (Melh. <Notiţe» 186). 

Din înşirarea acestor 21 de date, care amintesc într-un 

chip vădit de anit curgători, reiese că în mare parte s-a ținut 

samă de data înscăunării, şi câ anii întregi se socoteaii de la 

April la April şi că ori ce act, care se îndeplinea în timpul de 

după April era trecut pe sama anului următor curgător. Şi că 

dacă vu vin greşeli de cetire!), apoi în mare parte socoteala e 

corectă. Aşa sint absolut corecte datele de sub punctele 1—6; 

3—10; 12—17; 19—21. Din contra trebue să luăm cao greșită 

celire inscripția de sub No. 18 „că 7008 ce al 40 şi jumătate al 

domniei“. 1008 vine:al 44 an curgător de după April; sau al 

43 înainte de April; dacă am avea decalcată inscriplia s-ar şti 

bine cum stă săpat in original. Inscripţia adusă sub No. 1 şi 
11 ne arată aceiaşi ani curgători ca şi în respectivele de sub 

No. 6 şi 10, de şi anii de la Adam sînt alţii. Aici s-a avut în 

vedere două socoteli; pentru săpătorul de la Huşi ea şi pen- 

tru scriitorul evangeliarului de la Putna, anul noi a tost socotit 

de la 1 Septerabre, pe cind pentru săpătorul de la Borzcşti nu 2). 

1) Păr. Mironescu în Călătorii prin Orient (Bis. art. XIII, 725) zica 
vorbind de o inscripţie aflătoure la m. Athos, că s-ar fi cetit greşit de T. 
Burada : „vleato 7000, a gspdslva svoego leai 37* „in loc de vleato 7008 
a gospodslva svaego leatea 43“. 

2) Sub No. 9 și 10 avem: „7002 Iulie 25 şi 7002 Oct. 12 „al 38-lea 

an curgător al domaivi“, Dacă scădem 37 ani întregi ai domniei ese 6965 
“a an al înscăunăvii, deci şi Iulie şi Oct. 12 vin în al 38-lea an al domniei 
care începuse in April [4 şi era în curs în Iulie şi Noembre (curgător). 
Săpătorul de la Borzeşti n-a socotit anul noii la 1 Sept;, căci dacă din 7002 

Oct. 12 am scădea 5509, ne ese 1493 Oct. 12, iar» 7008 Iulie 23 vine în 1494 

Iulie; dar în 1493 Oct. Stefan împlinise abia 36 ani şi era în al 37-lea an 

curgător, nu în al 38-lea cuin zice inscripţia. Tot aşa de încureaţi am fi 

dacă ne uităm la inscripţia de sub No. îl fată cu-cea de la No. 10: „1002 
Oct. 15 şi 7003 Noem. 30, cad tot în al 28-lea an curgător al domniei. Cum ?
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Dar aceusla ne duce la al 3-lea punct al chestiunei: ani vechi 

şi ani not civili şi bisericeşti. 

C) Biserica orlodosă împrumutind moda orientală a îuce- 

put anul noii la 1 Septembrie ; societatea Greco-Romană şi după 

ea biserica catolică a conlinuat'a sărbători pe 1 lanuar ca în- 

ceput de an noii. Poporul Romin n-a cunoscut şi nu cunoaște 

alt an noi de cit pe î Ianuarie. Toate obiceiurile, datinile și 

credinlele lui sint legale de i Ianuarie, şi cu toată truda ce 

și-a dal biserica orlodoxă la noi de a lega anul nvă de | Sept. 

n-a prins. De ce? Păstorul s-a dat aici după turmă şi biserica 

după păstorili. 

Cind însă biserica era mai tare în influenţa ei socială, iar 

cărturarii erai mai numai călugări și oamenii legaţi de biserică, 
socoteala bisericească s-a resfrint și asupra datelor de fapte 

civile. Cancelaria dowmneuscă a ţinut samă de această rinduială 

a bisericei ortodoxe; dar nu în mod riguros şi constent. Şi 

tocmai asta aduce incureâtura, căci sint cazuri şi nu tocmai 

rari, unde trebuesc alte mijloace laterale pentru a ne orienta 

în datarea exaclă, prin alălurare de fapte. Aşa e şi cazul cu 

datele din iuseripliunile de pe monumentele rămase de la Ste: 

fan cel Mare. 

Sub No. 6 avem inscripţia din 6996, care vine în al 32-lea 
an curgător (6996—31=—6965 anul înscăunării); dar sub No. 7 

avem data de 6997 Sept. 3, tot în al 32-lea an curgător (6997 — 

31=—6996 anul înscăunării). Sub No. 9 avem data 7002 Oct. 12 

«al 38-lea an curgător» (7002--37==6965 anul înscăunări!) şi sub 

No. 10 altă dată de 7003 Noem. 30 «tot al 38-lea an curgător». 

(7003--31=—6996 anul înseăunării). 

Sa fie aici neertate greșeli? Nu. inscripţiile fiind săpate 

de cameni diteriți, unii aii luat anul noi la 1 Septembre, allii 

la | Ianuarie, Aşa 6996 şi 6997 Sept. 3 sint acelaş an 1455, 

cind Stefan Vodă împlinise 31 ant la 14 April, şi întrase în al 

32-lea an curgălor. Tot aşa 7002 Oct. şi 1003 Noem. sint acelaş 
an 149%, cînd Stefan împlinise 37 ani la April 14 și intrase în 

al 38-lea an curgător. 

D) Tot așa încurcătură face documentul publicat de Hajdeu 
(Arh. ist. i, I, 154), cu data de 6965 Sepl. 8, prin care marele
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Voevod dă măn. Bistriţa vama de la Bacău şi Tazlăii. Dacă pen- 

tru scriitorul actului anul noii s-a început la 1 Sept, atunci 

6965 Sept. 8 ar veni în 1456 toamna, cum îl și iea Episcopul 

Melhesedec şi d-l Hajdeu. Dar aici scriitorul a socotit anul la 1 
anuar, deci 6965 Sept. 8 cade in 1457 toamna. Mai degrabă 

bănuesc că aici e o lectură greşită, căci nu arare-oil Dse iea [e 

drept 6 (6 faţă cu $) în scrierea cu slove. 

Faţă cu aceste multiple arătă:i, credem că singura dată 

istoriceşte admisă esle de 6965 April 14 Gioi masi (1457) şi că 

toate controversele ce se pot naşte vor dispărea, cind se va 

pubiica întreaga diplomatică a lungei domnii a lui Stefan. 
————————— 

II. Marii boeri ai lui Stefan 

Nu putin interes prezintă pentru istoria politică a domniei 

de o jumătate veac a Marelui Voevod a cunoaşte în amănunte, 

care a fost divanul marilor botri, cu care Stefan a ocirmuil ţara. 

Boerimea din vechi era şi un factor militar; cunoscind-o deci mai 

de-aproape vom ști, cu ce oameni eroul: nostru a dus fala nu- 

„melui de Romin_ din Persia pină la Vatican. 
In lista boerilor veliti noi vom ceti politica internă a lui 

Slefan cel Mare, căci prin ei s-aă frămintat toate intrigile in- 

terne, care aii âmutit aproape 30 de ani sub braţul puternic a 

Voevodului. «De multe oi la ospete omcia fără județ», spune 

cronicarul, şi nu arare-ori capetele boerilor ai zburat la minia 

lui Ştefan. Azi nu ştim toate amănuntele tragediei interne ; si- 

gur însă că de Ja prezenţa scurtă sai îndelungată a unor boeri 

la cîrma afacerilor statului, se celește polilica ce ai dus-o a- /t 

ceşti boeri faţă de Ştefan. 
În ultimul an de domnie a lui Petru Aron 6964 găsim ur- 

mătorii boeri: Şandru logofâtul; Modco Slibor vornic; Micul 

şi Gangur spalari ; lea visternic ; Bolbosea postelnic; Dragoş 

paharnic ; Mihul stolnic; Ezerean comis şi boerii fără boerie: 

Bratul, Duma Braevici, Lazar, Stanciul, Manoil, lvan Băicean, 

Oană Pântece, Cozma Sandrovici, Hodco Crețevici, Moica cu 

fratele său Toader, Goian, Coste Orăș, Coste Danovică, Sendrică 

1oloc:c, Lazea Pitic, Andruşco, lon Bucium, Toader Dulcevici, 

Mihul Starostici, Sin Hotineanul, Roman Hudici, lafeo Fludici,
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Ioa şco FHrincovici, Vasco Leavici, Hrinco Leavici, Danciul Cneaj- 

cin, Neag Cîmpeanul, Ivaşco Steacla, Dragoslav, Neagoe cu fra- 

tele său Bratul; Ivimia, Porcul. Zeanco, Duma Micaci, Duma 

Galbin, Costea Tolisi, Petru Sirvescul şi Jurj Lenţa; în total cea 

mai bogată listă de boeri, 50 la număr împreună eu srtiitorul. 

Multi din aceşti boeri şi-aii legat numele de proprielăți i! în tara 

de sus, unde era temeiul boerimei teritoriale pe atunci ; țara dej Jos 

mai pe urmă (sect XVI şi XVII) întră in...cereul marilor boeri, 

Ezeveui, Băiceni, Galbeni,.Orăşa, „Piticeni, „Yin. în. „țara de. suz. 

Ștefan Vodă venind ca duşman contra lui Petru Aron, tot 
divanul boeresc a fost inlocuit; unii din boeri şi-au găsit moar- 

tea la Joldeşti, alții la Lipie, iar alţii aă pribegit în țări străine, 

penteu a se reintoarce după ciţi-va ani de pribegie, după ce 

căpătase mila şi ertarea noului domn. Nici un boet cu litlu din 

divanul lut Petru Avon nu se întilneşte sub doninia lui Stefan. 

lar dintre boerii fără boerie reapar în acte unii după cili-va 
ani de pribegie. 

lată numele boerilor după treptele boerier: 

1) Logofeţii. Logofătul era în Moldova primul diregător 

după Vodă. El prezida divanul, a cărul expresie politică era. 

Stetan cel Mare n-a schimbat multi logofeti, ceia ce arată că 

  

nu era gala la inoire, ci ținea la statornicie în lăuntru. Se :ă- 

sese pomenili 3 uiari logofeţi în ordinea cum vin: Dobrul lo- 

gofătul (6965—-6975), Zoma logofătul (6916 —6981) şi loan Tăutul 

logofătul, (6987 —ad finem). Tăutul logofâtul își continuă logo- 

feția şi sub Bogdan Vodă după 1504. toţi aceşti 3 logofeți n-ai 

nici o legătură de coutinuitate cu „eilalți boeri, cum se observă 

mat apoi. Erarhia ce n;al în urmă s-u stabilit în urearea boe- 

riilor, şi care face pe Ureche cronicarul să se mire că un Aron 

Vodă a făcut în 1593 logofăt mire pe Oprea din vel arwaş,nu 

era st vede bine stabilită în secl al XV-lea, şi Stefan cel Mare 

în alegerea Jogoleţilor săi nu s-a luat de cit după voinţa sa ori 

vrednicia celor aleşi. Nici chiar pe oma, al doilea legofăt în 

serie nu-l putem identifica cu boerul fâră titiu Toma Kândea 

—de unde Kind ştii—căci se întilnese amindoi în acelaş doc. 

din 6976 oct. 2 (1467). 

2) Parcalabii cetăților. In diplomalica veche a Moldovei 

R
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vin în mod permanent pcmeniţi următorii parcalabi: de Hotin,. 

de Neamţ şi de Novograd. Secl al XVIII-lea stirșeşte cu pome-: 

nirea părcalabilor, dovadă că situaţia politică a cetăților se: 

schimbase, ele în-elînd de a fi cu rost politie. In vremurile lur 

Stefan cetăţile sint mai multe “şi în diplomatica timpului vin 

pomeniţi parcalabii de Hotin, de Neamţ, de Novograd, ie Bel- 

grad, de Chilia, de Orhei, de Suceava, ete. 

Acești pareulabi, pe cind cetăţile er: ii în floare şi uveaii 
un t«st politic pe lingă cel comercial, erat. superiori în grad: 
tuturor boerilor cu titlu; ei vin întîi pomeniţi în hrisoave. Ba 

ce e mai mult; dintre boerii fără titlu pe mulţi trebue a-i bănui 

că ait fost parealabi, mai ales că unii se delermină prin locali-: 

tatea ot Dorohoi, ot Hotin. ot Neamţ, pe vremea lui Alexundru. | 

cel Bun si a urmaşilor săi. | 
a) Cetatea Hotinului : 

Viaicul, moșul după mamă a lui Stelian 6966—6984, a- 
vind tovarăşi pe Goian cătră 6969—6974, fostul vornic dintre 

6965-—6969, şi apoi lrecul la Chilia în 6978 şi pe lingă Duma, 

fiul, săit cătră 6980—6984 vărul primar al Voevodului Stefan, 

pe Neag 6979 -6998, fostul comis între 6974—6978. 

Şteful 6989—6999, avind tovarăși pe Jon câtră 6993-—99, 

fostul pabarnic între 6987 —6992, 

Muşat 6999 —'1003. 

Toader de la 10093, avind tovarăşi pe Duma cătră 71005, 

şi pe Negrul de la 7008, pîna sub domuia lui Bogdan-Vlad Voaă. 

Trei boeri mari duc slărostia de Hotin tot lungul domniei: 

lui Stefan : V/aicul, Steful și Toader, care continuă de a admi- 

nistra cetatea și sub Bogdan. In lista boerilor fără titlu mar 

găsim 2 Sleful: Steful Cernat 6916—69831, Steful Isacorvici 

6984 —7011, cu care au putem face apropieti. 

b) Cetatea Neamţului : 

Manoil 6965—6915 în tovărăşie cu Ciopei în 6965 şi apoi 

cu Isaia ot Neamţ 6966—6974. 

loan Bourean în 6915-6916, după ce slujise ca comis 

între 6965—6974, 

Albul 6976 —6918, 
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Arbure 69719—6984, tatăl vestitului portar de Suceava 

Luca Arbure, (7007— 7031) cel tăiat de Stefânită in 7031 April. 

Dajbog 6987—6992. 
Micolă 6995—71003, în tovărăşie cu Reafeş. 

Eremiia '1005 pină sub Bogdan, în tovăr.şie cu Dragoş. 

Din aceştia: Manoil vine des amintit fără lillu de boe:e 

între documentele din 6965—6975, ori numai cu indicarea ot 

Neamţ ;— Albul este iarăşi acelaş cu boerul Albul fără titlu de 

boerie inlre 6968—6975 ;—Dujbog e cunoscutul paharnic între 

:6975—6984 lreent apoi ca părealab la Neam şi în urmă râmas 

ca hoer fără titlu între 6995--6999;--BEremiia e postelnicul 

dintre 6989-—'7003. | 
e) Celatea Novogradului. Cea mai nouă cetate zidită în Mol: 

dova lu cetatea lingă care s-a urzit tirgu) Romanului, către sfirşitui 

seci al XIV-lea. Toate celelalle erai ma! vechi, de şi nu toate 

eraii în slăpinirea domnului Moldovei, ci ai venit mar apoi ca 

Kilia, Cetatea Alba. De aceia s-a zis la început Cetatea Nouă 

(Novo-grad=—Nov-gorod), diplin omatica oficială, pe cind poporul 

a continuat de a-i zice cetalea Romanului, ca şi lirgul Roma- 

nului, denumire care apare ici pe colea chiar în secl al XV-iea 

şi începe a se generalisa în secl al XVII-lea, cind şi dispare a- 

pol ca celale fiind surpată de apele Moldovui. 

Oanţă 6975—69716; Fele 6918—6984 în tovarăşie cu /îi- 

cea ; Dragoş 6981—6992 in tovărăşie cu Micolă, care trece a- 

poi la Neamt intre 6995— 7003; Joan Secară 6995—6999, în to- 

vărăşie cu Ciortorovski (6999), în fine Şandru 6999—pină sub 

Bogdan Vodă. 

Din aceşti boeri pe Fete il putem apropia ori de Fetiou 

(6968), ori de Fele Gotcă (6987—6999), Dragoş părcălabul să 

fie spatarul şi vornicul dintre 6992--6999? Ciorloroushi e An- 

dreica, amintit ca boer tiră titiu (era însă parcalab de Roman) 

între 6996—7005 ; pe Sandru în ce legătură il putem pune cu 

Şandru ot Dorohoi 6972—6975, cu Sandru de Suceava 6985, 
cu Sandru comisul din 6995--6999 cu Şandricin din 699, 

ori cu Cozma Şandrovici din 6965? E grei a-l confunda cn 

Şendrea portarul de Suceava 7987—6989, cumnatul lui Ştelan
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cel Mare, ingropat la Dolheştii mari de lingă Fâlticeni,—lar 

Oanţa e amintit şi ca ot Roman, în loc de Novograd în 6976. 
d) Orheiul. În părţile răsăritene spre Nistru, Stefan îşi în- 

tări Orheiul, contra Tatarilor. Parcalabii din aceste părți sint 

rar pomeniti şi avem 4 nume cunoscule: Radu/ Gangur între 
6978— 6999, în tovărăşie cu Vlaicul, cu Dima 6989 şi cu Groze- 

Micolică 6993—6999. 
Şi Gangur şi Groze Micotici sînt pomeniti «les în actele: 

timpului ca boeri fără boerie, de și îi găsim în aceiaşi ani ca 

parcalabi de Orheiu. Prezenţa aşa de îndelungată a lui Radul 

Gangur se explică prin aceia câ familia Gangur era băștinașă 

şi cu mari proprielăți teritoriale în părțile Nistrului pe Puhoiul. 

c) Belgrad şi Kilia. Soarta acestor 2 cetăți a fost aceiaşi. 

Kiha a intrat în mina lui Stefan Vodă după asediul din 6973, 

lanuar 28 (1465), şi stă în puterea sa pină la 6992 lunie 14 

(1484), cind i s-a luat definitiv de Turet. Deci ea wa stat în 

stăpinirea Moldovei de cit 21 ani, în care timp ea a fostadmi- 

nistrată de parcalabi romini. Cetatea albă a fost mai din vechi 

în stăpivirea Moldovei, de unde mat înainte era în stăpînirea 

Genovezilor. Cel care o întăreşte şi-i dă o nouă viată e marele: 

Stefan. | 
Parcalabii amintiti în documente sint aceştia: 

Kilia : 

Isaia și Buhtea 9914 —6917. 

Goian şi Paşco 6978. 

Ivaşco şi Neag 6979 —87. | 

Ivaşco şi Maxim 6988—6992, Iulie 14. 

Cetatea Albă : 

Stanciul cu fiul său Mirza şi Zbierea 6974—6917$. 

Laca şi Băle 6979—6980. 

Luca şi Herman 6983. 

Herman şi Duma 6987—6988, 

Gherman şi Oană 6989—699%, Aug. 5. 

E interesant de a prinde aici chipul cum şia rinduit Ste— 

fan Vodă parealabii săi în cele 2 cetăţi, care nepulindu-i sta în 

mînă de cit 21 an: buni, lesne ne este dea urmări filiațiunea 

ia boeriile celor riuduiți cu administrarea lor. Isaia şi Buhlea:
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“sint cunoseuti deja în diplomatica timpului; pe Isaia l-am găsit par- 
calab de Neamţ între 6969—6974, adică 8 ani în şir. Se vede 

-că în luptele desfăşurate la Dunăre, boerul de la Neamţ şi-a a- 
rătat loată bravura, ori îşi ciștiguse faima pe lingă domn, ca 
„bun ocîrmuitor de cetăţi, căci imediat e trecut la Kilia din a- 
„celaş an 6974. lar tovarășul săi Bublea e acelaş cu boerul fără 
titlu, zis în documente şi Buhtinov «<a lui Buhtea», care se în- 
„tilneşte între 6968 şi 6984, adică en mult înainte' de a intra în 
noua disegătorie de parealab al Kiliei, şi încă 7 an! după ce a 
„eşit din această diregătorie. El s-a bucurat de favoarea Voevo- 
-dului pină la vestita bătălie de la Războeni, cînd probabil că 

“şi-a dat obştescul sfîrşit luptind pentru steag, pentru lege și pen- 
-tru moşie. Acest Buhtea e unul din eroii de la Războeni! Ur- 

„maşii săi i-aii schimbat renumele în poreclă, şi azi vechiul 

-Buhtea, a ajuns Buftea, după cum pohtă a ajuns poftă! 
Goian e vestitul boer, fost vornic mare de la înscăunarea 

lui Stefan în 6965—6969, rinduit parealab de Hoiin intre 6969 
--6974, și acum rinduit parealab la Kia în 6918. 'Tovarăşul 

-său de păreălăbie Paşco e întilnit în diplomatică ca boer fără 

titlu 5 ani după eşirea sa din pErcălăbia Kiliei, pină în 6984, 

„cînd încetează, probabil iar fiind unul din eroii luplei de Ja 

Războeni. Boerimea mare şi-a rărit mult vindurile la acea luplă, 

în care marele Voevod a fost stropşit de numărul covirşitor al 

" Tureilor. De acest Paşco avem legat numele de Paşcani, în ve: 

cinătatea Războienilor, şi familia Pașco ni-i aratată încă de pe 
la inceputul secl al XV-lea prin meleagurile Pazcanilor de azi. 

Ivaşco pare a fi cunoscutul boer fără titlu Jvaşco Hrin- 

covică saii „a lui Hriueo“, care se întilaeşte în diplomatica tim- 

pului între 6975—6987, urmind a funcţiona şi ca parcalab la 

„Kilia de la 6978 pînă la luarea ei de Turci în 6992 lulie 19% 

„Iulie 14. lar Neag după ce a fost comis intre 6974-—-6978, e 

rinduit parcalab Ja. Kilia între 6979-—6987, ca să fie trecut apoi 

„parcalub la Hotin între:6987.— 6998. | 

Trecind la Cetatea Albă observăm că Stanciul, primul par- 

„calab amintit e boerul;fără titlu, Stanciul, din 6968, care im- 

preuna cu fiul. sâu Mirza, e sinduit parcalab la Kilia în 6974, 

„unde slă,.pină::în.,6978,.ca -să rămînă apoi iarăși fără tillu pînă
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în 6984, cînd probabil că a luptat şi căzut ca un eroi în murea 
luptă de la Războeni, impreună cu fiul săi Mirza. lar Zbiarea, 

tovarăşui lui Stanciul în cei 4 ani de părcălăbie, rămine boer 
fără titlu de la 6978-—6996, cind încetează de a mat figura în 

documente. Probabil că norocul a favorizat şi pe acest erou 
de ia Războeni de a nu cădea în luptă și a cobtinua să figu- 
veze in divan ca mare boer fără lillu încă 12 ani după poti- 
cala de Ja Răzhoent. /lerman (Hrăman) zis şi Petru urmează 
hui Bale în 6983 Maiu, administriînd înliiă cu Luca parcalabul, 
sub care se restaurează porţile cetăţii Albe, cum vorbeşte fai- 
inoasa inscripție ce a dat atit de furcă istoricilor noștri |, iar 
apoi cu Duma pînă la 6988, deci 5 ani, dind locul lui Gherman, 
persoană deosebită în diplomatica timpului, pentru a rămînea 
simplu boer fâră titlu pînă către 7005, adică la bătălia de la 
Codrii Cozminului, unde probabil şi-a găsit moartea ; iar tova- 
vâşul săi Duma zis şi Brudur continvă a figura în divan ca 
boer fără titlu pină prin 1010, în ajunul morţii lui Stefan Vodă. 

Din taimăcireu listei parcalabilor acestor 2 cetăți reiesă 
că Stelan cel Mare a rinduit în administrarea lor pe cel mai 
fruntași ai săi Doeri de arme, câci mai pe toti îi găsim înce- 
tindu-şi boeria odată cu marile lupte de la Războeni şi Cozmin, 
ori bucurindu-se de favoarea domnului timp îndelungat după 
eșirea lor din părcălăbie şi după pierderea acestor 2 cetăți. 

3) Boerii fără titlu. Era în deprinderea vechii Cancelarii 
de a se aguce credinţa boerilor pe lingă cea a domnului, şi la 
cazuti mari,—ca o închinare a țării sai un act extern —boerii 
să-și aline și pecețile lor. Boerii înşirați în listă vin unii cu 
arătarea slujbei lor, alţii fără nici o indigetare de slujbă. S'a 
admis a li se zice: boeră cu boerie şi boeri fără boerie (fară 
titlu), de şi—după inine—e necorectă, căci credem imposibil ca 

  

| 1) Murzachevică „Mem. Soc. din Odesa“ 1, 481, idem XV; 7. Arbure 
„Basarabia“ 1899, 269, 321; N. Iorga „Chilia şi Cetatea Albă“. 1900, pag. 
95, aduce facsimilui inscripţiei cu cetirea: „în anii de la întruparea dom- 
nului 1438 s-a săvirşit mavea poartă a cetăţii în zilele “6vlaviosului Stefan 
Voevod şi în zilele Panului Luţian Herman“. 'Tocilescu citeşte : pizlițu miu 
Herman=artilerislului mei Herman; I. Tanoviceanu luînd listele boerilor 
citeşte: „panu Luţi (Luca) i panu Hermanu“=boerului Luca şi pan Her- 
man“ singura adevărată. (Noua revistă romînă“ III, 38, 93, 136),
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domnul să primească credinţa cuiva (veara pana) fără ca acel 
boer să fie intr-un serviciu de încredere a domnului. Mai din 
vechi—sub Alexandru cel Bun—se aducea credința boerului ca 
a copiilor săi; mai apoi acest obiceiii a dispărut, în măsura în 

care s-a reglementat şi diferențiat mai bine serviciile de can- 

celarie ale boerilor, In starea veche cam patriarhală a Voevo- 
datului moldovenesc nu erai bine definite atribuţiunile de stat. 
Vremea a desăvirșit inceputul de organizaţie a statului şi a 
cancelariel ; şi dacă Alexandru cel Bun a inceput o organizare 
a boeriilor, lunga domnie a lui Stefan cel Mare, a iudeplinil o- 

pera, prin fixarea boeriilor, diferențiarea serviciilor !), şi tendința 
de a face să inceteze în diplomatica veche aducerea credinței 

boeriior fără titlu, ceia ce dispare definitiv cătră anul 7081 sub 

domnia lui Petru Șchiopul. 

De unde în primele lui documente intre 6965—6984, să 

aduce credința a cite 18 boeri fără litlu sai cu arătări necom- 

plecte de boerie, ca Hotineanul, Dorohoianul ot NWeamy, etr. 

cătră sfirşitul domniei abia se pomenesc cite 3 boeri, 2 si chiar 

unul (Şteful), presărați intre boerii cu titluri. 

In jurul acestor boeri fără titlu s-a văzut şi se vede de 

unii istorică o reminiscență a vechiului regim feudal: domnu! 

cu toţi vasalii săi jurind credință pevlru respectarea solditățir 

unui act fie intern, fie exlern. Legătura insă ce răsare că era 

între boerii cu litlu şi cei fără titlu, căci se putea trece de la 

alta, mai ales în «ceia ce priveşte părcălabiile cetăților, care 
prin seci al XV-lea ai jucat un foarte mare rol în istoria Mol: 

dovei -amintire lrainică a chipului cum. s-a stabilit domnir în 

Moldova cu paza cetăților de fruntarie. 

Ati părcălăbiile cit şi boeriile fără titlu par a-şi fi păstrat 

în secl al XV-lea acea importanţă militară, necesară întinderii 

teritoriale ce luase Moldova în acel veac, şi că boeriile cu fille 

incepuse a căpăta mai mult valvare admiânistrativă, lată de ce 

de rostul eminamente mililar şi de arme al parcalabilor şi al 

boesilor fară titlu s-a legat şi rostul lor mare politic in soarta 

schimbării domnilor. 

1) Vezi nota de a doe. din 6918 Sept, 22în „Arhiva“ an. XV, No. ta- 

““pra caracterului vechii cancelarii şi chipului de a se lua credința boe- 

rilor prezenţi lu curtea domnească.
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“In luptele dintre urmaşii la tron a lui Alexandru: Ilieş, 

Stefan, Roman, Alexandrel, Petru Aron, Bogdan şi Stefan, a- 

ceaslă boerime nobilitară de arme a jucat rolul întiii. Lista sa 

nu e interminabilă. Cite-va mari familii îşi dau regulat conli- 

gentul in luptele fratrieide dintre fraf, veri și nepoți. Acest 

lucru ne interesază și penlru începutul domniei lui Stefan, căci 

în prezenta unora și altora din acești boeri fără titlu, vom 

citi cari au fost prietenii Voevodului la înscăunarea sa, care 

l-ai ales la direplale, şi care i-au fost dușmanii. 

In lunga domnie a lui Stefin cet Mare, de aproape juma- 

late de veac, intilnim în sutele lui de documente numai 57 

boeri fără boerie. Din aceştia o mare parte trebue să-i punem 

de drept între boerii cu titlu, ca parealabi: Manoil, Viaicul, 

uuchiul domntilui eu fiul săi Duma, Isaia, Siunciul cu fiul săă 

Mârza, Buhlea, Fele Ion, Goian, Şandru, Zbiare, Albul, Radul 

Gangur, lvaşco Hrincovică, Oanţă, loan Boureanul, Luca, Neag, 

Fele Golcă, P. Hrăman, Paşco, Andreica Ciorlorovski, loan 

Secară, Dajbog, Groze Micotici, Muşat şi Duma Brudur, adică 

27 hoeri. o | 

In primil 3 ani de domnie, boerii cari au sprijinit domnia 

lui Stefan şi probabil că au luplat cu el la Joldeşti contra lui 

Petru Aron, ai fost aceștia: Cozma Șandrovică, Manoil, Oană 

Julici, Costea Orăş, Olel, Hodco Creţevică, Miccraiii, Stelco Dă- 

măcuş, Vlaicul cu Duma, Hodco Stibor, Tomu Chindea, Ilieş 

Modruz, Lazea Pitic, Pelru Ponică, Sandricin, Isaia si Săla- 

vinco, adică 18 boeri mari, la care adăugînd boerii divanişti cu 

titlu, ce apar în primele lut documente, și anume: Dobrul lv- 

gofătul, Goian vornicul, Sachiş spătarul, Slanimir vistierul; 

Ciopel parealabul, Ion Bourean comisul, Zbzare stolnicul, Zodor 

paharnicul, Isaia postelnicul, am avea 27 boeri mari cari aă 

aclamat la Direptate pe Voevodul Stefan și şi-ai împărţit cu 

el puterea. 

Pe mulți din aceşti boeri ii găsim în documentele ante. 

tioare slujind sub domnii, cari s-au războit între dinşii, Cei ce 

a slujit sub mai mulţi domni e Oană (Joan) Julici (6951— 6961) 

Sub Stefan Vodă, Roman Vodă, Petru Vodă, Bogdan Vodă şi 

Alexandrel, nepulindu-se împăca cu domnia lui Petru Vodă Aron, 

2 
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Oană Julici trece în partea lui Stefan şi vine cu dinsul în Mol- 

dova. Tot această politică a ţinut-o probabil şi Petru Ponici, 

care de la divanul lui Alexandrel îl vedem de o dată în primul 

divan a lui Stefan. Boeril cari de şi ait slujit sub Petru Aron 

în 1456, cînd însă a fost vorba de a se decide între Stefan şi 

Pelru Aron, aii irecul de partea tinărului Voevod, putem socoli 

pe aceștiz: Cozma Sandrovici, Manoil de la Hotin, Costea 

Orăş, Slejco Dămăcuş, Hodco Crejevici, Lazea Pitic, Goian 

Albu. Aceştia rămîn şi în primul divan a lui Stefan. 
Boeri nul veniți ea prieteni lui Stefan, avem pe: Oil, 

Miccraiă, Toma Kinde, llieş Modruz, Sălavinco; dar pomeni- 

vea lor durează foarte putin, cîte un an dor, afară de Zoma 

Kindea care ţine 1| anl. 

Deci Stefan Vodă pentru a răsturna pe ucigălorul latălui 

său, pe Petru Aron, s-a slujit de foştii boeri partizani ar tatălui 

săii şi a lui Alexandre), de nemulţumitii lui Petru Aron, şi de 
tineretul boieresc al timpului, care însă n-a lăsat aminlire în 

diplomatica limpulvi de cit pentru toarte scurtă durată. 

Ştiind însă că slatornicia în scaun atirnă de la actiunea 

ce putea face de a alvage în parte:i pe fruataşii boeri at tim- 

pului, partizani ai răsturnatului domn, el se sileşte a-r ademeni, 
şi după 23 anl de străduință, reuşeşte a alrage pe bătrinul şi 

fostul vornic înlre 6942—6965 Duma Braevici, dindu-i locul de 

cinste în divan lui şi fiului săi Duma zis şi Brudurt?) 

“pină cătră 77010 în ajunul morţii; pe Costea Danovici, care pro- 

babil cade în lupta de la Baia, şi pe îndărătnicii Şendric 7o- 

“locico, Ia[co ludică și Ivaşco Hrincovici, cari fiind parlisani în- 

focaţi a lui Petru Aron, nu se lăsară ademeniţi de cit câtră 

69792, după ce ai fost asiguraţi cu temeiii că le va fi respectată 

şi averea şi persoana lor; şi în adevăr nici un boer nu figurează 

mail regulat în documente ca Jaţco Hudici între 6972—7000, 

adică cam 30 ani, înto rărăşind în acțiune pe marele Voevod şi 

văzindu-l şi la tinereţe ca duşman, pentru a trăi pină la adincă 

bătrinețe ca prielen slăpinului săi, iar Şendric Tolocico cade în 

bătălia de la Baia. /Jafco Mudici, Duma Braevici, Costea Dano- 

“vică, Ion Bucium şi Petru loachimorică, sînt cel 5 boeri mari, 

cărora domnul Stefan nu le-a dat însărcinări administrative,
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căci rămin toată viaţa lor boeri fără titlu, dar aii fost încunju- 

rați de marele Voevod, de toală cinstea, care se cuvinea unor 

meriloşi rivali ai săl. 

Intee 6968 şi 6984 lista boerilor divanişti fâră titlu mai nu- 

mără pe aceştia: ce-i dăm in ordinea întrărit lor în divan. Intraţi 

în 6968; Duma Braevici, Coste Danovici, Albul, Pelru loachi- . 

movică (zis şi loun Moviei) cu fiatele săii Vasco, Cozmila, Jon 

Bucium, Buhlea, Felion, Slanciul, Lazul ;—în 6969 Goian, Isac;— 

în 6972 Şandru ot Dorchoi, Radu Piscu, Jafco /Hudică ;—in 

69714: Zbiarea, Șendric Tolocico, Radu Gangur, Ivaşco Hrin- 

covici, Steful Cernat și Ciocârlie. 
După bătălia de la Războieni, rindurile marei boerimi s-ati 

vărit, de aceia vedem figurind nume cu tolul nouă în diploma- 

tica timpului după 6984 şi anume: Sfeful Isacovici, Fele Golcă, 

Peru Mrăman, Dinga, luga, Andreica Ciortorovski, lon Secară, 

Dujbog, Groze Micotici, Muşat si Duma Brudur. 

Ullimul boer fără titlu, care vede apunînd pe Marele Ste- 

fan si ia parte la înscăunarea lui Bogdan, pe care il slujeşte 

pină la moarte-i, este Sfe/ul (probabil) Isacovică, singura rămă- 

şiță din acel ung şi însemnat şirag de mari boeri, cari cu fapla 

şi cu sfatul ai ajulat pe Stefan la ocirmuirea țărir. 

4) Vorniciă. Pe vremea lui Stelan lrebile administeative şi 

judecătoreşti nu erai așa de multe ca să se simlă nevoe de 2 

vornici, ca mai apoi. Greşeşte dar cronicarul Ureche, cînd dă 

pe sama lui Alexandru cel Bun înființarea celor 2 vornici din 

lara de jos şi țara de sus (dolneai (nijnii) i gorneai (vişneai) 

zerali). Diferențiarea aceasta vine mal tirziă, abia cătră 7070 

sub Lăpuşneanu Vodă cu lonaşco Zbiarea și Crăciun. In toată 

diplomatica lu! Stefan găsim amintiri de un singur vornic; se 

dă însă nume de vornici şi la mai marii unor craşe din țara 

de sus ca Suceava (Oană) ca Dorohoi (Şandru). Din documentele 

cunoscule pină acum cilim aceşti vorniei: Goian Albu 6965 

— 6969, Crasneş 6969— 6975 ; Isaia 6976—6978, Bodi 69179 — 6981, 

Hrean 6981—6992, Dragoş (Boul) 6995—6999. Boldur 6999 și 

sub Bogdan Voevod. 

Din aceşti vornici cea mal mare parte îi găsim figurind 
în celelalte trepte ale hboeriei ca Crasneş (ridicat din postelni- 

cie), Isaia (trecut din părcălăbia Kiliel), Bodea (ridicat din spă- 
tărie), Dragoş (idem), Boldur (ridicat din visternicie).
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De la inceput se vede dar că vornicia era socotită ca cea 

mal înaltă treaptă a boeriilor administialive, şi că prin vechime 

şi experiență un boer se ridica pină la vornicie, logofeția fiind 

rezervată special domnului in chipul de alegere şi numire a 

marelui săi cancelar. 

5) Portariă de Suceava. Greşil s-a confundat de cronicarii 

de mat apoi Hălmănia cu părcălăbia de Suceava. Pentru prima 

oară se unese aceste 2 slujbe abia călre 1592 în persoana lui 

Andrei și apol a lui Simeon Moghilă. Suceava a avul din vechi 

Vornică, mal apoi găsim părcălabi pe Iliaş (probabil) Modruz și 

pe Petru Ponică 6965; pentru a deveni apol portari de Suceava, 

in persoana lui Şendrea 6987, cumnatul lui Stefan Vodă și mort 

în luptă contra lui Tepeluş la izvorul apei (6989) şi îngropat la 

Dolheştir mari, unde și azi e mormintul. lar cătră bătrineţa sa 

1007, Siefan a rînduit porlar de Suceava pe Luca Arbure, ves- 

litul boer moldovan, ctitorul bisericei de la Şipote, laşi, care 

conlinuă 2 păstra porlăria de Suceava sub Pogdan și Stefănită 

Vodă, pină la descăpăținarea lul în 7031 April. 

6) Spălarii. Sakiş 6965—6976; Bodea 6976—6919 (trecut 

“ea vornic). Vrăncean 6979 —6980, Mihail 6981-6984 (mort la 
Războeni), Coste (6987 — 6989), Dragoş 6992, (trecut ca vornic), 

şi Petru Clănăii 6995—şi sub Bogdan Vodă. De numele acestui 

Clănăi spatarul s-a legat falşul Izvod din 1495, lradus de pe 

cronica lalinească a lui Furul, în Vaslui, 

1) Visternicii. Slanimir 6965-0968, Iuga 696$—69839, Kira: 

cola 6989—6992, Boldur 6995—6999 (trecut ca vornic, unchiul 

familiilor Boldur-Costaki-Negel-Gavriliţa) Isac 6999—şi sub Bog- 

dan Vodă. 

8) Postelnicii. Isaia 6965—6968, Crasneş (6968), Paşco 

(6969 --6916), Iuga (6978—6984, mort la Războeni) Gherman 

6987 (lrecut ca parealab la Cetatea Albă), Eremia 6987— 7003, 

Dumşa 1005 —1007, Cozma SŞerpe 1010—şi sub Bogdana Vodă. 

9) Paharnicii. Todor (Vascan ori Moica 2) 6965 -6969; 

Negrilă 6969—6918 (tăiat de Stefan Vodă în Vaslui), Dajbog 

6979—6984 (trecut apoi la Neamţ), Joan (Secară) 6987—6992 

(trecut cu parealab de Roman), Andreica (Ciortorovski) 6995 

— 6997 (trecut apol ca parcalab de Roman), Sima 6998; Mo- 

ghila 6998-—-și sub Bogdan Vodă.
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10) Stolnicit. Zbiare 6965—6919, Luca 6974 — 69178 (proba- 

bil cel lăiat de Slcfan Vodă în Vaslui, amintit de Ureche ca 

Alexa), Toma 69i8—69$1, Borş 6984, Pelru 6981, Mateiaşi 

6995-—6996, Dragoş 6996, Joan Frunteş 69917—şi sub Bogdan. 

De urmaşii acestui loan Frunteş am dat in bhistiile răzeşilor 

Cozmiţă din Roman (Ur. XXIV). 

11) Comişii. loan Boureanu 6965-6919 (trecut ca parea- 

lab de Neamţ), Neagu 6974-—6918 (trecut ca parealab la Kilia), 

Mea Huru 6919 -6992 (latal lui Efrim Hutrul, vornicul lui Rareş 

Vodă şi urmaş de au bănuilului logofât a lui Dragoş Vodă, au- 

torul cronicei falşe «Cronica lui lIlurul»), Grozea 6987 —6992, 

Sandru 6995-—6999 (trecut apoi parcalab de Roman unde stă 

şi sub Bogdan Vodă), Petrică 7000—şi sub Bogdan Vodă. 

Aceştia sint în liniamen:e generale boeril lui Stefan. Sigur 

că cu prilejul publicări! diplomatice! lui Stetan, lista se va în- 

legi şi ca nume și ca dale; cadrul general insă va fi acelaşi. 

Sint multe urice de pe vremea lui Stefan; numai în condica 

dată în Uricar vol. VI, avem la 50 urice amintite de la Stefan 

Vodă; particularii —răzeşi şi proprietari mari—aii in pachetele 

lor urice de la Stefan; noi înşine vom da mai jos cile-va inedite. 

Din toate acestea reiesă că marele Voevod Stefan s-a slujit în 

lunga lui domnie de 47 ani numai de 120 mari boeri, din care 

30 fără titluri şi 90 hoert cu boerii în stat în cele 10 slujbe 
mari prin cetăți şi la curtea domnească. Pe foarte mulți din 

aceşti înalt demnitari i-a lovit sineața ori arcul omoritor al 

duşmanilor în nenumăratele lupte, şi prea pe puțini i-a lovit 

securea ori buzduganul voevodului «care era minios şi degrabă 
vărsa singe nevinovat şi la ospele omoria fără judeţ», 

Cind tu domn al unei țări ca Moldova, venit la tron în 
împrejurări ca acele, încunjurat de vecini duşmani cu care să 
sta! tot timpul la harţă, şi să poţi uza în trebile publice ale 
țării și mai ales în cele ostăşeşti numai 120 de oameni de 
mîna întiia în 47 ani de domnie dă dovadă de înaltă cumin- 
tenie şi adinc lact politic, a inspira teamă şi respect supuşilor tăi, 
fără a ridica brațul tău vinjos asupră-le, a atrage pe duşmanii 

tăi prin excesivă atenţie ca boerilor știuți, a păstra statornicie 

în treburi şi oameni şi a inșufla țăranilor dragoste de moşie,
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steag și lege, prin iusădirea şi răspindirea simțului de proprie- / 

tate adinc la toţi răzeşii din Moldova. 

Aşa a procedat Stetan; așa ni-l arată izvoadele sale in: 

terne şi așa trebue să-l încadrăm fa istoria neamulu'. 

NIL Caracteristica domniei Marelui Voerod 

Din cercetarea listei boerilor ne-am întărit in ideia asupra 

chipului cum şi-a guvernat Stefan Vodă țara cu boeril săi. Sta- 

bilitate pe cit s-a putut, continuitate în admiislraţie, înaintare 

între slujbaşi după vechime şi pricepere, ademenirea duşmani: 

lor săi persosali pentru a-i întoarce în prieteni. Opoziţie de 

hoeri mal n-a avut marele Voevod după primii 10 ani de dom- 

pie. Şi dacă vra sa contra lui Petru Aron a fost veşnică, pivă 

ce i-a răpus capul, era o sfintă datorie filială ce-i impunea răz- 

bunarea, cum şi o adincă tactică politică de a nu mal tolera 

dommnişori să uneltească prin vecini după trovul Moldovei, boala J 

generală a Munteniei şi Moldovei. Şi a reuşit Stefan Vodă. Îna- 

iatea lui i s-au închinat loţi boerir; aspiraţiunile pentru domnie 

ati amuţit şi cu cit ani treceaii şi vilejie se adăuga Ja vitejie, 

iar țara prin cele mai alese ale sale elemente: booii, curteni 

şi ţarani îşi însemna cu singe pagini glorioase şi neşterse în 

istoria sa, cu alita figura marelui Voevod trecea de mare şi 

sfintă în ochii poporului, de autoritară în ochii boerilor, de re- 

numită în ochii Europei contimporane lui. Nu în zădar Cronica- 

rul Polon îşi arată deplinul său sentiment de admiraliune pen- 

tru figura marelui Voevod, care în dimineaţa ziler de 2 Iulie, 

la orele 10, apunea pentru totdeauna din ochii muritorilor pen- 

tru a ajunge mare, mare, dumnezeiască şi sfintă în mintea si — 

inima poporului săii. 

Stefan Vodă a întrunit în fiinţa sa toate însuşirile omului 

chemat a fanatiza mulțimea. Eroi, ca cei din poveste, unde era 

mal greii el singur se vira, ca văzindu-l al să! să nu îndărăpleze; 

iule şi aprig în minie «de multe ori la ospeţe omoria fără judet» 

«mînios şi degrabă vărsa singe nevinuvat>, n-a ajuns însă ca 

actele sale de absolutism să-i întunece figura, ca lui Tepeş ; re- 

ligios pină la bigotism, putea stirni la supuşii să! cult pentru 
—
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el, căci ce alta caii măsurile lui de a se posti cile 3zile după 

o mare victoria, d: a i se năluci că vede pe Sf. Dumitru sau 

pe Sf. Procopie călare, indemnindu-l la vitejie şi izbindă, de 

cit trăsălurile omului cu fire aprinsă, a omului genzal. 

Ureche cronicarul ne-a zugrăvit firea lui Stefan nu se poate 

mai bine. Ba se pare că bătrinul nostru cronicar fiind adeplul 

unei şcoli de a explica faptele militare ale lui Stefan, prin tem- 

peramenlui săi holeric, crede că multe din prădăciunile şi în- 

cursiunile sale năiŞI găsesc motivul de cit în zburdăciunea 

five! sale. 

Cu cit se vor cunoaște mal bine culele politicei lui Stetan, 

cu alit ne vom lămuri asupra motivelor “sati provocat aclele 

sale, care numai din lălmăcirea listei boerilor, apar întw'o faţă 

cu tolul nouă. 

Aşa incă un caz catacleristie. Din scrisoarea medicului 

Leonardv de Massari, scrisă din Buda, asupra ultimelor zile ale 

marelui. Voievod, reiese autorilarismul unit cu cruzimea bătri- 

nului domn. Povesteşte doctorul că în ajunul morţii, aflind Ste- 

fan că boeril se cearlă de 1a succesor, şi că unii voesce pe Sie- 

fan fiul lui Alexandru, iar nu pe fiul săi Bogdan incrucişatul, 

a ordonat ca să fie scos afară cu patul şi a pus sâ se execule 

în faţă-i pe boeril răzvrătitori. Ceilalţi s-au liniştit. Ială o scenă 

care ar coofima pe deplin spusele cronicarului că era mânios 

şi degrabă, vărsa, sînge nevinovat. De cit aşa este ? Spus-a oare 

adevărat doctorul venețian ? N-a exagerat el nimic? Ciu să fi 

fost boeril cărora li s-a tăiat capul pe dată? Fost-aui aceia din 

veliţii boer! 2 Doctorul italian nu ne spune; dar afirmarea lui 

şi-a făcut curs în orl-ce manual, ca un fapl perfect adevărat. 

Noi conteslăm aserțiunea doctorului, saii în orl-ce caz o 
reducem la un foarte mic incident. Transmiterea puterei de la 

lată la fiu sa făcut fără zdruncin. Toţi marii boeri, dar toți 

absolul fără nică o excepţie, aii recunoscut pe Bogdan de domn, 

şi aii continuat de a sluji ca mari boeri şi în divanul săi. Do- 

vadă ne-o dai documentele timpului. Ele sint acele mărturit 

reci, dar in totul adevărate. Ei bine, tot divanul lui Stefan din 

ultimii ani, fiinţază şi sub Bogdan. Iatăl: 

|. Tăutul logofăt de Ja 6987 şi sub Bogdan; Boldur dvor- 
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nicul de la 6999 şi sub Bogdan; Toader şi Negrilă parcalabi 

de Ilotin, de la 7008 şi sub Bogdan; Eremia şi Dragoş parca- 

labi de Neamţ, de la 7007 şi sub Bogdan; Şandru parealab de 

Novograd, de la 7005 şi sub Bogdan; Luca Arbure portar de 

Suceava, de la 7007, sub Bogdan şi Slefăniță ; Petru Clănâii 

spatarul de la 6995 şi sub Bogdan; Isac visternicul de la 6999 

şi sub Bogdan; Cozma Şerpe postelnicul de la 7010 şi sub 

Bogdan; Moghilă paharnicul de la 6998 şi sub Bogdan; lon 

Frunteş stolnicul de la 6997 şi sub Bogdan; Petrică comisul 

de la 7010 şz sub Bogdan. 

Deci lot divanul marilor boc a fost la moartea lui Sle- 

fan, şi a lucrat apoi şi sub Bogdan. Care să fi fost dar parli- 

zanil lui Stefăniţă (zis Lăcustă ?) Nici unul din marii boeri. 

Stefan Vodă în lunga-i dumnie ne dă prilejul de a-i deo- 

sebi 2 faze: o fază mulilară, şi o fază religioasă. S-a zis că 

dinsul a ridicat atitea miînăstiri şi biserici cite războaie a fâcut 
şi că după fie-care bălălie ridica cite o Biserică, Afirmarea a- 

ceasla nu e exactă de cit în parte, 

Lăsind de-oparle zidirea măn. Putnei în cel dintii ani aj 

domniei, ca loc de îngvopare a familiei sale, imitind exemplul 

buuului săi Alexandru Vodă, mai loale bisericile sint făcule 

cu mult mai tirzii de cit data bătăliilor, ce a vrut să sfințască 

prin acele biserici. Ca dovadă avem biserica de la Războeui. 

Pină către 148%, cînd i s-a lat Kilia şi Cetatea Albă de 

Furci, Stefan cel Mare a luptat pe cit s-a putut, apărindu-şi 

tara contra Ungurilor, Tureilor şi Tatarilor, şi atăcind cu de la 

sine putere pe Săcui şi pe Munteni. Norocul la slujit în toale, 

căci chiar faţă cu Turcii, contia cărora se apara, reuşeşte a lua 

de sirg asuprăle şi a-i izgoni din țară, 

Această fază militară ne-o spune cintecul popular prin versul: 

Pune peptul la hotare 

Ca uu zid de apărare 

Ba trecut-a şi hotarele chiar, făcînd incursiuni în ţările 

vecine. Muntenia mai ales a stat multi ani sub eghemonia po- 

litică a eroului din Suceava. 

Cu luarea însă a Kiliei și Cetăţii Albe și recunoașterea
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din parte-i a supremației turcești, plătind: tribut, iar ma! ales 

cu înaintarea în vristă şi asigurarea despre vecini a hotarelor 
sale, el—indrăzneţul de odinioară—stă liniştit în Suceava, şi-şi 

impănează tara cu biserici şi minăstiri, sorocite a-l pomeni nu- 

mele în țară pe veci. 

Putna 6974-6918, pe care o înzestrează cu odoare: elo- 

put 6985, aer 695Y, o zavesă 6992, o ddveră 6993, un evange- 

liar 6997, clopot 6998, aer 6998, cambană 71000, ripide 1005, 

dveră '100$, procovăț 7010, cruce 7011, aer 7012; Bădăuţis 

6995, Pătrăuții 6995, Voronețul 6996, Sf. Ilie 6996, Sf. Ioan 

din Paslui 6995, Precista din Bucăi, 6999, Sf. Nicolae din laşi 

6999.—7001, Sf. Gheorghe din Hirlăii, 1000, Borzeştii 1001 —7003, 

Sf. Neculai din Dorohoi 7003, Sf. Petru din Huşi 1003, Popăuţi 

1004, Războeni 7004, Tazlăul 7004-—7005, Sf. loan din Peatra, 

1005-— 7006, mânăstirea Neamului 1005, clopotniţa de la Sf. 

loan din Pealra 7007, Volovăţ 1008—"1010, Zogravul din Alhos 

7010, Răusănă 7011—1019, Dobrovăţul 1011—7012. 

Perioada militară i-a purtat numele cu fală în [ară şi în 
străinătale ; perioada religioasă i l-a fixat in launleu în mod 

slatornie, 

IV. Neflexii. 

Marele nostru poet Eminescu, cel care ne-a cintat pe Ste- 

fan al Moldovei, ca un reinvietor al vitojiei vechi a Rominului, 

zice în ultimul vers din sonelul la Veneţia: 

Nu invie morţii, e-n zadar copile 

Astăzi cind sărbătorir al 4-lea centenar al morţii lui Sle- 

fan, datori sintem nol cel din 1904 să- reculegem în minte, care 

a tost starea lărilor romine, şi în special a Moldovei, în răz- 
timpul celorlalte centenare trecute fără păsare pentru, figura şi 
numele marelui Stefan, pentru a asista la reînvierea de astăzi. 

Moartea gloriosului Voevod a adus după sine schimbarea 

generală a politicer Moldovei. Bogdan urmind sfatul tatălui său, 

sai maj drept urmind celor începute de Stefan incă de prin 

1490, a legat cu Turcii acel tractat de închinare a ţării cătră 

Poartă, | 

Secl al XVI-lea vede îngenunchiarea din ce în ce maltare
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a Moldovei sub Turci; urmaşii marelui Voevod escelează prin 

fapte nevrednice de numele marelui lor strămoş. Troaui Moldo- 
vel este teatrul uneia din cele mai straşnice tragedii, ce a fust 

vre-o dată în istoria ţării. Domnil unii după alţii mor otrăvit, 

loviți cu buzduganul, tăiaţi, inăduşii în corturi sai asasinali. 
Rindurile urmaji!or la lron cu drepturi ereditare se răresc. 

Spărluri se fac în linia dinastiei Bogdăneştilor şi boerii începa 

lua locul domnilor de viţă. Tomşa Stefan cel întiiii face spărlura 

în 1960. Movilă Irimia în 1596. 
In 1604 pe tronul Moldovei era Irimia Moghilă Vodă, în 

luptă făţişă cu fostul domn al Munteniei, Mihai Viteazul, răpus 

de sabia dușmanului Basta. Politica polonă, la care linea Mo- 

vilă, i-a alras apoi din parlea Turcilor acel desnodămint, pe 

cari J-a plătit scump doamna sa Elisaveta. In sfatul ţării găsim 

în 7112 Iulie 4 (1604) pe vestitul Lupul Stroici vel log. pe Wis- 

tor Ureche cu Cristea Ghenovici vornici, pe Văscan Orăş, răstră- 

nepotul lui Coste Orăş din primul divan a lui Stefan, portar 

de Suceava, pe P. Veverifă, urmașul lui Veveriţă de sub Lă- 

puşneanul, spatar, pe Simion Stroici, probabil fratele lui Lupul, 

visternic, pe Miron Barnovski, viitorui domn, postelnic; pe 

Caraiman paharnic, pe Gligore Talpă stolnic, pe Gherman comis. 

Spre 1604 incepe a se intrevedea la orizon subțierea sia. 

vonismului. Iei pe colea domnii dai acte în rominește, iar din 

boeril veliţi se desprinde Ureche, care luind frumoasa rivnă de 

a da pe moldoveneşte vechile letopisete slavone, cirpite şi a- 

dause cu note din scriitori! străini Poloni, Unguri şi chiar Ita- 

lieni să arunce sămința ideii romane, catre va fi un fir conducător 

al dezvollării noastre de mai apoi. 
Tot odată la pragul secl al XVII-lea grecismul se arăta 

din ce în ce mai precumpănitor în trebile politice ale țărilor 

romiîne. Capitala se fixase definiliv la laşi, cu tot, interesul ce 

aveaii Movileştii de a reda Sucevei rangul de capitală, ca mai 

aproape de Poloni. | 

Pe cind în atmosferă nori negri şi deşi pluteau asupra 

soartei țărilor ncastre şi Turcii mergeau din ce în ce sporind 

în stăpînirea lor, în inima poporului figura marelui Voevod via, 

se mărea prin trecere de vreme, şi multele locașuri sfinte zi-
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dile de el, sutele de sale răzeşeşti intemeiate de dinsul, erai pur- 

tătoril vi! ai numelut marelui Voevod. 

Secl al XVII se scurge cu deplina decădere a ultimului 

șlastar din dinastiile lărilor romine. Cu lliaş Alexandru Iliaş 

Vodă de prin 1666 şi cu Brancovanu se stivg cele 2 case mari 

domnitoare. Dar odală cu spărtura făcută de boerit harnici şi 

priceputi în secl al XVI-lea, încep a se sui la domnie și vlas- 

tare străine grecești şi albaneze, iucuserite cu boeri! păminteni. 

Cantacuzino, Lupul, Ghica. Duca, iată nume care sună pentru 

îuliia oară după lradiţionul Jo. Basarabii si Muşăteştii— vechii 

loni J0,—dăduse loc lu nume nouă. Dar ceva nou apărea pe 

scena politică a ţărilor. Sub egemonia turcească, tronul gospo- 

daritor din țările romiîne se pulea ocupa cu alternare, cind la 

lași cînd la Bucureşti, Seci al XVIl-lea a frămintat această 

chestie polilică, silind a nelezi terenul politic al celor 2 (ări, 

De la figura blajină a lut Petru Schiopul--cel înliiii Voevod ce 

domneşte în amiudouă țările romine rînd pe riud —secl al XVII-lea 

ne daii pe Tomșa, pe Alexandru Iliaș, pe Movileşti, pe Ghicu- 

leşii, pe Canlacuzineşti, care inlesnesc apropiarea politică a ce- 

lor 2 ţări prin înrudire de: singe a membrilor din casele dom- 

nitoare şi boereşti, şi prin apropiere de interese. 

Cătră 1704 găsim în Moldova pe M. Racoviţa, inotind în 

polilica lui Brancovanu, cul care diriguia şi politica Moldovei, 

după cum cu 200 ani mai înainte Marele Stetau diriguia politica 

Munteniei. In divanul țării eraii oameni cu totul no). 

Catră 1704 ilustrul Cantemir îşi croia Istoria ieroglifică, o 

carle alegorică în care citim luptele şi inlrigile ce mistuiaii cele 

2 curţi domoitoare din Moldova şi Muntenia. 

Dar dacă în pătura clasei diriguitoare vetezirea terenului 

polilic începuse a se face, în inima poporului figura marelui 

Stefan se crislalizase. Cu cit lreceau veacurile cu atita lumea 

îşi amintea cu sfințenie de numele lui Stefan, odoarele de pe 

vremea lui păstrate ca ceva sfint și cronicarul Niculcea, care 

ue-a cules și seris legendele ce din om în om în țară poveste 

se ziceai: de Slefan, ne povesteşte de acel egumen Chisălită 

care a făcut chisăliță odorul lăsat de Stefau minăstirei Drago- 

mina : uz pahar de cristal,
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Secl al XVIII se scurge, după cum se ştie, prin covirşirea 

elementelor giece şi grecizate strecurale pe tronul ţărilor ro- 

mîne. Ceia ce incepuse seci al XVI-lea şi îndesise prin practică 

secl al XVII-lea, transtormase in sistem de guvernămint Turzii 

prin trecerea domnilor de la laşi la Bucureşti şi deandoasele. 

In secl al XVIli-lea Stema aminduror țărilor o vedem figurind 

pe sculul domnilor. Şi de unde în seci al XVli-lea pe scutul lui 

Duca găsim pus aquila sub bour, în secl al XVIil-lea ele vor 

figura ală!urea, indrumare inconştientă spre unire. 

Cultura in secl al XVIll-lea se întăreşte. ldeia de patrie 

se formează, şi din școlile acele grece şi grecisate, dar şi cu 

dascal de moldoveneşte în personalul ei, se stilisază frumosul 

panegiric a lui Stefan cel Mare, frumos subiect de aplicat a- 

supra-l toate lreptele tehnicer discursului, cu alit ma! frumos cu 

cit vremile prezente erai atit de injosorite ca năzuinta romi- 

nească. Cititorii batrinilor cronicari aii supt din ei figura ma- 

relui Voevod şi ne-au deprins să ne oprim asupră-i. 

Călra 1804 pe tronul Moldovei era A. C. Moruz Vodă, îm- 

bolditorul spre cultură a neamului rominesc. Pe scaunul metro- 

politan era marele Veniamin, care ca şi Teoctist: de pe vre: 
murile lui Stefan ungea prin stăruința sa deschiderea învățătu- 

rilor publice. De cu toamnă din 18V3 înzestrase Capitala Mol- 

dovei cu 2 izvoare dătătoare de viaţă: Seminaria Socolei în |! 

Sept. 1803, casa apelor de la Golia în 26 Oct. acelaş an. 

Ceia ce la incepulul secl al XIX-lea se inchega, într-un 

sfirşit de veac s-au realizat. 

Astă-zi trăim în o ţară rominească--Regat—mai mare de 

cit ţara lui Stefan prin unire cu Muntenia, dar cu o Moldovă 

mai mică, foarte mică, pe care n-aii fâcut s-o piardă nici 

ocîrmuitorii noştri, ci ne-ait înstrăinat-o tutorii noştri politici, 

Turcăd. 

Pină cătră 1484, Stefav işi lăţise stăpinirea lui din nordul 

Poculiei pînă la Milcov, Kilia şi Cetatea Albă ; iar din Nistrul 

cel frumos şi albastru pină în Carpaţi şi cu cele 2 cetăți din 

Transilvania. Eva cea mai mare Moldovă, care a putut să fie 

vre-o dată. 

Kilia și Cetatea Albă cu raiaoa lor, le-aii perdut însuşi
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Stefan în 1484; Pocuția, Bugeacul şi cetăţile din Ardeal le perde 

Rareş Vodă in 1538; aşa ştivbita merge Moldova, pină ce i se 

ia Hotinul cu raiaoa lul în secl al XVil-lea. Seel al XVIII-lea 

ne rupe Bucovina prin înşelăciune. Mormintul lui Stefan rămîne 

pe mini străine; iar Suceava lui, din care sare ca să pue pep- 

tul zid de apărare, trece sub Austriaci. Un cap încoronat sboară 

de pe trunchiii în împrejurările acelea, şi țara se îngenunche 

din ce în ce sub Turci. 

Sec! al XIX-lea asistă la vo nouă trunchiare a Moldovei lui 

Stefan, trunchiare care putea să fie totală, dacă fapla trădăto- 

rului Moruzi n-ar fi fost zădărnicilă prin teama Ruşilor de a 

face fală mari! armate a lui N poleon. 

Prutul—riul blastamat—devine hotarul spre răsărit. 

Versul: 
„E slut la Prut“, 

ne rezumă în el toată starea de atunci! 

Secl al XIX-lea ne dă o jumătate din Moldova lui Stefan, 

dar și aceia—după vorba lui Eminescu plină de omidă, carei 

miînîncă vlaga, 

Așa sintem în 1904; aşa stă Moldova lui Stefan. Dar din 

rnormintul lui de la Putna, marele Stefan asistă la o reînviare 

a neamului. Numele săii purtat cu fală din veac în veac, 

astăzi străluceşte mal cu putere, căci că pentru tot ce e suflare ro- 

minească, din Nistru în Tisa şi din Carpati în Pind, ele pur- 

tătorul revendi-ărilor de neam. 

De unde in 1504 era eroul Moldovenilor, şi al creştinătăţii, 

aslăzi e eroul romînismului, pus alăturea în inima şi gindul 

nostru cu un Mircea, Corvin şi Mihar. 

Crescută dar în sufletul Rominilor de azi, figura marelui 

Voevod va fi totdeauna pavăza noastră naţională şi imboldul 

spre a ne asigura pe viitor o Roininie cu o Moldovă mare ca 

acea a lui Stefan—el ne dă dreptul nostru istoric—şi o întin- 

dere teritorială pină unde se vorbeşte, se gîndeşte şi se simte 

romînește. 

19 Mai 1904.
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Comunicate şi traduse de Gh. Ghibănescu. 
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ip 6915 Oct. 2 (466), regeste. „Ispisoe de Ia fericitul 

e" 5 » întru slăvita pomenire domnul Slefun voevod, întarilor 
N satului Cobâlei de sus, unde ai fost casa lur Babiș pe 

rescumpărare Luca! Cavtaş şi soției sale Lunii şi fra- 
telul er Ivaşco, ficiorir lur Stan Babiş de la Albul spa- 
tarul, care ispisoc se vede şi cu peceţile alât a milro- 
politului Teoctist, cât şi cu unele din a veliților boen“. 

Din „Surele şi izvoade“ II. 473. 
(Dosavul Dorohoiiilni penteu regularea ho- 
tavulul târgului despre megiezi din 1838 
Dee. 18). 

N 

II    

    

6978 Mai 28 (1470). Sumar: Stefan Vodă nmilu- 
eşte şi dă boerilor Ganneroski căpitan şi rudei sale 
Marlin Musteată, ocina în satul Pecişliul, pe apa Co- 
gălniculul. | 

4 

| Originalul Slavon proprietatea Şaraga, anlicar laşi, serierea şteausă ş, 
i ș | „eu anevoe de celil. Şnur gros atirnă pecetea_rudimentara, (ef. perg. Ur 
peda £ ) Aia & *3: XVIII, 82), Din causa dificultăţilor în cetirăŞI Tipsurilor dăm de o cam dată 

an numa! traducerea ; Lungimea 52 cm., laţime 45 cm.; pergamentul foarte 

î __ prost, seriere urilă ca a lul Stetko. | 

i I apr + . . i Ț 
Sef _ ar „Cu mila lui D-zeă, noi Stefan Voevod, Domn tă- 

IRA aa 7 rit Moldovei, înșliintare facem cu aceasta carte a noas- 
Tot tră tuturor, cui vor căuta pe dinsa, sau cetindu-li-se o 
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ale noastre, pan Gannearoschi (Panw'kpocku Fannrank) că- 

pitan din..... şi ruda sa Martin Musteaţă (Mseraus) 

au slujit nouă cu dreplale şi credință; pentru care şi 

noi văzina a lor dreaplă şi credincioasă slujba cătră 

noi milostivitu-ne-am cu a noastră deosebita milă şi le-am 

dat şi le-am întărit lor în ţara noastră a Moldovei pe a 

lor dreapţă ocină şi moşie, satul Peciştiul (niunipSa), ce 

este pe apa Gogălniculuă (Lorzauna). în ținutul Orkeiu- 

Jur (“pxenearo mun$rom), unde le sint casele (494%), şi 

helesteile (cmar'$) şi livezile (eaaoe'k) și codrii (koap'E), pe 
care acea de mal sus scrisă am dat şi de Ja nol uric 

(Spnkz) cu toate veniturile (Aoko4on$) în veci de veci lor 

şi copiilor lor, şi nepoților lor. şi strănepoților lor, și 

1astrănepotilor lor, și la lot neamul (nanuenerasm) lor, ce 

Ji se va alege mai de aproape. Iar hotarul acelei ocini 

(ekmunn$), a satului Peciştul să fie după vechiul ei ho- 

tar, pe unde din vecii vecilor a umblat. 

Iar la aceasta este. credinţa domniei noasire mal 

sus scrisă lo Ştifan voevod (Grndan$), şi credința boe- 

rilor noştri, pan Stanciul şi credința fiului săi Mârza 

(Ganusaa n AMorpsa) parcalab de Belgrad ; er. p. Vlaicul 

şi fiul seă pan Duma (BaannSaa n Aso). staroste de Ilo- 

tin (emapoemva Xorunekaro), er. p. Goian (rorana) parealab de 

Rilia, er. p. Isaia vornicul cu fiul său. er. p. Zbiere 

(atnapo) parcalab de Belgrad (Pukaorpaauui);, cr. p. Albul 

(Mastaa) parcalab de Neamţ, cr. p. Buhlinov (bSrrunona) 

er, p. Petrica loan Movici (Hoan Aloenua), cr. p. Paşeo 

(Ilawko) parcalab de Kilia, er. p. Fete (Pun) a Novo= 

gradului cr. p. Gangur Orheianul (ranr&pa GOprenenaro), 

er. p. Cernat (“lepnara), cr. p. Ciocărlie (Uoroapant). cr. p. 

Hudici (Xsanua), er. p. Ivaşco Hrincoviei (Haaulfa Xpuuro- 
euua), er. p. Bodi (Boan) spatarul, cr. p. luga visternicul 

er. p. luga postelnicul (FOronn), er. p. Nigrilă (Hurpnaa), 

ceaşnie, cr. p. Luca (AS) stolnicul, cr, p. Neag (Hkura) 

comisul, şi credința tuturor boerilor noştri Moldoveneşti 

a mari şi a miel. Iar cine va fi domn în ţara noastră 

a Moldovei după viața noastiă, din copiil noștri sai din 

neamul noslru, sau ori pe care altul îl va alege Dum: 

neveii, acela să nu strice dania noasiră. ci să le-o întă- 

rească, de oare ce le-am dat pentru a lor dreaptă şi 

M-A pp 
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credincioasă slujbă cătră nor. lar spre mai mare tărie 
şi putere a celor de mal sus serise am poroncil mare- 
lui nostru boer Toma l.ogofălul să serie şi pecelea noa: 
slră so atirne la aceasta carte adevărată a noastra. A 
scris Efrem Hurul diac în Suceava, la anul 6978 Maiu 

28 zile. 
(Din „Surele şi Izvoade“ VII, 309). 

MI. 

(983. Mai 7 (1475). Sumar: Slelan Voda darue- 

şte slugei sale Cozmei fiul lui Baloş satul Baloşeşti pe 

lucaşa, unde-i casa, şi jumătate din 'Tortoreşti, întorși 

de Cozma de la mănăstirea Bistriţa, unde-i vinduse tot 

el cu 73 zloti tălăreşii. 4 

Macrie nino ati. (Great BorBoAa. PoenoAață. atata 

Moagagekoti. Bnaatenrre uitat. te ekat Aneroat natinat.Bacrkai 

KTO MA HEAL OVAPIIT. MAN E9 WTeVan. oVeabiuiiri | (be re He 

munti casra aur Hosaia. cr ÎAAOueR CAOWĂRA MAM NpARO 

m pkpue. mika ati Bia:kkurti ere mpagoyie n E'kpHioyio casa 

BO A0 Mac. AAAORAAN | ecatt ero Wconnor$ mantie AmAocTiie. 

AAA N NOTEPZAAN ECÂML EAMOV OV HAMEN BEAAN op Moaaat= 

ckon. npagiii ere vorinubi, ceda nanavk  Pegacuu aţi. | ua IOnaum 

rac pod ere, 1 neaoenita wi Teproperin. Ile stia ngoaaa hogz [3 

ma. moe moaoguna wm Toprogepii croate motiăcrapro twice 

Tputo. I Ak CT Xpaa, „Geto Ovenentito Bun, Ba SE sas 

mămapeku. n 34 "Pia Ati WAR OVeragiue (Gaoţra iau Roata 

N EEPHOVA. TOTI ERIE CANIN nuu'kan |eroatoy Aonaerupto ww 

“Buerpuuoy nor 2] mmoe ceao "Vopropeijit. a mu cat oV3AAn 

a. MauleAtoy* Xorapay ww Raateiito, “Tor BACE EBIMIENHCAN or a te 

EMOV AVI MAC CPE, II CZ EACEAM AXOARAL. HI AETEA co. Mi oVusyuaroat 

ere Hi DprGOVHIOȚUATOAL £70. Hi MIPANIOpATOAL ÎNO IL BBCEALOYȚ PEAS EPO 

mo ek mov usitper. | Hancanaiiiu uenopovținepde EHimoan na Rhin, /aV 

Ă yorap Ezaomsetțiitai. Aă ET noueiun. WT7 Kp&HHUJE, EAZHaHoEA. 

A9 patimi opună, "a vor moak no | 'mokoai ropk. Ha wa'k 

CTOpONN Bega 40 ROHEb  EHIDHEALOY CTAROV. (Î WP moak nă 

marin norokit rop. să Aaa. ma uepec "bata. Ta Wpago Ha 

Apepotn. | 49 cepea AGEVoRoy. ma wm Tiwark negepraer ropk 40 

Kone. AoBponn ov croat: A wm roak 9 Apovril crean o AMA. Ju 

ma we Toă AHa0at 4949. IA ROVAMIL EHUDHIN pat || ip. măr
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mea'k NpAB AC NOTOKA. TTOYPRATA. TA MOTORS A040, 0 ovaz 

Mu UMED Baa. "Tă Ha RSAMH A049V. 40 FpBHHik Razka- 

MOBA, TO ECT BEC XOTAp. "TOMoY CEASY. RH, ui MEN. UA 

Ma Owen cropon ROjAA Ha B'bka GuBaâu. "SL na 're ec a'kpa 

Hauero FeRa Biiermicannare athi Gmedana BOEROAH. 1 Bikpa Bz 

satoaeiinix askreni rocnoagaan. faesanapa. n, Ilerpa. u Ter ata 

n akpa each A'ETen namuux. H B'kpa Bolap mai ekpa mata 

Greanuroăa. n B'kpa cita ere nana Aimpau E. 1. Raankoţaa. cas 

peer. “Xomuneone. ni B'kpa ca cre nana Ara. E. n. Siapu. B. 

1. Roan AROPHika 8. n. Acu n E. n. Xp i Mana napkanatote 

uergagrere E. n. n B. n. Waamka” napkadagoge Heain= 

că. 8. 11. Apoyp'k napasaă Hemeunekore. B. 1. i peru. n.n. 

Enaun ada Hokorpaackăro e. n. Tauroypa GOpyenekore e. 

Ilamka &. n. Fovyoru. a. n. Idu oaia. E, n. Mamuka 

Xpnfikennua. 8. n. Mnăz enanapă e. n. HOrer euerhadty) nur 

BTL. AAXBOTA UauHHkA E. 1, pca eroaubea, g. 1. Man: 

Xovpov oamiea. „i g'kpa overik ANA Tatu uk AAARCRĂE Bean 

KIR HI AMaanik. A no taiat XHBoTIE Ko BOVAFP. FOCnoAdpa Ha 

EH BEMAN, WE astre Matu MAH VP HAUIETO; OAO. II MAK 

BOVA, KOro BA WASEpET POCNOAdpEAMZ BHITH nau semn Aloa. 

AdBCKOM.TOT IOBRI _FMOY HertepoyaliA (apere “Adana aan pissi 

EALOV OVTEPZAHA n Pon pna | aaowe Edi MOV AdAH 11 DOTEPZANAN 

34 470 IIpaBOI H B'RpHOIR CAOȚGO; MH Sa (IO ECT IpaBAA 41 ntz 
_TON4A wrunf. Ă ma Boauiere Kp'knoer. H NOTBpBArriie. "ro 
MOV EECEAOV BIUIENHCAHĂSAO REABAH EcAtbI HaUIEatoY kpusatov 
matoy "Î'zoymovaoY Apr dberey nucaru n Hamoy neuar npttken= 
PH, KCEMOY HAMIEAMOY AHETOY : NHcaa Anapinna oy Gouark na'km 
Sur meta an ZA. 

Ț lesă Iv Grea ROEBOAA POCNOAAp Beat 
Ma aagckon. 

Cu mila lui D-deui Noi Stefan Voevod, Domn țării Motdo- 

vei ; înştiinţare facem cu această carte a noastră tuturor eui 

vor căuta pe dinsa, saii cetind-o o vor audi că iată această cin- 

stita slugă a noastră Cozma fiul lui Baloș, a slujit nouă cu 

dreptate şi cr edință; pentru care şi not văzind a luyj-dreaptă şi 

credincioasă: slujbă cătră no, ne- am milostivil cn a noastră 

deosebită .milă, de-r-am dat și t-am îutarit not, inşine în a noa- 

stră țără în Moldova, a lui drepte ocină; satul numit Băioșeştiă 
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pe Iucaşa, unde-i este casa, şi jumâtate din Torloreşii, pe care 

a fost vindut-o Cozma acea jum. din Tortorezii SI. Mănăstiri 

de la Bistriţa, unde-i hramul sfântei Uspenii a Maicei D-lut 
manie 

drept 75 zloți tătărăşti. Şi s-a sculat înlre acestea sluga noas- 

tră Cozma şi a întors acei de mal sus bani sf. Mănăstiri de la 
Bistriţa pentru satul de mai jos Tortoreşti, şi noi înşine l-am 

luat încă din hotarul nostru al Petrei, ca acel sat scris mat sus 

să fie lui de la no! uric şi cu toate veniturile, şi copiilor lui 

și nepoților şi strănepoţilur lui şi preastrănepoților lui şi la tot 

neamul lui care i se va alege mai deaproape 'neruşuit mti o 

dănăoară în veaci. lar hotarul Băloşeştilor să fie incepind din 

Cirniţa lui Vulcan la Cirniţa lui Cornea; şi de acolea apa 

din sus, pe amindoua părțile semne de hotar până la capătul, 

iazului de sus. lar de aici la matca părăului de sus la Aoasa 

si peste Aoașa, drept la Dumbravă, pănă Io mijlocul dumbră- 

vel; şi de acolo să intoarce în sus pănă la capătul dumbrăvei 

ia stilp, iar de acolo la alt stilp în deai. iar de aici dealul in 

jos păna în culmea Grădiştel de sus, şi de acolo drept la apa 

Turbata şi de la apa din vale la culmea Grădiştei din jos, şi 

pe culmea dealului pănă la Cărnila lui Vulcan. Acesta este tot 

hotarul acelui sat şi de sus şi de jos şi pe toate părţile pe 

unde din veaci a urablat. lar la aceasta este credinia D-niei 

noastre mai sus scrise Noi Stefan Voevod şi credinţa iubiţilor 

copii al Domniei mele Alexandru şi Petru şi Bogdan şi credința 

tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor noştri Cr. pan Sian- 

ciul şi credința fiului său p. Mirza cr. p. Vlaicu(staroste de 

Hotin şi cer. fiul săi p. Duma. er. p. Zbiere, cr. p. Bode dvor- 

nic. er. p. Luca şi er. p. Hrăman pârcălebi de_Belgrad, cr. p. 

Neag şi er. p. Lvaşeu parcalabi de Kilia, cr. p. Arbore parcalab 

de Nemţ, cer. p. Fete, cr. p._Vâleş, parealab de Novograd, er. 

p. Gangur Orheianul, er. p' Paşco, cer. p. Bubtea, cr..p, Iațco 

Hudici, er. p. Ivaşco Hrincoviei, cr. p, Mibaj| spatar, er. p. luga 

vist ; er, p. Dajbog paharnic, er. p. Bors slolnic, er. p. Ilea Huru 

comis, şi credința tuturor boerilor noștri ai Moleovei a mari 

şi a mici. lar după a noastră viaţă, cine va fi domn ţării noastre 

din copiil nostri saii din neamul nostru, saii ori cari il va a” 

lege D:zeu să fie domn în țara noastră a Moldovei, acela sănu
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strice dania noastră, ci mai virtos să le-o întărească şi impu- 

ternicească, de oare ce le-am dat-o pentru adevărata şi credin- 

cioasa slujbă şi că le este dreaptă şi curat ocină. lar spre mai 

mare tărie şi împuternicire tuturor celor de mal sus scrise po: 

roncit-am credinciosului nostuu pan Tăutu, logofăt să scrie și 
să acăte pecetea noastră călră această a noastră carte. 

A scris Andronic în Suceava la anul 6983 luna Mar 7 zile. 
(Din «Surete și Izvoade» VI, 600). 
POI ea 

IV 

6986 Febr, 11 (1478). Sumar :Stefan Vodă întăre- 
şte dania ce a făcut câtră mănăstirea Putna luga vis- 
ternicul şi soţia lui Nastea cu copilul lor Mihu! în mo» 
îi Sirăuţii pe Prut cumpărată în 300 zloțitatarăști de 
la Mihaila şi Piţurcă nepoţii lui Poiană Dan. 

MA oaia Boer AI [Grezpana ROao A r. 3. a. Vânaat 
Te, (|| wwe Crop HCTHHHbI caSrii Ham muyana9. MW In: 
uSpko. Îi noana Pipioanturb.... î „no Hy AoBpoto cafe, .. 
MW TIOAdAN CROIO IIDAROIO WrHHH8 u 7 ireasagenie Sur n UK No 

aka pan. cane ceao 3a npSreai  Hanak Illu | poun. ra 
npoaaan HaueaS B'Bpnoaw na TOfu ancriaprnă o inv 
Ba 7 3a m-n Sc! maguu_nâu FOraf aneriapiin n Banaarua... | 
a win mano Aaan nat JHO3h aneriapnunS u geankol npignaie vor 
cragăro Aaa Hawere Slaekăiuaga BOeBcA] || ro Koan Hataa sfiro 
Hy moarta Aa HA "POE CEAO... HĂ WI HpORU UI 4, 6 TOTĂE Udc 

pia naau nu npka, |... nau TOra anerhpnury Smeu cRofiai 
ACEPHAL NBOMNHCACA H CROEIS Aopete fac n Sununa 3a Eero A82 
au HiBa ASH CTO MOUHRIDE POAHTEAC.. piu 34 3apanue ui 

3a AY kiikrun ero acru u Sa SApagni n 3a AuuS Akru uX || 
AluţSaa n... np'kapeuenor ceao nanavk Illupozun sa npSroaz n 
CZ... MIPURHALE AOMACTHBE | HaUeatv 107 IIV'PHOH. HAERE ET past 
Scurkuiie npkunerenBorogo AMI, TAL ter erSauti non Kvp Iwcud nn 
AI EHA/ERU !..AMAN ECaii 'TOE CE40.. ng'kuucriu Eu | 
CROHMH crâpian Xorapu KSAa n3 pila. | a Ha mo cer B'kpa 
Î roenoagatn (Gredana Borgoani n B'kpa B23AKRBAEHHAI CHA Foc 
noagaatu SInekcanaga n Ilempa n Boraana n E'kpa | Borapa namuy 
&. n. (Gmanu)vaa. B. n. Baankvaa n ca ro n. ASA - npz. 
Bkaorgaackere B. n.Xpana ABopHnka 6. n. 36inApn. E, u. LaSr&pa 
(Sic) a.n. Hamka Kenenekaro E. n. AaxEora Hemeukoro e. n. raacula 
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wpXeickaro 8. n.Aparouta Ho | gorpaackoro 8. Amro XSamua: 
g. n.Heauika Xpunkonnua. 6. n. Bocrn cuarapk 8. ui. Tepatana- 
 nocmeanuka 8: n: Îwana Buertpinka E, nlerpa croanika E. n. 

[poze komnca n Bkga Backy Botap | Hauik AMoapatekui tea 
RUE H MAMĂ. a lo Hatuhat HEOTE,.. ||... a Ha Koamtr.: | Bra'Ban 
cca naueatv rkphoav nanv Tăavrvav 49” mHcaTu,.. | ne Sa 
nam v Gvuark garw F3uns dep. ai. 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domri 
țarei Moldovei, înştiinţare facem cu această carte a 
noastră tuturor cui pe dinsa o vor vedea sau cetindu- 
li-se o vor auzi, cînd va fi trebuinţă sa ştie. iată aceste 

adevărate slugi a noastre Mihailă şi Piţurcă nepoţii lul 
Poiană Dan ai venit înaintea noastră şi înaintea tu- 
Yuror alor noştri moldovenești boeri a mari și a mici. 

de a lor bună voe de nimeni siliți nici asupriți și au 
vindut a lor dreapta ocina şi vislujenie (pentru slujba) 
a unchiului lor Poleană Dan, un sat pe Prut anume 
Şirăuţii, acela Pau vindut la a nostru credincios boer 
luga visternic. în preţ de 300 zloți tatarăști. Şi sa 
sculat pan luga visternicul și au platit lor toţi acei de 

ma! sus scrişt bani toți bani gata, iar e! au dat la rîn- 
dul lor boerului 'lugaâi "visternicul și marele privilegiu 
de la bătrinul nostru moş Alexandru voevod, ce lau 
avut unchiul lor Poiană Dan pe acel sat pe Sirauţi;, 
şi dinsul în acelaşi ceas înaintea noastră şi înaintea 
boerilor noștri pan luga visternicul a cugetat din al 
său bun cuget și din a sa bună voe și au făcut pen- 
tru a sa sanătăte şi pentru sufletul sfint răposaţilor 
(părinţilor săi) și pentru sănătatea și pentru sufletul lor 
şi pentru sufletul cneaghinei lui Nastea, și pentru sana- 
tatea şi pentru sufletul copiilor săi Mihul şi fi. și a dat 
mai sus zisul sat Şîrăuţii pe Prut şi cu ale sale vechr 
privilegi: mănastirei noastre de la Putna (unde este 
hramul) adormire! prea curatei Nascătoare de Dzeu, 

a: 

unde este egumen pop kir loklf... Deci nor văzînd... [a 
am dat şi am întărit înşine de la no! acel sat (mat 
sus scris Şirăuții pe Prut..... lar hotarul acelui sat 
mal sus scris anume Şirauţii pe Prut sa fie din toate: 
parțile după ale sale vechi hotare, pe unde din veci
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a umbiat. lar la aceasta este' credința domniei noastre 
mal sus scrisă Stefan voevod, şi credinta prea iubiţi- 
Jor fil ar domniei mele Aiexandru şi Petru și Bogdan 
și credinţa boerilor noștri ai Moldovei a mari şi a mici 

p. Stanciul, cr. p. Vlaicul și fiul seu Duma, par- 
calab de Belgrad, cr. p. HrA/arr dvornic, cr. p. Zbieria pas 
cr. p. Gangură, cr. p. Hrăman de la Belgrad, cr. p: 
Neag de la Chilia, cr. Pb Ivascu dela Chilia, cr. p. 
Dajbog, “ot Neamţ, cr. p. Galeş_ot Orhei, cr. p. Dra- 
goş de la Novograd, cr în Tatco Hudici, cr. p. Lvaşco, 
Hrincovici, cr. p. Coste spatar, cr. p, Gherman pos- 
telnic, cr. p. loan visternic, cr. p. Petre stolnic, cr. p. 
Grozea comis, şi credința tuturor boerilor noştri ai Mol- 
dovel a mari şi a mici. lar după a noastră viaţă cine 
va fi domn, acela să nu strice dania, ci mai virtos să 
le-o întărească și împuternicească. lar spre mai mare 
tarie a tuturor celor de mai sus scrise am poroncit 
credinciosului nostru boer Tautul logofăt să scrie şi sa 
acăţe pecetea noastră câtră această carte a noastra. 

A scris Vulpaș în Suceava, la anul 6986 luna 
Febr. | 

Obs. Documentul original pergament, ros la înche- 
eturi. Comunicat în original de Pr. |. Antonovici, profesor 
«lin Birlad. Pecetea lipseşte, are însă șnurul roş. Lun: 
gime 46 pe 40 cm. latime. 

Din „Surete și izvoade“ VI.. - [53e 

7 v 
6987 April 29 (1479) Sumar; Stefan Vodă întăreşte lui Toader şi 

fratilor sei Ion. Puiu, Zaharia şi Todora cumpărătura ce ai făcut cu 200 
zloti tătărăşti în siliştea Drâncălăeștilor, pe apa Telvajinei de la Anuşca 
fata lui Costea Sărăcină și de la fiul ei Matei aprod. 

   

AMAnacerite Boxine ati Gredan Borca, r. 3. WM... 
Re NpiHAcUla DpAA Ham... fÎnSuka Acuka Bocr'k CGapauu- 
MoRA Îi că cHOMZ caca cASTOI Hamemoy  AMarere | anpoa.... n 
DPSAAAH CROE NpAgcE WPHHV WF CROero Mpagaro H nHmomare $ 
puka sate chanipe Ha TeaknHoRA | norou/k Hank Apankaaz= 
tiin caSram Hanna Toaarpoy n Epariiaa cr Îwu$ n Ilve un 

„Bakagite n escrpn ni Toaspa $ una C sa. r. | n oyeraamu 

D 
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mauiu caSru Toaacp n Lu n IIS n Bakapua n crerpa nu To- 

Acpa n Sanaarnau 8 păun fiivurun Aouka czpzuntoga | H 8 pui 

che en damete,.. Ho aut Rhakeunii....||n moanoto 3anaară. 4 

MU TAKOAALpE..., NOTEEpAHAH câSram Hatna ToaarpS n BpaTitaat 

aro Iwnv. u nvio îi Bakapite îi cecrpn ui Toaopalj mot npagpe 

emo ceai, Ha meakunog'E norouh Apankzazelii Aa cr 

Hai VW Hac OYWpHK.... |... a Xomap "Ton ceaițiit Ha ea'bnueBa | 

nomouik nana ApankzAzeait Aa cer ww Bacu copou... SlHao 

sem... MApTVpia cam rocn.... | Gredana goegoaa n... Area rocn. 

Aaecanapa n Ilerpe n Bora. H Boat... n. Baaukva n. SBraz 

pE | n. xpana apopune. n. Ăvata. n n. Xpamant napk. Heacrpaa= 

căi, n. Ilaapk Gsuagckin n. Aaxmaor Nemruin, n, TanrSpa. 

COpykenermm n. Apare | Hogorgaaenin. n. War. un. Weaue, n. 

Ano Xsahu. n. Bocre Gnarapa. n. FOra eneriapunk. n. Lepz 

man necreati, m, Lun Wawunnk, ni | Merg croannk. n. Ipoaa. 

KOAUIC N Hilti Secu tău MOAAABcKIA BoApH.., ||... Brakan... ui. 

Tawrva acrederv || nucarn.... nuc Bopua 8 Gtuanik game FSuys 

al, Ka. 

Cu mila lut Dumnezeu Noi Stefan Voevod, Domn 

tării Moldovei; îuştiințarc facem cu această carte a 

noastră tuturor cui o vor vedea sau cetindu-li-se o vor 

auzi. cul va fi trebuintă sa ştie, iata ca au venit îua- 
intea noastră ŞI înaintea ă Tor noştri moldoveneşti bo- 
eri a mari şi a mici Anuşca fata luă Costea Sărăcin 
şi cu fiul ei cu sluga noastra Matei aprod, de a lor 
bună voe de nimeni siliți nici asupriti şi au vindut a lor 
dreaptă ocină din a lor drept şi adevărat uric o silişte 
pe apa Ze/eajinăĂ unume Drăncălăeşti slugi! noastre 
lui Zoader şi frațălai-sătiilui Ion, lui Puru, lui Zaha- 
ria si surorel lor Zodore: in pret de 200 zloți tătaraşti. 
Şi s'au sculat slugile noastre Toader, loan, Puiu şi Zaha- 
via cu sora lor Todora şi au platil toti bau! gata în 
minule Anuşeai, fata lui Saracir și în mînule. fiului et 
lui Mateiu Papred] inaintea noastră şi înaintea tuturor 
alor noştri moldovebeşti, boiari.. Deci noi văzind între 
dinşii JW bună voia lor şi loemală şi plata depliu: iar 
nol aşijderea şi de la noi am dat şi am întărit slugi 
noastre lui Toader şi fuaţilor sai Ion, Puiu şi Zaharia 
şi surorel lor Todora acea .de mai sus scrisă silişte pe 

(ee
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apa Teltţiriei, Drâncalăeștii, să le fie lor şi de la noi 
uric şi cu toate veniturile lor şi copiilor lor deopotrivă 
şi nepoților lor şi strănepotilor lor şi răstrănepotilor lor 
şi la tot neamul lor ce li se va alege mar de aproape 
neruşuit nici odânăvară în veci. lar hotarul acelei sili- 
şte pe apa Teleajintj anume Drâncălăeştii să fie din 
toate părțile după vechiul hotar, pe unde din veac a 
umblat.lar la aceasta este marea mărturie a însuşi Dom- 
vie mele mal sus scrisă / Nor Slefan Voevod, şi credin- 
ta preaiubitilor a aer al domniei mele Alexan- 
dru și Pelră şi Bogdan şi a boerilor domnier mele, pan 
Daneiul, pan Vlaicul, pan Zbiarea, pan Hrţeie- dvornic, 
pan Duma şi pan Hgrman de la Belgrad, pan Şendrea de 
la Suceava, pan Dajbog Nemţanul, pan Gangur Orheia- 
ul, pan Dragoş Nuvogradeanul, pan Neag, pan Ivaşcu, 
paun laţeo Hudiei, pan Coste spalar, pan luga vistiernic 
pan Petru stolnic, pan Grozea comis, şi alti toți al no- 
ștri boeri moldoveneşti a mari şi a mici. lar spre mai 
mare tărie şi împuternicire a tuturor celor scrise mat 
sus, am poroncil înşine credinciosului nostru pan Tău- 
tul Logofalul să scrie şi pecetea noastră şi pecetea bo- 
erilor noștri să le acăte la această carte a noastră. A 
scris Borcea în Suceava la anul 6957 luna April 29. 

ph 

lvl: 

hu 

ami : 

Obs. Originalul pergament bine păstrat, proprietatea _pre= ___ 
"otului din Zăpodeni, Vaslui. Pergamentul e mic, 30 cm. lungi- 
me pe 41 cm lățime. Are pecete atârnată cu snur colorat pes- 
triț. Se citeşte exerga:zneuarn lw Grreann Botea) rĂEnsAdp semau |u5 
iMăaAakexen. Cap de boii cu stea între coarne,“cu Soarele în 
stînga și cu lună în dreapta. Se mai pâstrează urmele tăiate în 
piele pentru acăţarea altor 5 peceţi mal mici, căci sînt 7 borte 
in aceiași linie cu a peceţii domneşti, 

Din causa lipsei de multe caractere chirilice în tipografie 
am dat iniprescurtare textul slavon in părţile sale comune. Textul 
complect e transcris în ale mele „Surele şi îzvoade> V. 1073 a. 

    
6991 Aug. !7 (1483). Sumar: Stefan Vodă inlăreşte lui 

Tăutul logofăt cumpărătura ce a tăcut în o silişte şi o prisacă 
întreagă în Leucăuti, cu 80 zloți de la Lazăr Piscu, nepot lui 
Manole Şerbescul. | 

+ Muaceriie noxe aa Grean goeoaa f, 3. MĂ. shamenurre... 
catra uaiunav Aazepa IluesS cu& SInSuun cserpa Manonaa Ilepite- 

La fu 
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RSA n Aasopa cu MapSuluHH CZ CEOHAM EpăritaMn Ana n Anp- 

ua un Mape n Bosma ESerkuSa ez cor Xeo fInSiukon H flasSA 

cz coc menos Hr n Lakanan (Sic) Xa ca CROE EHS 

Hacre n Mapena n manapk n | gacko cnoRelOpia IlepăeceSaa io cRo- 

EI ASBpPOR ROAD H HHKHAL HENONSREHH  4HHNDHACAOBaRh H  TpOAdAII 

CRORApPAROR WTHHHS WT CROE'O NPAkRaFo H NHTOMArO | O puRA Io BHa 

SV pHK OARA HX Gragoro_dansnaa mepărekSaa, FAC ceANIE hor- 

HE AekROUIL Ha OToBAIH. n sAHS nacukS nana Fpasia cnoabua- 

a APĂ NPSAdAH TOE CEAHIpE Hi 'TOTS NacHkS HauleMS RkpHOMS nau 

ASTSaS Acroders sa n Bara TaTapetuă n SeTatue Hdul REpHin 

nat "FaSTSAj aorodera Hi Bana4THa 9cE HenoaHa "TOTH RHUIEnHeanHi n 

nunk3n n Bară TATapeRHX NpEA Hamn H npaa, Hanu Sen Moa- 

AAECKHMH Eorape | Huoawi HA RRUE HY ACRPOIR ROAR HU Tome ui 

HOANSI BAna4Tă. 4 MH PaRORAEpE. în WT Bac 6CMH EMS AA H N9T- 

RpzAHAn HamiemS kkpnomS nanS TaSTSa5 Ac, roderS "Toe ceanuţe 

H TOTS năcnerenoatknamn Aa cer 68 w'r hac Spuk ca RACEME A0- 

VSASAL £a$,. Îl Yorapu 'TCH CEAHIE_H 'TOH HAcHKH CNA RHANH Aa cer 

WP ScHy €TopOHA no CTApoME_XOTAp8.... 
SI na ro fer Blipa HAnlEro PocnoABA EHIUENHCAHHATOAEI  GTE- 

Zana ROSROAN n. B. NpkEABAIBAEHHHX | AETEH HaluHă flaescanapa n 
Boraanta Baaaa. n E. Botapz Hain MoaaaReki RE. îi.BAdHSSAA NpAK. 
wpyrnekare. n k. cna ere nana ASan|e. n. SiTapn. BR. i. Xpane_AE. 

R. n. Or. n, n. Mea. 8, n. lanrSpa. 8. n Rpaamana. R. n. Lepatatia 

HR. n, Gan Ipak, HeAorpaAckUIk E. N. Me atllra HR. R. MHCHHA 

(sic)npak Knainekuy K. un. Aaăeora_np. Nemzkore k, n. | BETELATRA 

E, H. Aparoula, B, n, AĂukoPa ngs Hosorsasczere, a. îi, Wluka XS- 

Anua n. R. n. ÎjleSaa Xornneare| 5, a. Aparema engrips an. 
HHpaROAA BHETIAPHHKA K. 1. Gpeata NOCTEAHHRA B, 1. iWHa auiHHKAa 
R. Wu, llerpa eroannka 2. n. Îpoan soda îi îi, KECHY BSI4pa Ha- 

WHX MĂSAAARERAL BEAHKHL HI AAANY, A RD Hatitaă XHROTE KTO B5- 

ACT... KEAEAN scMu nuca H tam$ HHuATA BakkeiTu KcemS AHCTS 
HameMS nunc Bocre Epar ÎWHE AacRaa$ €SuaR. BATE FSMua Mera ar, 
Si AHN. e r Tr — 

Cu mila lui Dumnezeii Noi Stefan Voevod, Domn ţării; 

Moldovei. înştiinţare facem «u această carte a domniel mele tu- 

turor cul se cade a şti sai cetindu-li-se o vor auzi, că iatăaui 

venit inaintea noastră şi inaintea alor noştri moldoveneşti boezi, 
slugile noastre Lazăr Piscu fiiul Anuşăă, sora lui Mănăilă Şer- 

bescul, şi Lazăr fiul Măruşcăi cu al săi fraţi Mihul şi Mircea 

şi Afarcu şi Cozma Buşteanul cu femeea sa cu Anuşca, şi Albul 

cu femeia sa cu Meagsa, şi Gavril Habig cu lemeea sa cu 

Nastea, şi Mărena, şi Sandrea şi Vasco fiil lui Iurie Şerbescul 

şi de a lor bună voe si de nimeni siliți ori asuprili, şi au vin- 

dut a lor dreaptă ocină din a lor drept şi curat nric, care uric: 

i
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Ya fosi avut nau lor bătrinul Mănăilă Șerbescul, o silişte 7 

în Bolna Lecâuţii ce-i pe Gotovdia și o prisacă anume Vrabia 

mare acelas ati vindut acea Siliște şi acea prisacă credincio- 
-“sulu? nostru boer Tâutul logofat drept 80 de zloți tătărăşti, şi 

Sa scutat credincios bverul nostru Tăutul logofăt si au plătit 

toți deplin acei inal sus serişi bani 80 zloți tătărăşti inaintea 

noastră şi inaintea tuturor boerilor noştri al Mo:dovei; Deci 

noi vârind a lor de bună voe și locmală și deplină plată, şi 

noi aşişiderea de la no! i-am 'dat şi i-am întărit credinciosului 

nostru boer pan Tăutul logofătul acea silişte şi acea prisacă 

intreagă să-i fie a jul de la no! uric cu toate veniturile lut și 

copiilor lut, şi nepoților lui şi strânepoţilor lui şi răstrânepoţi- 

lor lui şi la tot peamul lui, ce i se va alege mai de uproape 

Deruşui] nici odânăoară in veci. lar hotarul acelei silişte cu 

prisăci intregi să-i fie din toate părţile după vechile hotare. 

lar la aceasta este credința domniei noastre mar 'sus serisă nol 

Stelan Voevod, şi credinţa prea iubiţilor copii af domniei mele 

Alexandru şi Bogdan Vlad şi credinta boerilor noştri Moldove- 

neşti, cr. p. Vlaicul parcalab de Orheii şi fiul său Duma; er. 

p. Zbierea, ct, p, Hran dvornie, cr. p. luga, cr. p. Neag, cr.p, 

Gangur, cer. p. Hrăman, cr. p. Gherman, ce, p. Oana parealab 

de Belgrad. cr, p. Ivașcu şi cr. p. Misin parcalab de Kilia 

cr, p. Dajbog parcalab de Neamţ, cr. p. Fele Goteă, cr. p. Dra- 

goz. cr. p. Micotă pare. de Novograd, cer. p. Laţeo Gudiei, er, 

p. Stefan Hotineanul, cr, p. Dragoş spatar, cr. p. Kiracola vis- 

ternie, cr. p. Irimia postelnic, cr, p. loan ciaşnit; cr. P. Pe- 

tre stoinie cr. p. Grozea comis și credința tutudor boerilor no- 

şei moldoveneşti a mari şi a mici. lac după a noastră viață 

cine va fi țărei moaste a Moldovei (incheerea vbişnuută). 

A scris Coste frate lui loan dasealul în Suceava, la anul 

699] luna August 17 zile. 

Obs. Originalul pergament fără pecete; lungime 40 c. ra. „5 1 
lălime 50 c. m. Proprietatea d-ne! Pulb. Codrescul. / 

Din <Surete şi izvoade» VII 400. 

VII? 

P- tapă Gherar 13 (1487) Suret: Stefan Vodă înta- 
reşte Stetului şi fraţilor sa Simion şi Ion cumpărătura fă- 
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cuta în satul Balzina a treia parte de la Iica fata Beney 
Duma cu 60 zloți tatărăști. 

Suret de p. ispisoc vechiu pe sârbie de la Stefan: 
Voda scris de lon în Suceava la anul 6995 Ghenar 13. 

„Cu mila lui Dumnezeu Noi: Stefan Voevod, Domn 
țarii Moldovei, înştiinţare facem tuturor cul vor câuta 
pe dinsa sau cetindu-li-se o vor auzi, lată au venit ina: 
intea noastra şi înaintea boerilor noştri at Moldovei 
Ilca tata lui Dumi Benici de a el buna voe de nimeni! 
silita nic! asuprită, şi “a vindut a sa dreapta ocină din 
al e drept uric a treia parte de sat din „Bălzina, ce 
a fost a ei parte, acea a treia parte de sat”o au vin- 
dut slugilor noastre Stefului şi iraţilor sai Simion şi 
Ion drept 60 zlați tătaraști; şi sculindu-se slugile noa- 
stre Steful și fraţii săi Simion și lon au platit toți de- 
plin acei de mai sus aratați bani 60 . zloți tataraști în 
mîna ]lcar fetey Bene dinaintea noastră şi dinaintea 
boerilor noștri. Deci văzind noi aceasta de buna voe 
tocmală și deplină plata no! încă am dat și am întărit 
slugilor noastre Stefului şi fraților sai Simion şi lon 
acea a treia parte de sat de Balzina, ce au fost a et 
parte. Așijderea am ma! dat și am întărit slugilor noa- 
stre Stefului şi fraţilor sal Simion şi lon a lor ocina 
cealalta a treia parte de sat de Balziaa, parte de gios 
ca sa le fie şi de la noi uric şi cu tot venitul lui ŞI 
ficiorilor lui și nepoților lui și răsnepoţilor lui şi râs- 
trănepoţilor lu! și la tot neamul lui ce i se va alege 
mai de aproape neruşuit nici o dânâoară în veci.: lar 
acea a treia parte de sat de.Balzina, ce au cumpăra- 
to ei de la Ilea fata Benei, sa fie din partea cea din 
sus de la Jrimia Bulai incepind din capul prisăcit pe- 
ste cîmp în matcă în Lipova, apot pârâul Lipovei. în 
gios pana la stejar în hotar, apoi drept la deal în mar- 
ginea padurei la un Cornu și de la Cornu la un car- 
pân ; iar hotarul aceleilaite a treia parte sa fie dupi 
vechiul hotar. 

Se aduce credinț Domnului Stefan Voda și a fi- 
ilor sal Alexandru şi Bogdan Vlad şi a boerilor“. 

De pe sarbie pe limba moldoveneasca tălmăcita 

Dana
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la anul 1803 lunie 3. Polcovnicul Pava! Dobrovici ot Mi- Îr6(-, 
tropolie şi copia s'a scris de no! acum întocma! 1820: > 
Dec. 16 D. Avraam vornic de poartă. Pascal Gane 
vornic de poarta. | 

Din „Surete și izvoade“ VI 398. (24. AY A 

VII 

TON | 
6995 Ghenar 14 (1490). Sumar : Stefan. Vodă întăreşte lut 

Toader Marele şi nepotului să de frate Costin fiul lui Neagul,. 
eumpărătura făcula cu 70 zloți tatărâști in satul Bonteşti (azi 
Călugăreni), între Barlad si Stevnic, de la Toader Hăcniş şi 
de lu nepolii săi Billu și Nicoară Şeremet. - 

   

Macriio kiero mi Gredan Borgoaa COCNOAAPA BEAAH dio42 

AdBCKONH. BH4MENHTO....., w XE npinaouue | ...namun caSru Toaarpa 
Xazphniuu n ca cgonmn Henomu că BuauSu ca Hukoapa Illepe- 
AMT 10 HY ACEBO „BCA... H DgOAAA cRoro npat$ oruuu$ WT uţ 
npagaro || eypuka. tanno ceao Hanak Bone ae Bpz4ag n 
meu Green caSru natuem$ ToaarpS Mapear n Eparannure sro: 
Hocrunk cu$ H'krsas za o saar rarapeRiiy, îi oyeragiue ! Rua, 
uS ui Hukoapa Illepemer$.... no uiti EnAReuu ui Takate și 
NOAHSIO SANA4TE. adtii TAKOX HOT Mac ECAH AAA H NOTREPAMAN 
caSraa ua | um ToagtpS Mapeae n Eparannnu ero Boeru ru [ 
np'Eapeeino cedo nau Bonmen men Bpzaaa ni ateu Greg ] 
MIK Ad ECT EMO MT Ha OVpHK H CZ BaceAt 

d yorag mea EnuienucauntoaS ceas aa tcp no crapoats | 
XoTapS no kSaa, H3 Bbka wwnBaau. A na mo ccm B'kga hiuere 
POCNOACTBA BMiUENHcaNHare Atbi Gredann Boegoaa un Ekpa np'k= 
EZ3AIOBAEHII CHAVE POcnoABaMH dacat apa ii Roraana Eaaga ui e'kpa 
Eoapn Hawk &kpa nana || ASata &. n. Tanrspa; E. n. Aparowa 
BopHHka. E. WI. Xpzman, E. N. Iduko XSanua. e. n. Aameer, e. 
n. ÎțlegSăa Xorunekare. &. n. Aurora n E. n. Pkugeua nap | 
Kaaaoke Heaeukin. B. p. opropodekarv K e.n. Bucse. /£ 
npakaaatM| E. A, Gap Tapkaaasa noterpaacrți, 
g. n. Haznat enamvapikă. B. n. Boagspa | Buer'kpnură, e. n. E- a 
pei necTtanuka e. n. Ppsnraua croainka. 8. nt [Ilanajpa 
Komuca. H B'kpa Seny Botaph AMoapatckik HaUHX BEAHkHX n Maany.. 

(încheerea Tasrsa floroers) 
nuc oy GSuagrk zare fsuulu] re. ai
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Cu mila lui Dumnezeii Noi Stefan Voevod, Domn țării 

“Moldovei, înştiițare facem cu această carte a noastră tuturor 

«cui vor căta pe. dinsa saii o vor auzi celindu-li-se, fată că a 

venit înaintea noastră şi înaintea tuturor alor noştri boeri slu- 
«gile noastre Toader FHărniş şi ru ai săi nepoți cu Bilţu şi cu 

Nicoară Șeremet, de a lor bună voe de uimeri siliţi nici asu- 

priti şi a vindut a lor dreaptă ocină din a lor drept uric, un 

sal anume Bonteştiă între Bărlad şi între Stevnic; slugil noastre 

lui Zoader Marele şi nepulului său de frate Costin fiul Neagu- 

luă, eu 70 zloți tătărăşti. Şi s'a sculatsluga noastră Toader Ma- 

rele și cu nepotul săii de frate cu Costin fiul Neagului și a 

plătit deplin toli cei 70 zloți zişi mai sus în minile slugii noa- 

„stre lui Toader Harniş şi nepoților săi Bilţu şi lut Nicoară Şe- 

remet. Deci noi văzind a lor tocmală şi plată deplin, și not a- 

şijdere şi pe.la not am dat şi am întărit slugii noastre lui 

Toader Marele şi nepotului său de frate Costin pe acel de mai 
sus scris sat Bonteşiiă între Barlad şi Stevnir ca să-l fie lui 

şi de la noi uric şi cu toate veniturile lui şi de o potrivă şi 

copiilor lut și nepoților lul și strănepoților și răstrănepoților 

lui şi la tot neamul ce i se va alege mai de aproape nereşuit 

nici odănăoară în veci. lar hotarul acelui de mai sus scris sal 

să le fie după vechiul hotar pe unde din veac a umblat. lar 

la aceasta este credința domnie! noastre mai sus scrisă Noi 

Stefan Voevod, şi credința prea iubitilor fi at domniei mele 

Alexandru şi Bogdan Vlad, şi credinta boerilor noştri cr. p. 

Duma, cer, p. Gangur, cr. p. Dragoş vornicul, er. p. Hrăman, er. 

p. laţeo Hudici, cr, p. Dajbog, er. p. Stefan Hotineanul, cer. p. 

Micota şi er. p. Reateş parealabi de Neamt, cr. p. Ciortorovski 

şi er. p' Micotiei parealabi de Orhei, cr. p. Secară parc. de No- 
    

vograd, cr. p. Clănâu spatar, er. p. Boldur visternicul, cr. p. 

Eremia postelnicul, cr. p. Frunteş stolnicul, cr. p. Şandru co- 
mis, şi credința tuturor boerilor noştri Moldoveneşti a mari şi 

a mici. lar după viaţa noastră cine va fi domn ării noastre a 

Moldovei din copiii noştri saii din neamul nostru sad ori pe 

care îl va alege Dumnezeii:să fie domn. țării noastre a Moldo- 

vei, acela să nu strice dania noastră, ci mai vărtos s'o întăreas: 

că, de oare ce şi noi am dat'o şi an întărito ca unul ce a
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cumparat cu ar să! drepti bani. lar spre mai mare târie a tu: 

turor celor scrise mat sus am poroncii înşine credinciosului 

boer pan Tâutul logofăt să serie şi pecetea noastră s'o acăte 

la această carte a noastră. Sa scris în Suceava la anul 6998 

Ghenar 14. 

Observare. Originalul pergament e proprietatea răzeşilor 

din satul Călugăreni, ţin. Vaslui, în pastrarea mosului lon Vir- 

lan, de la câtre Tâm cetit. E răn păstrat, căci a fost ascuns zi- 

ce-sg în pămint din vechi. E rupt şi ștearsă litera; tot aşa era 

4 

şi în 1764 Iulie 22, după notita dascalului Evloghie; «pre cit 

s'a putut cunoaşte fiind foarte şters» pusă pe un crimpelu de 

suret fără sfirşit. Pecetea atirnată cu şnur de wmatasă, e ruptă 

  

in două. Se cetește : neuarn Iw Greani Eosndaa roca mase: 

A (Din <Surete şi Izvoade» VII 300 a,) 

dur Tx 

Wa Noem. 2 (1496). Sumar: Stefan vodă întărește Stan- 
ciului stăpinirea asupra satulur Drăghişani pe Jiravet cumparat 
cu 200 zloți tătărăşti de la Avăr fiul lui Ivan vistesnicul. 

iMnacerik Boxieo ani Greban BRoekoAa r. 8. A, |... caSra Hai 
îlezph cehă Ileana RucrkpHuka No CROEH AOEPOHROAH.... DAAAA CSR 
MpatSio WTHHS WT cROrro Npakaro Spika Wu ere H&ana | anerbp- 
HHKA. EAHO CEAC H4 KHpaBeu, Han Ap&rHuUARIn. "TA Hpoaaa cass 
WameMS Granuay sa G aa. vi un Scranuie cara Han Grranuta 
Ta 3anaăPuA Sci TOTH &hiunncauiuu || nuukau G sa. m. SpSku casa 
naueMS fiezpz cu$ Hgana Buc... Ho ati Bha me. |... a ua ro 
cer Rkpa: v., Eu. Mal GTebana Boegoaa n khpa NpRz3A,.." cuwe. 
rm. SarkeanApă H Roraata BasAa- n E. BCrâp Haig |R. 1. ASma 
K. 1. VanrSpa B. n BOaASpă AB. E. 1. XpăMana E. n. XSanu &.n, 
AaxRora. &. n. MSmara np. Xor. E. n. Mukorau. n, Pun np. 
wr Hemua. 8 n, WopropoBgckin şt, n. Gekapa np. Hogi a. n. Anna: 
E. n, BazuaS enxrapk. &, WI. Icaka Bherkpunka | &. n. piata n9c- 
meanuiea. &. 1. Mornaa uâm. E. n. OpSureua Goa. a. n. Ilarapă 
Komucă, H &bpa Seky Borap Hauny,... a ne Hama XHBCTE.... |. 
a Hă Roattt,.... nas TaSTrSAS acrobers,..... || mne dăxritam Airak. S 
GwuaRk kare +âuug, acua Ho, E. 

Cu mila lui Dumnezeii Noi Stefan Voevod. Domn țării 

Moldovei, înştiinţare facem cu această carte a domniei meale 

tuturor cui vor căta pe dinsa sai vor auzi cetindu-li-se, cum a 

venit inaintea noastră şi înaintea alor noștri boeri moldoveneşti
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sluga noastră Avăr fiul lui Ivan visternicul de a lul bună voe 

„de uimeni silil nici. asuprit şi a vindut a lui dreaptă ocină din 

al săă drept uric din uricul tatălui său Ivan vist. ua sat pe 

„Jiravăţ, anume Drăghişaniă ; pe acela la vindut slugii noastre 

Slanciul cu 200 zloti tatărăşti ; Şi s?a sculat sluga noastră Stan. 

ciul de a plătit toli acei de mai sus scriși ban! 200 zloți tată: 

răști în minule slugii nuastre lui Avăr fiul lut Ivan visternicul 

înaintea noastră şi inaintea boerilor noştri. Deci noi văzind a 

dor de bună voe tocraală și plată deplin, i-am gat şi întărit 

și de la noi să fie lui uric, şi copiilor lui şi nepoților, străne- 

poților şi râstrănepoţilor lui şi la tot. neamul lui, ce ise va alege 

anal de aproape neruşuit nici o dănăoară în veri. lar hotarul 

acelui sat de mai sus scris Drăghişanii pe Jiravăţ să-i fie dia 

toate părțile pe unde din veac a umblat. lar Ja aceaste este 

credința domniei noastre mat sus scrisă Noi Stefan Voevod şi 

credința prea iubiţilor fi al domniei mele Alexandru şi Bog- 

dan Vlad şi credinţa boerilor noștri er. p. Duma cr. p. Gan-. 

“gur, er. p. Boldur vornic, er. p. Hrăman, er. p. Hudici, cr. p. 

Dajbog, cr. p. Muşat pare, de Hotin; cr. p. Micotă şi p. Reateş 

pare. de Neamţ ; cr. p. Ciortorovski ff p. Secara pare. de No- 

vograd, cr. p. Dinga, cr. p, Clănâă spatar, cr. p. Isac vist. cr. 

p. Eremia post ; cr. p. Mobila pab, er. p. Frunteş stol. cr. p. Şan- 

dru comis, şi credinţa tuturor poerilor noştri ai Moldovei a 

“mari şi a mici. (Incheierea cu logofătul Tăutul). A scris Mateiaş 

diiac în Suceava la anul 6999 Noem. 2. 

Obs. Doc. original pergament 0:30 m. lungime pe 0:30 Iă- 

ție. Proprietatea d-nei Profira Codrescnl, nepoata lui T.__Co- 
  

„drescul. Pecetea lipseşte. 
————— (Din «Surele şi izvoude» VII 300 b.). | 

O ooeeeeeeremreem 

X 

o za00 lunie 24 (1492) Regeste : In anaforaua veliţilor boeri 
din 1782 Mai 30, găsim aduse. hirtiile vechi ale moșiilor Horon- 
țești şi Roscani pe apa Almaşului din ținutul Neamţului, în pre- 
cesul dintre mănăstira Răşca şi răzăşii Boteşti, cărora domnul 
C. D. Moruz. Vodă le dă dreptatea: | 

„mc „Ne-aii arătat călugării de Râşca un suret de pe un 

ispisoe de la Sefan voevod din anul 7000 (1492) Iunie 24%, care
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de la vâleat acesta şi pănă acum. sint tcecuți 290 ani, însă cel 

adevărat ispisoc zicind călugării că nu-l ai; dar suretul se. 

vede tălmăcit de Evloghie dascalul in anul 7261 pt 17 (175: 

şi scrie întwacestaşi chip, că a dat credincioaselor slugi a Mă- 

miel sale lut Balco şi fratelut săi Ivan satul Almaş cu uric cu 

tot venituj, lor şi copiilor lor şi nepolilor şi strănepoților pen- 

icu a lor credincioasă slujbă, şi arată anume şi hotarul care 

incepe pe din gios de heleşteii la un stejar drept pe Aimaş si 

de la Almaş preajma locului poenil, din poiană pe din sus de 

stejarit frumoşi : din stejarii frumoşi ia un slejar in drum ; de 

aiel prin mijloc la o măTg6 de codru de faget după a- 

ceia marginea în lung; de aci de la margine la deal; de 

la deal drept la heleştei, şi de acolo prin mijlocul luncii la o- 

birşia păraului Volba ; din Volha pe culmea dealului la un is- 

vor; de acolo la o movilă; de la movilă la o baltă; din baltă 

Ja altă movilă ; din movilă pe deasupra părăului la un frasin 

„de acolo părâul în jos la o movilă; de la morilă pe părău 

la un stejar ; de la stejar drept pe din gios de heleşleii la ste- 

jarii cei dintâi, de unde sai inceput întăii». 

Din „Surete şi izvoade“ V. 19%; originalul proprietatea 

I-luy  Soiridon Irimescu din Iaşi. 
  

XI    
   

   

    

1002 (1494) Febuar 27 Sumar: Stetan Vodă întăreşte Anei, 

fata Bobului cumpârătura căa fâcut în a 4 parte de sat din 

Petrilești pe părăul Alb, de 

tărăști, Satul era hotărnicit dă Micotă parcalab. 

Mi(maţo)erir B(o)in mi Gan Roegoaa r(o)en(o)A(a)px 3eatan 

AMOAAAReKOH. BHAMEHHTO UHHHA Hdeum AHCTOM HaHAM BaCAM To 

Han Saphir Han urSun €Fo ScanuluT. we NpIHAEIDOPAA Hama, 
n npaa, Sena Hanu AloaAaRcknhin Borape casra hau (ASRA cub 
3kHKOR NO CROM AoBpoH KROAH HHKIW HEnonSKEH AHHNAHCHAOEAH Hi 
HDOAAA cBO9R || Npak$to wTHiin$ wr căpero npakăre Sphka urTaxprS 
ACT CEAC WT NEPpHARIib Hă BHA9M NOTORH HHBHEI War H ca MAn- 
HAL No WE CToponH 1MSTOKA "TA || npokhaa anni AcukH HOBOAORA 34 
W BAAT "PĂTAPCKHL un ŞcTakiut SÎBHa Abuka EOBSAOEA "TA SANAATHAA 
Sen ron RHuienncanuin nina in aaat TaTapcknig 8 pSKH cASSk 
HameM$ aSka cH5 skuotS NpaA Ham NpEA HâuiHMH BOrdpe HH9 

MEI EATA ERIE HX AOEpSIS EOAR H ToRat || H MoAnSr Banaar8 A Ab 

Luca fiul Ziaicăi cu 50 zloți tă-
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"PAROXALpE H WT Had ceMo cH Aaa H TKEpAHan anti Acu BoRs- 
A9EH ToT8 nphapturiți uerkzpTSP uacr cea w7 [le || rpnaeapr ua Ku- 
ASM noro k niki uacT n că MAHBOM No WE CToponH HOTORA. 
Ad £CT în WT7 ac Spiik ni ca Ezeti ACȚOAcA, cu, n AETEM EH. UI 
SuSua | rom sn u npkduiSuarom si npayiSpErom cu. n aces poAS 

fi KTO ck en U36EpeT ÎNAaHBAN:RHiH HENOpSIIEHO MHROMERE Na RERH. 
4 XOTap "Ton ueTBap | râu uacr cec HHRHOH UacT Aa ter wm Sero: 
XOTapa urrkpzTrata uacT in RSAa ŞOTApHA Ha URATA NpARBAAR ca 
MEXHIaUH, a Nak HpHBHațe ie Haaa ASka | wvia ro Rika mw na- 
Mu Sukog wr Haina AoekoAiH WTr GTPEBana ROFROAH 4 WHâ cc 
5 pSkn cass name IOun anpoAs. a Ha ro cc Kpa na uree 
r(o(e(no)aga &nuenneannarb an Greana noegoai n R'kpa npk&asan- 
BEHbIA c(nmnwR r'o)e/noAkamni flacanapa un Borpana kaaaa ui pa 
BOIAp Hauihy &'kpa || ASata Mpakzaasa. B'Epa Nana BOAASpA ARWpHHKA 
apa nana Xpamana Rhpa ana lilegSaa ekpa nana MSuara k'kpa 
mată ]$peus un nana Toaatpă i, npăksaatu or Xorun kEpa nauă Au: 
koTa n nana: P'Ruema upakzaasii wP Heat KRpa nana "opTopot- 
ekore Ekpa nana Mlauapa nkakzaaga Hokerpaackor || ekpa nana Ann- 
ra K'kpa nana RaxnaS cnzTrabi kkpa nana Hcaka kner'kpunka R'kpa 
mană Gpeaua ncereanuka kk nana Aoţaa amina K'kpa || nana 
Ppsurema ercannka REpa naha Ilerpuka Romica n kkpa Sen Bo- 
tap Hai ÎĂCAAARCRHL REAHHHIE A MAany. d 19 BADEN KHBSTE Ko 
SSAET || riotențoiA(a)pn hamei sean MoaAakekeu wr  AkTEn Hanniy 
HAH WT Hamere poACț HAH IhaK EOVAROTO BOT H3BEPET POCISAApEAL 
BIPH Hâtisti SeMat MeaAakcisu || 'ror Bu su MenepSui HA Hantro 
Adâniă H NOTRpERAEHia amnănilei STRpBAHA H SKp'hriiia zanSae cca 
EH AaAt 34 10 WHă coBH KSnHpă | 3a chon npagin nnubau. a Ha Boa 
sieh KpEnocr H ue PRpE:RAcNiE V'oMS RăceMS  RHIDERHCaHHOMS ReaBani 

£eMRI HauitA$ nanS "PnST5 || aS laoroderS nucaru n nau$ near fpu- 
Rhewru KeemS aucr$S Hameu$, ne dir ra CSuaRk Rare. Fa, 
Mea. Vis. ka: . 

Cu mila lur D-zeu No| Stefan Voevod Domn tărit 
Moldovei. înştiintare facem du această carte a noastra tu- - 
turor cui pe ea vor căuta, |sau cetindu-li-se o vor auzi; 
iata că a venit înaintea noăstră şi inaintea a lor noştri 
boeri Moldovenești, sluga noastră Luca fiul Zeaicăi, 
de a sa bună voe de nimeni] silit nici asuprit şi a vin- 
dut a sa dreapta ocină din bl sau drept uric a patra 
parte sat din Petrileşti, pe |părăul alb, partea din jos 
şi cu mori pe îmbe malurile bparăului; acestea a vindut 
Anei felei Bobului drept 50 Yloți tataraşti; şi s'a scu- 
lat Anna fata Bobului de a plăkt toți acei ina! sus scriși 
bani 50 zloți tatarâşti în minuleslugii noastre, Lucat îi- 
ul Zeaicului, înaintea noastră şi înaintea alor noştri bo-
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că, este noi în ştiinţa şi a boerilor noştri; pentru aceia 

nimene de bhcum înainte nime cu acel dires ca să nu 

mal aibă a Apăra nici a nâpăstui preste acestal nostru 

dres nici odiNioară în veci. lar spre aceasta este cre- 

dinta noastra lea domnească ce sai scris mal sus o! 

Stefan Voevod Îşi credincioşii prea iubiții fii ar domniei 

mele Alexandră şi Bogdan Vlad, și credincioșii boerit 

noştri, credincio dumnealui Duma, er. a. Gangură, er. 

9. Boldur vornichi, cr. d. Hrămonă, cer. d. Hudici, «e. 

d. Steful, er. d. Muşat parcalab Hotinului, er. d. Micotă 

şi Realeş parcalubNde Neamţ, cr. d. Ciortorovshi, cr. 

d. Sacară de Cetate cea nouă, cr. d. Dinga, er. d. 

Clinău spatar, cr. di Irimie postelnic, cr. d. Movilă 

paharnic, cr. d. Prundeşa stolnic, cr. d. Şendre comis 

si credincioşi toţi boerir nuşiri ar Moldaviei a mari şi a 

mici, jar după a noasti viată cine va fi domu în pă- 

miîntul nostru a Moldaviki «din ficiorii noştri om dintra 

noastră rudă sai iarăşi pre cine va alege Dumnezeu să 

fie domn în pamintul nostku a Moldaviei, acela sa nu 

strice a noastră dare şi îniiritură, ce însă sa fil a da 

şi a întari drept, ei ca iastela lor dare şi întaritură 

pentru a lor dreaptă ocină. lăr spre mai mare tărie si 

întărilură poruncim cinstitului jşi credinciosului boer ului 

nostru domniei sale Tăutului Vel logofat să serie şi 

a noastra pecete şi să o coase țaătră această adevărată 

scrisoare a noastră. 

  

Vkleat 11000 (Septembre). 

Aceasta copie am scris'oveulcare mam şi iscălit 

Manolachi Andrieş după Suretul_c re poată iscălitura lui 
Qzvdoopo piziGiD 1909, Teodoreni, Wtanasie. 

Din „Surete şi Iwgade“ I, 498. 

17002 (1494) Febuar 27 Sumar: Stetan Vodă întăreşte Anei, 
fata Bobului cumpârătura «e a făcut in a 4 parte de sat din 
Petrileşti pe părăul Alb, de la Luca fiul Ziaicăi cu 50 zloți tă- 
tărăşști. Satul era hotărnicit de Micotă parcalab. 

di(ma(o)eri (omite mun Gr ah ROFEOAA r(o)enţo)a(a)pa sean 
MoaAakekon. 3HaenHPo UHHHA HOHA AHCTOM HAUIHM ESCAM FT9 
Mau SsphiP Han uTSun sro Scanuli'r, we NpÎHAE | NpAA, nasu, 
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MEXHIALIH. a NR, NpHBHAiE Io HAaa AÎSKa AViua PO SkHRA WT a. fe WDHX Sie wr Țatama Rockcai n wr Gregana KOEROAH, d Wa ec 
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REpă nana XpMAHA Rkpa nana I[lebSaa apa nana MSuara &'kpa 
nană ÎlSpeue n nana Toaaepa | NPBKBAAEH OTP Xornu , &'kpa NARA Mu- 
ROTA Hi năână P'husula Np&kRAatun w7 Hemua, k'kpa nana Woprspor: 
cRore, B'kpa nana IlanApa npakzaaăa Hokorpaackorg]|,ekpa nana Anu: 
ra k'hkpa nana Kazuz$ enx'rapk Rkpa nana Hcaka Kher'kpunka &'kpa naha Genji NOeTeAHHKA „REpa nana  (oynaa YaUIHHKA | R'kpa | Nănă 
Ppănreiua CToaHHRA pa Nâna Ilerpuka Komuca n B'kpa Scuy Be- 
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ECAhI HAUIEAMS nan5 7nST7$ || as aosrobers nucaru n Haus neuar pui 
Rkeuri BeemS ancTS nauem$. nuc, Mare BX GSuantk gare tar. 
MEA. i) K3: 

Cu mila lui D-zeu Nor Stefan Voevod Domn țări: 
Moidovei. înştiinţare facem cu această carte a noastră tu. 
turor cui'pe ea vor căuta, sau celindu-li-se o vor auzi; 
iată că a venit înaintea noastra şi înaintea a lor noşiri 
boeri Moldoveneşti, sluga noastră Luca fiuliZeaică/ N 
de a sa bună voe de nimeni silit nier asuprit şi a vin- 
dut a sa dreapia ocina din al sau drept uric a patra
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parte sat din Petrileşti, pe ră, “partea diu jos 

si cu mori pe îmbe malurile părăului ; aeestea- a vîndut 

Anei fetei Bobuluă drept 50 zloti tatarăşti ; şi s'a scu- 

lat Anna fata Bobului de a plătit toți acei ina! sus scriși 

bani 50 zloti tatăraşti în minule slugi! noastre, Lucă! fi- 

ul Zeaicului, înaintea noastra şi înaintea alor noşiri bo- 

evi. Deci noi, văzînd a lor de bună voe şi tocmală şi 

plată deplină dea no uşijlerea şi de la noi i-am dat 

şi întărit, Anuei fetei Bobului acea de mut sus zisă a 

4 parte /sat din Petrileştă pe părăul-alb, partea din jos pi Vale: A 

şi cu mori pe îmbe laturile părăului. ca să-i fie el şi 

de la nor uric şi cu toate veniturile, el și copiilor el şi 

mepoţilor el şi strânepoților e! şi rastrănepotilor el şi 

la tot neamul ei, ce i se va alege inai de aproape ne- 

vuşuit nici o dănăoară în veci. lar hotarul acelei a 4-a 

parti de sat partea din jos să-l fie din toate hotarele 

a patra parle, pe unde a hotărit pan Micotă pârcălabul > N, E, | 

cu megieşii. lar privilegiile ce le-a avut Luca eta er k 

Zeaică de la unchil noştri de la Ilieş Voevod şi de 

la Stefan Vodă, acele sint în minule slugi! noastre Jur: 

şei aprodul. lar la aceasta este credinţa domniei noastre 

mai Sus scrisă noY Stefan voevod şi credinta preiubiti- Vol 

lor fil ar domniei noastre Alexandru şi Bogdan Vlad, și 

credinta boerilor noştri cr. Duma parcalab, er. p. Bol- 

dur dvornic, er. p. Hraman„ er. p. Stelul, er. p. Mușat 

«x. p. Purece şi p. Toader parcalabi de Hotin, er. p. 

Micota şi p. Reateş parcalubi de Neamţ; er. p. Ciorto- 

rovski, er. p. Sandru pare. de Novograd, cr. p. Dinga, 

er. p., Clanau spătarul, er. p. Isac visternicul, er. p. E- 

reia postelnicul, cr. p.Mohila ceaşnicul, er. p. Frun- 

teş stolnicul, cr. p. Petrică comisul, și credinta tuturor 

boenlor noştri Moldoveneşti a mari şi a mici. lar după 

viata noastră cine va fi domn tării noastre a Moldove! 

din copii noştri sati din neamut nostru, sati chiar pe 

ori care Par alege D-zeu să fie domn în tara noastră a 

Moldovei, acela sa nu-l strice er dania şi intăritura noa- 

stră ; ci mal virtos să i-o întărească și îimputernicească, 

de oare ce no! i-am dal, pentru că şi-a cumpărat cu 

al sâl drepti bani. lar spre mai mare tărie şi putere 

la ţot ce Sa scris ma! sus, poroncit-am credinciosului 
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nostru boer pan Tăulul logofătul să scrie şi pecetea 
noastra s-o acăte la aceasta adevarata carte a noastra. 

A seris Mateiu în Suceava, la anul 7002 luna 
Febr. 27. 

Obs" Originalul pergament bine păstrat. Ne-a fost comuni- 
cat de dl. Calistrat sor în lași S'a fotografiat şi ta- 
cut clişeii pentru numărul feslival “ar; Yenimentului: din laşi. 

    

MII. 

7002 Mart 18 (1494) Surel. 

Cu mila lui Dumnezei Noi Stefan Voevod, Domn țării Moldo- 

vei, lacem ştiut printr'aceastu, fieşte cârui ce o va vedea sai o va 

ascullu că au venit înaintea noastră și înainte tutucor a lor 

noştri boeri moldovenești mari și mici, slugile noastre Sima 

Gureş Nicoară şi fraţii lui Morzinco şi Roman şi sora lor Cris- 

fina cu privilegii, hrisovul ce-l are de la moşul meă de la 4: 

lexandru Voevod, pe trei sate pe apa Răutului, anume: Micu- 

leniă, Piticenilşi Kiulenii cu hrisovul din vechiu, cu tot veni- 

tul lor după hotarul ce era în vremea veche. Şi viind dinaintea 

noastră şi dinaintea boerilor noștri mari şi miei slugile noastre 

ban Popşa şi Moisa Filosof prin bună voia lor fără a-l f 

silit de cineva saă zăpeiuit, ai vindut moşia sa după drepturile 

ce aii avut de la moşii lor cu hrisov anume două sate De ape 

Nistrului : Samoleuca şi „Limişeucu, unde au fost Moise Fi- 
losot slugilor noastre Sima Gureş-Nicoară și fraților lui Mor. 
zinco şi Roman și sora lor Kristina într?o sută şepte-zezi lef 

> tatăraști şi ai rămas stăpim slugile noastre Sima Gureș-Ni- 

coară şi frații lui Morzinco şi Roman și sora lor Cristina; şi 

au plătit deplin plata de mai sus insemnată. Drept aceia văzind 

noi bună vointa a lui lon Popşa şi Moisa Filosof am dat acest 

uric cu tot venitul slugilor noastre Sima Gureş-Nicoară şi fraţi- 

lor sâl Morziuco şi Roman şi sora lor Cristina cu plată deplin 
cu toate prisâvile şi toate alte venitul ce era din vechiă; şi 

am întărit tocmai sus pomenitelor slugilor noastre Sima Gureșu- 

lui Nicoară şi fraților lut Morzinco și Roman şi surori! lor Cris- 

lina acele două sale pe marginea apei cu tot adetul lor din 

v:emea veche, precum asemenea [şi copiilor lor, nepotilor şi 

strănepoților lor şi tot neamul lor. Şi ca să nu se clintească 
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nică odânăoară in veci, după cum mai sus arată, că fiind hota- 

vale vechi din vremea veche. Apoi am încredința domnia mea 

Sifan Vodă. ai incredintat boerul „Micodim (Micolici) parealab 

Nemţest, boiarul Botorovski (Ciortorovski), boiarul Sendrea (Şaa- 

dru), pârcălab Novogradskii, boiarul Diniven (Toader 2) parealab 

Holiuulur, boerul “ac (Neag) visternic, boiarul Irimia postelnic, 

boiarul  Mâhil (Mo bila) ceaşnit, boiarul Frunicşa stolnicul, bo- 

jarul Petre tomis ; aii încredinţat și toți ai noştri boiari mol: 

doveneşti mari şi mici, Dar după noi cine va fi domn pămin- 

Tului sat din fiir noştri sat din neamul nostru, sai cine va fi 

ales de domnul Dumnezeii să nu zmintească aceasta a noastră 

daanie, dar s'o întărească, fiind că au cumpărato cu dreptul 

săi şi am întărit porontind credincioasei slugii noastre boiaru- 

lui Țăulula logofătul ca să o scrie şi să se spinzure pecetea 

noastră. Maleiaș. Suceava. leat 1002 luna Mart 13. 

Observări. Copia de pe suretul vechiu e încredințată de 

Chirica ban, şi se află în proprietatea d-lui Spiridon Irimescu. Tra- 

ducerea « fâcută rea : lectura boerilor greşită in mare parle. ceia 

ce ne arată pe un răi slavonist al scl al: XVIII-lea: 

Nu putem pune tewmeit pe celirea numelui propriii. Ne 

interesează insă numele lui Moisa filosof, nepotui lui Moise fi- 

losof din 6931 Mart 31 de supt Alexandru cel Bun (Omagiii 

lut Coco Dimitrescu. Buc. 1904 pag. 161), care se vede că trăia 

pe la Nistru în satele intemeiate de el Samoleuca şi Timişeuca. 

Resulta că Fuiosof era nume de familie; după ce sa tost 

d..t acest nume ? 
(Din «Surete şi izvoade“ V, 743). 

po XIV. 
4 > 

/ mascripţia Bis. Sf. Nicolae din Dorohoi 

2 Baareule)eragur. n X(pri)e(r)w arogngnin. Io Greg goe 

Boa. Bfo)ieo m(nja(o)emie | rsenoaap. aeman Moagagckou, c(u)ua 

Boraana Eorgopţi: casa | caut Kpaatn. Bz nat. ke Bz c(eb)- 

vukz (Tea Hâtmero apXIepapăa 11 ue | AOTEOpUA Hukoaaa n 

catpzuiica B(s)a('b)rw, far. m(ee(a)ua. wkroepi | ni a roc 

noAcmga ro ko. 4, 1; Af&b'To. Terăuet. 

„Blagocestivul şi de Hristos iubitor Io Stefan Voe- 

vod. cu mila lui D-zei Domn țarii Moldovei. fiul lui 

pa3 „kt
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Bogdan Voevod. a zidit acest hram în numele celui întru 
sfinți, părintelui nostru arhiereu și facator de minunt 
Nicolae, şi s'a săvirşit la anul 7003, luna Octomvrie 15, 
iar al domniei sale anul al 30 şi noulea curgător“. 

„MI x 
['9/ 1003 Ghenar 22 (1495) Suret. 

Cu mila lui D-zeu noi Stefan Voevod Domn tărir 
Moidovei. Facem ştire cu această carte a noastră, cine 
pre dinsa o va vedea sau cetindu-să o va auzi; a- 
dica adevăratele slugile noastre Zoader Ijcaş şi nepo- he d 
tul său de frate Farco aprod şi cu surorile lut lolca | 
şi Măruşca, ficioril lui Petre /şcaş şi cu —einţia lor [o art 
Anuşca fata Stanei şi nepotul lor Isaia ficiorul Oanâă 
Muste şi rudeniile lor Andreica şi cu fraţii lui Ioan şi J 
Toader ficivrii [ui leliueă ; şi iarâşi seminția lor Jaurja ha 
Vulpe liciorul Maruşcă:, tou nepoți lui Laslăui globii- 
cul... sau jaluit,.. i-am miluit pre dinşii cu deosebită: 
mila noastră, am dat şi am întărit lor în pămîntul uo- 
slru a Moldovei a.lor dreaptă ocină un sat ce au fost 
a moşului lor lui Laslăă globnicul anume Zăslăoanii + $ 

a be Cracăă şi 4erbeştii supt piatra Cracâului și /foho- 9 
AM PRĂtiă mai gios de gura Pojorâţtii și mai gios Drăgo- lo 

eştii pe Dobrotie şi pe Zeletiii Petreştiă şi într'acel 
hotur satul Placinteniă și Oprişeştii şi Cărna și Ră- 
chitişul... Aceste toate mal sus scrise sate ca să le tie 
lor şi de la nor uric cu tot venitul; dar aceste sate sa 

le fie în 3 părţi; uua parte din aceste sate ca să fie 
slugilor noastre lui Toader locaş şi nepoților lui iareo: 
aprod şi surorilor lui Yolea şi Maruşca, fiii lur Petre 
locaş ; —şi al doilea parte dinlraceleaşi sate ca să fie 
a Anuşcăi, fiica Stanei singură; iar a treia parte tot 
dintr-ucele sate ca să fie a lui Isaio ficiorul Oanei Muste 
şi neamului lui Andreica şi a frateTafi At Toan şi Toader 
fil Vilchiner, aşijdere şi iudenier lor Jurje Vulpe, lor şi. 
fiilor şi nepoților lor şi strănepotțilo* şi prea strânepo- 
ților şi a tot neamului lor cine se vor alege mai de 
aproape nestramutat nici odinioară în veci. Dar hotarul 
acestor toate sate mar sus scrise ca să le lie lor despre 
toate părțile după vechiul hotar, pe unde din veac s-ain 
păzit. Dar spre aceasia este credinta domniel mele mai
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sus scrisă Noi Stefau Voevod şi credința prea iubitilor 

fiilor domnii mele Alexandru şi Bogdan Voevod, şi 

credința tuturor boerilor noştri a mari şi a mici. ŞI 

spre mal mare tărie am poroncit credinciosului boerului 

nostru Tăutului logofat să scrie şi a noastră pecete să 

o lege cătră această carte a noastră. 

Sau scris de Alexa, Vlealo 1003, luna Ghenar 22 zila. 

Din „Surete şi izvoade“ VII, 23. 

Zi XVI 

1003 (1495). Suret de la Stefan Vodă. 

Facem înștiintare precum au venit înaintea noastră 

şi înaintea hoerilor noştri Oancea ficiorul Marinei, me- 

pot Giurgii şi au vindut a sa dreaptă - ocină şi moşie 

de nimeni silit nici asuprit dintral său drept uric giu- 

maătate din sat anume Giumătăţeni parte din sat unde 

ad fost duoriştea lui Caliman, aceia au vindut frățimisău | 

slugii noastre lui Bogdan drept 230 zloi tatărăşti şi” 

sculindu- se sluga noastră au plătit toti aceşti bani di 

mal sus scriși 230 zloți tatăraşti în manule Oancii ficiot 

rului Mariner nepol Giurgil. Pentru aceia văzind şi noi 

a lor buna tocmală şi invoiala și plata deplin aşijderea 

şi noi am dat şi am întărit slugei noastre lui Bogdan 
vre acea di mai sus numita siliste anume giumaătate din 
Giumaătatenii, unde ai fost dvorişiea lut Caliman, partea 

di sus cu sâi fie lui de la not uric cu tot venitul lui şi 

copiilor lui, nepoţii şi strănepoţii lui şi a tot neamul ce 

se va alege ma) aproape nerăşuit nici odinioară în veel. 

iar hotarul ucelei giumâtati de sat din Giumalatenii să 

lie din tot hotarul giumătate, iar despre părți după 

hotarul cel vechiu, pe unde din veac au umblat. Pentru 

aceasta este credinta Domuiei mele Stefan Vodă şi u 

prea iubitilor fiilor Domniei meale Alexandru şi Bogdan 

Vlad şi Tâutul logofătul... 

Acest suret Pam scos de pe :un suret rominesc 

scos de Axinte Uricarul întru care suret este isealit 
- —— N . . . 

Axinte Uricarul, şi fiind cam ars, lam scos mal lămurit 
eu Evloghie dascal în anul 1156 lulie 4. 

Din „Surele şi izvoade“ ÎN, SI. 

NOTE. Documentele aduse supt No. XI şi XVI vorbesc de 

neamul „Jumătate, aşa -de important Ta Istoria politică a sect at 

has 
>
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mea iz mel [63 SI ente /ă 

rd: ia AV im Am mTopiat în ale msle «Surete şi Izvoade» toate actele 
e, / d] moşiei Jumătăţenă şi Zvoriştea, aşa că se cunosc multe din pe- 

7 1-7) ripeliile acestor moşii. Pentru moment aimnintimm că în satele de 

0 A pe Siret: Şerbăneşti şi Maândreştii, ca şi pe Jijia la Jumătăteni, 

își aveai Curți (dvorişte) încă din secl al XIV-lea fratii fraţii Bălnț_ 

5, 05 Al ui şi Căliman _Jumatate., Şi pănă azi Sa păstrat amintirea Alirea aceloi 

mb, (hi J dvorişte ale lui Balinţ, în denumirea satului „Zooriştea, zis din 7 

ul: 

0 Tor 18 vechiu Duoresii, din deorişte, prin schimbar€ de accent şi eli- Poe 

3/1“  mologie poporană. 

Urmașşi ai acestor primi boeri Jumatate, trebue să puneri 

pe Ion Jumatate, zis in documentele noastre ca Ionaşco Jumă- 

tate, care se întălneşte ca boer lărătitlu in divanurile lui Alexan- 

c, tra a [If du cel Bun între 14031411, cind probabil moare, ca batrin 

boer şi slăpinitor tuturor moșiilor de pe Siret şi Jijia, unde pă- 

inţii sar fâ[ își făcuse dovorişte, adică curți, nu case (dvorişte, 

nu domove). Boer cu trecere la tînărul Voevod Alexandru cel 

“Buv, putu să-şi ridice în vaza cătră Vodă pre fiul săi Jurju Ju- 

uatate, care apare regulat ca mare boer fără titlu in tot lungui 

țe ici lui Alexandru Vodă, de la 1403—1433. Lunga sa ca- 

rieră de boer în vederile politice ale domnului săi, i-a sporit 

, v V averea și el a slăpinit intreagă averea latălui săi Ionașco 

AM: n Jumatate. 
_ e: Jurju Jumătate moare cu începutul domniei lui Iliaş Vodă. 

âpl E! lasă 3 urmaşi: 2 băeți şi o fală: Seful Jumatate cu fratele 

; ua săi Mândra și o fata pe Mărina. Traducatorul uricului nostru 

pb greşit pune” Mândrina, în loc de Mandru. Sufixul în e siugular 

Fi Aa în slavoneşte şi Va indus în eroare, Inindu-l drept nume femr- 

p nin în loe de masculin. Politica dusă de acești frați și mai ales 

Vrbi pt opt de Seful Jumatate a făcut să piardă cu totul rostul polilic dun 

   
   

   

„ 

e jumatatea a dova a secl al XV-ea. Ar reeşi că frații Steful şi 

A a Mândru Jumatate au ţinul la politica personală a lui Stefan 

e Vodă fratele lui Iliaș. Amiudor frații se găsese în divanul lui 

pete regulat citați împreună: «Sleful Jumătatevică i să brat 

uni La Măndrul». Ba se vede că Mândrul a murit înainte de 1443 

probabil în luptele incinse între Roman lliaş Vodă și intre. un- 

, i, ehiul său Stefan Alexandru Vodă, căci nu-l mar găsim citat şi 

Ture dir supt odă cin (1448, ci numar pe Seful Jumatatevic:, 

PPE: pr mara Pe [9-4] 
[remi 
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pentru a dispărea apoi pentru vecie din şiraoa boerilor veliți a! %ea se 

secolului al XV-lea. Stefan cel Mare nu giiseşte în divanurile lui 

Petru Aron pe nici un boer Jumălate, ca prieten ori protivnic, y 

căci boeriile lor încetează după anul 1448 (6956 Februar 18; P 

vezi Ulianiski 70). 4 

Cu ce păcătuise acest Stetul Jumătate, pentru a închide « 

scara diregătoriilor urmaşilor săi? Pozitiv nu ştim nimic; bă- “ 

nvuim însă că a fost la inijloc o tradare, că adică Steful Juma- E 

tate s-a fost puriat ca un hain câtră unul din Voevozii Moldo- 

vei scumpi amintire! lui Stefan. Zice Stefan Vodă în uricul din 

7000 Sept. (1491): „iar de acolo (din Şerbăneşti în [sus— adică 

locul Zvoriştel de azi) ce a fost a mosului lor Jonaşco Giumă- 

tate de la moşul nostru Alexandru Vodă, pre acel sat ce s-au 

seris mai sus, et l-ati pierdul cum este nouă în ştiinţă şi boe- [he 

vilor noştri, a 4 

Dacă Vodă Stefan zice în 149 ca este în ştiinta sa că- SAI “ 

Steful Jumătate a fost perdut moșia sa—partea din sus de Şer- e 2 | 

băneşti,—şi câ şi boerii săl şliii aceasta, el putea aduce dovada pi 

vie a lui Iafco Hudici unul din cei mat bătrini boeri din divanl 

săii, care probabil că a apucat şi cunoscut in persoană pe Ste- “ 

ful Jumătate. Şi la ce ar fi ținut Stefan Vodă să pomenească PI, 

acest fapt, dacă nu s-ar fi intimplat hainia Stefului contra ta- PE i 

tălui sâii Bogdan, în luptele sale contra lui Alexandre! (1449). pi „ 

Documentele noastre/ne arată pe urmaşii acestora: Măn-: Ves . 

dru Jumălale ave de fii pe Mărina, Donza şi Silă; Steful Ju- 

mătate ave de fii pe Mărina şi Sleful: iar Mărina sora lor are ai 

de fii pe Bogdan şi Oancea. Ei îşi impart intre dinşii averea 

rămasă : Mândreştii de pe numele lui Măndru Jumătate + 1448; 

Jumătăţenii după numele lui Căliman Jumătate de prin 1350, 

şi Şerbăneştii probabil după numele răstrămoşului lor Șerban 

Jumătate, bănuitul tată a lui Bălinţ și Căliman Jumătate, de 

oare-ce Şerbăneștii se daii cu nume mai din vechi, pe cind cele- 

lalte aşezări se determină cu locuţia: «unde afost dvoriştea luă Ia 

Căliman şi Bălinp. | 
lată dar documente care ne răspică rostul unet familii de: 

Doeri în curs de cel putin 6 generaţii din secl al XIV şi XV. lea 

(1350 — 1495). ——— 

i e !
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Alexandri în „Despot Vodă“ pune pe Jumătate ca plaes 

păzitor de hotară sub domoia lui Alexandru Lăpuşneanu şi Des- 

pot Vodă. E liber artistul de a interverti istoria pentru efectul 

scenei, dar secl al XVl-iea nu găsește nici o pomenire de Ju- 

mătate. Apar ce-i dreptul mai tirziu boeri cu numele Bucioc 

care pe turcește e tot Jumătate. Care să fie legătura între Bu- 

ciocii secl al XVII-lea cu Jumătătenil secl al XV-lea ? O enigmă. 

PE au XVII L pp 

1005 Ghenar 20 (1497): Suret de pe ispisoc săr- 
besc de la Stetan Voda. 

Precum au venit înaintea noastră şi inaintea tutu- 
ror boierilor noştri ai Moldovei a inari şi mici sluga 
noastră /urşa ficiorul Bot Mărin şi nepotul sai /lieş 

fiul Puieeși, nepoti lui Ivaşco Procelnicul de a lor 
bună voe de nimeni siliti nici asupriti şi au vindut a 
lor dreapta ocină dintru a lor drept uric din uricul mo- 

”sului lor lui lvaşco Procelnicul anume un sat Nedeiami. 

Aceia aii vindut acel sat slugii noastre lui Toader i pi 

pp mobi rul lui Gavril și eidenieL sale. Popii Ph] Toader din H 

IN, 

Mud: 

n pr 

laşi şi surorii sale Stanei, ficiorii Jurje! drept 70 zloți: 
tatareşti. Şi s'au sculat sluga noastră Toader şi -rerdenia. vi d 

sa Popa Poader şi sorusa Stana şi ati platit acei han 7% 
70 zloți în minule slugii noastre lurşii ficiorul Marinei, 

A 

şi a nepotului sati Iliaș ficioru! let reeşi; şi dresul ce pă 
lau avut slugile noastre lurşa şi nepolu săii Iliaşa mo- 
şului lor lvaşco Procelvicul de la unchiul nostru Iliaș 
Voevod, încă lau dat în mănile slugii nuastre lui 'Loa- 
der şi -videntei—sale popu Toader şi surorei sale Stanei 
dinaintea noastră şi dinaintea boerilor noştri. Deci noi 
văzînd a lor de bună voe tocmală şi plata depliu așii- 

derea şi de la noi am dat şi am întărit slugii noastre 
jur. Toader ficiorul lui Gavril şi j ale 
Toader şi surorii sale Stanei, beer] lurjei. pe acel de 
mai sus zis sat Nedeiani ca să fie lor şi de la not urie 
şi cu tot venitul; însă să fie pe giumătate slugii noas- 
tre lui Toader, iar cealalta giumătate dintre acel sat să 
fie a popei dui- Toader şi surorii sale Stanel şi liciorilor 
lor și nepoților lor şi stranepotilor lor şi a tot neamul 

ini 

rds Je 
Fr
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lor ce se va alege ma! apol neruşuit nici odată in veci. 

Iar hotarul acelui sat de mal! sus scris să fie din toate: 

părțile dupa hotarul cel vechii, pe unde din veac au 

umblat. Şi pentru aceasta este credința Domniel ieale, 

de mai sus scrisă lo Stefan Voda şi a prea iubitului fiu. 

al domniei mele Bogdan şi credinta a tuturor boerilor 

uoşiri a mari şi a miei. lar după a noastră viată cine: 

va fi domn din fiii noştri sau din neamul nostru sat pe: 

cine va alege D-zeu să fie domu tării Moldovei să nw 

strice a noastra danie şi întăritură, ci mai ales să dee 

şi sa întărească, pentru că şi nol am dat şi am întărit 

de vreme ce este a lor dreapta cumpăratura pe al lor: 

dreptul bani; şi pentru mai mare întaritură a celor de 

mat sus scrise am poroucit credincios boerului nostru: 

d-sa 'Tăutulur logofatul să serie şi a noastra pecete că- 

w'ă această a noastra carte să lege. 

Sau tălmăcit de Gheorghe Evloghie dascal 1782: 

Iuliu 10. 
Din „Surete şi izvoade“ V, 550. 

XVIII 

uvet scos de pe alt suret de pe ispisocu sârbesc cu: 

hotarnica întrinsa de la Stefan Voevod, fără 

veleat şi fără lună fiind ruptă bucata 
de la um locu. 

Cu mila lu: Dumnezeu noi Stefan Voevod domnu: 

țarii Moldovii, înştiințare facem cu această carte a noas- 

tră tuturora cui vor căuta spre dinsa sau vor auzi ce- 

tind pentru aceşti adevărați soltujr şi Pârgari şi totr 

targoveţii noştri din targu Baărladului, aşijdere şi toti 

saracii oameni de prin toate satile ce sînt supt ascul-- 

tarea tirgului şi sînt aşăzați pe holarul lui, că viind 

înainte noastră şi înainte boerilor noştri a Moldovei şi: 

au cerut de la noi ca să li se caute şi să ]i să aleagă 

hotarăle cele vechi ce ai fost din vacu a tirgului Baăr-: 

ladului, drept aceea şi no! le-am căutal şi li-am însăm- 

nat fară undi li-au fost sămnile din vechi începînd din: 

sus din malul Barladului de la o sa:ci şi de la movila 

săpata apoi piste şăsu la dialu cel mare la movila să- 

pata di acole piste câmpu, iarăş la movila săpată, de:
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acole de la cămpu, iarâş la alta movilă săpata, de a: 
cole la margine dumbrăvii la doi stejari îngemănati sau 
facut _sămnu, de acole tot prin dumbravă din stejar păna 

-"în stejar care sînt însemnati în margine pădurii mal din 
sus de dial ce este în dreptul Lipineştilor; de acole pe 
diasupra dialului în gios tot prin pădure pe costișa dru- 
mului ce mergi peste câmpu cel lungu până la Tristiava 
şi iarăş piste acel drum. şi iarăş pe drumu ce mergi 
între Bradeşti şi între Liești în gios pe lăngă margine 
pădurii, la dumbravă unde este o groapă săpată şi iarăş 
peste dumbravă şi peste drumu ci merge lu Brădeşti şi 
pănă la Lieşti la un stejar, sau făcut sâmnu, di acole 
tot prin dumbravă şi mai din gios de Şușneşti în cămpu 
la un stejar sângur, şi de acole drept peste cămpu la 
movila săpata din gios de Hrăneşti pără undi cade Ja- 
răvetul în Bărlad, de acole drept peste Bârlad la . mo- 
vila cea săpată ce este în malul Bârladului, de acole 

drept pe şăs și peste” drani” la” movilă ce Sâpata, de a- 
cole drept la dial la Dumbrava Roşie înlrun stejar sau 
pus sămnu, de acole peste Dumbrava Roşie /Tă” matea 
Tutovit la movila săpala diu gios de Roşceani, de acole 
tot matea Tutovii în sus pără la gura pârâului Crân- 
gului la movila săpată, de acole peste câmpu la dial la 
dumbrava la un_stejar unde s'au pus sămnu, de acole 
la dial priu dumbrava și la capni rădiului şi la capul 
Sorinilor_paricinilor la dot stejari în gemeii, sau pus 

——Zăiiniu ăpor pe supt margine pădurii la un stețar sat > 

pus sâmnu, de acole piste părăul Sacu la dial la doi 
stejari sau pus sămnu, de acole piste Săcuşoara lu un 
stejar sau pus sâmnu, de acole drepi la Sămila şi pesie 
Samila la fântana ce este între Gara și între Drujaşti 
şi la movila săpata apoi Piste ceretel lu diai la movila 
sapata, de acole piste câmpii Ta movila săpată, de acole 
drept piste câmpu şi piste drum şi piste şăs şi piste 
Barlad la salce ce este în malul Barladului de unde am 
început întăi, Acesta este lotarul targului Barladului şi 
a tuluror satelor şi saliştilor ce sunt supt ascultarea 
tărgului Barladului, colră aceasta au mai venit înaintea 
noastră şi înaintea boerilor noştri a Moldover, Auuşca 
şi Musa fetile lui Mihaila Tudor fisior lui Petru Tudor
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si nepoţii lor de frați lvanco şi Saico şi fratesău Smiedri 

si surorile lo: Muşa şi Drasămila fiii ini Ivanco şi îij. 

nepotii lor Craste şi sora lut Podolinca şi Stana şi Naste 

:i Niacşa fiit Costir Dauovici tij nepoti lui Petru 'Ludor 

i: or bună voea de nimine siliti nici asuprili şi-au. 

cuduca sa driapiă ocivă dintral seu drept uric din 

aa 

uri moşului lor Pătru Tudor şi din ispisoe ce-au avut 

de la moşul nostru de la Alexandru Voevod o sălişte 

pe Tutova anumi Ivanu de la Tataria care au sălişti tot 

îu noutru întracelăŞ Tiofar de mai sus seris şi ace silişte: 

o au vindut însuş domnii noastră drept una sută zloti 

tătaraşu şi i-am plătit domnia noastra toti banii aceştia. 

una suta 7loti tatăraşti tuturor acestor ce sint scrişi 

mai sus înainte tuturor boerilor noştri a: Moldovit şi plă- 

tindule toti banii deplin domnia me, şi ace silişte o am 

lăsato ca să fie iarăş supl ascultare târgului nostru a 

Bârladului, iar hotarul acel silişti sa fie după hotarele 

cele vechi şi iarăşi am mal socotit şi am miluit pe soltuji 

şi pargari şi toți săraci oameni din tirgul vostru a Bar- 

Jadului şi li-am întărit lor obiceiul cel vechiu ca nict 

unul din oamenir ce trăesc în Bărladu ca să nu aibă a 

plati nici un fel de vamă acole în tirgu Barladului nict 

de un fel de alejveriş fără numai acel ce vor căra peștii 

acei să aibă a da de un car un peşti şi de o cârultă. 

iarăş un peşti i alta nimica şi spre uceasta i-am îucre- 

dintate însum domniime de mai sus scris Stefan-Voevod 

şi credința a preiubiţilor fii domniei mele Alexandru 

şi Bogdan Vlad şi credința a tuturor boerilor noştri a. 

Moldovei a mari şi mici. 
(In dos) Copii de pe scrisorile megieşilor. Copie de: 

pe hrisovul lui Stefan Voevod pentru locul tărgului Bar. 

“Vad. Ispisoc încungiurilor locului domnesc supt ascultare: 

târgului Barladului la Stefan Voevod No. î. 
Dini „Surete și Izvoade“ IV, 142 

NOTA. Despre „Surete şi Izvoade“ vezi nota bibliografică 

„pusă la pagina 4$. an. XV-lea. 

; 5 ci 

| m aa ia vas 
4 4 ui 
i | BMOTEG, e 

( CENTRALĂ | 
ON ua vEBSITARĂ /-


