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SIMA STOLNICESA 

i I. 

  

ă n tot şi 'n tâte, secolul al XVI-lea 

Şi | al istoriei române scmănă cu se- 
= colul al XIV-lea al istoriei francese 
sei cu secolul al XIll-lea al istoriei ger- 
mane: lupte, omoruri, prigoniri sângerose, 
apel la ori-ce străin, o învălmășelă fără 
semen, un vifor care adi mătură totul și 
mâne pune la locul totul; ir din partea 
luptătorilor, în tâte E” ocasiunile, și ?n cele 
bune și 'n cele rele, un curagii, o băr- 

băţie, un dispreţ de morte şi o gran- 

dâre, cari te opresce în loc, mut de ad- 

mirațiune. 
Decă t6te aceste puteri, neas&muit de 

mari și extraordinar de variate, — gîndiţi- 
vă la Radu de la Afumaţi şi la” Petru 
Rareș, la I6n-Vodă cel cumplit și la Mi- 
haiiă- Vitezul, la Dănescii şi la Drăculescii 
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Munteniei, la stolul de copii, nepoți şi 
3 strănepoți legitimi şi naturali, care sbâră 

într'una, cu însuşiri fenomenale din viţa 
lui Ștefan-cel-Mare, — decă tâte. aceste 
puteri ar fi lucrate unite și continuându- 
se spre unul și âcelași scop, ce miîndreţe 
de resultate ar fi avut istoria secolului al 
XVllea să înregistreze în mersul înainte 
al țărilor române! 

Luptele acestui veac fără de părechiă 
în istoria n6stră însemneză tote zătic- 
nirea Românului prin Român, — intreprin- 
dere nenorocită pentru deseverşirea și mai 
completă a căreia Turcul, Polonul, Un- 
gurul și alte neamuri străine s'aă grăbit 
să ajute pe Domni, pe Domnișori, pe bo- 
ieri, pe toți cei cari voiaii să facă zarvă 
Și să dea răsboiă. | 
„Pe lângă luptele pomenite de cronicarii 
pămînteni și de cronicarii străini, docu- 
mentele Arhivelor nâstre ai de multe 
oră, în câte un simplu act de vendare șcii 
de întărire a proprietăţei, câte un rând în 
care “ți spune că prima cumpărătore s'a 
făcut după ce boierul cutare se sculase 
«asupra capului Domniei Mele, i&r Dom- 
«nia Mea l'a omorît pe el și câta lui». 

De ar fi să se numere acești boieri cari



se scâlă asupra Domniei, coborînd de la 
munte sci venind de peste Dunăre, nu- 
mărul luptelor din secolul al XVl-lea ar 
mai cresce cu âncă pe atâtea câte sunt. 

Boierii Mehedinţilor, Pârvulescii Craio- 

boierii de la Slatina, boierii Buzău- 
lui pun, scot, schimbă, omor Domnii cu 
o dibăcie şi cu o iuţelă de prestidigita- 
tor. — Cu casele lor /o/ovăzzze şi cu acele 
cute inexpugnabile, din cari abia aă r&- 

mas unele prin munţii Gorjului, cu cetele 
lor de plăieși şi de arcași, cari treceaii 
de multe ori peste o mie, acești Vuzgravă 
ai Jiului și ai Oltului, ai Argeşului și ai 
Buzăului, viteji, crunți, nesăturați în pof- 

tele lor, reamintesc pe burgravii Rhi- 
nului. 

— Dumnedeii întâiă, și-apoi buzduga- 
nul; ce mai venia pe urmă era secundar! 

Cum vor fi fost boierii secolului al XV- 
lea, luptătorii lui Mircea-cel-Bătrân, ai pri- 
milor Dănesci şi- apoi ai Drăculescilor sub. 
Vlad-Dracul şi-apoi sub Vlad-Țepeș? Ce 
însușiri vor fi avut Dănescii Bassarabilor 
ce vin pe urmă? Documentele atât de rare 
și atit de seci ale secolului al XV-lea nu 
ni spun. 

Nepoţii însă și strănepoții lor din seco-
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lul al XVI-lea sunt năsdrăvani ca voinicii 
din poveste. 

ȘI aveaii mume și neveste, și aveaii fete 
și surori cari li se potriviaă de minune! 

lubire fără de margine; uri cari mer- 
geai până la junghiuri şi până la otravă; 
nervi de oțel; puteri de bărbat; credinţă 
în Dumnezei și 'n ce c-este scris» care 
le făceau, impassibile și de bronz, să ducă 
în inimă durerile cele mai chinuitâre, — 
ecă jupânesele și Domnele secolului al 
XVI-lea. 

Sunt unele imprejurul cărora mor băr- 
baţi, flăcăi, nepoți; sângele ființelor iubite 
le-a stropit de sus până jos și ele, stane 
de pictră, întruna bătute de valurile a- 
marului vieţei, stai neclintite seci luptă îna- 
inte, fără se înghenuchie de cât înaintea 
altarului, căruia, la bătrânețe, se vor în- 
china pentru vecie călugărindu-se. 

Ce tabele! ce tragedii! ce drame în- 
tunecate, în negrul cărora străluce cite o 
dată surisul candid al unei fecidre! Trec 
unele după altele prin învechitele hrisâve, 
fiă-care cu frumuseţile şi cu nenorocirile 
lor, unele mai interesante de cât altele. 

Cu privirea departe pătrundătâre a ge- 
niului, Carmen Sylva a is: /a beauti



* 
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de la femme roumaine a dle pendant long 
femps venommee ; Mais son Energie, son 

courage, son devonement on les 9noratt,- 

car Î'histoire de ce pays n'est presque Das 

connue en Fuvope. E c'est dans d histoire 
que nous allons la frouver tout entitre 1). 

Deschide secolul şi începe povestea du- 

rerei şi a speranței Jzpândsa Caplea, fata 

lui Vlad-Vodă Călugărul, sora lui Vlăduț- 
Vodă, nevastă lui Staicu Logofătul, muma 

lui Pârvul Comisul, soțiă şi mumă care iși 

petrece viața îngropând bărbat și fecior Și 

dând mânăstirilor avutul săi ?). 

Abia cunoscută, Sârboică pote din nea- 

murile viteje ale Knezilor Serbiei, tră. 

ind cînd în Oltenia în cetățuile Bassarabi- 

lor, cînd prin cetățile Serbiei, apare Jz- 

pânisa Negoslava, soţia marelui ban Barbu 

Craiovescu 3). 
Trăind o dată cu Jupânesa Caplea a 

luă Staicu Logofătul şi, din mumă în fată 

călugărindu-se, jupânesa Mara a luă 

Baldovin Pârcălabul, stăpina Golescilor, 

  

1) Carmen Sylva: Za Femne Poumaine în la Revue des 

Revues (1 Octobre, 1895), pag. 32: a 5 

2) Intre altele, hrisovul din 27 Dec. 151 din Târgovişte 

al lui Vlad-Vodă sin Vlad-Vodă. Acad. Rom. Condica M-tirei 

Dealul, pag. 49. N 

2 Arh. Statului: Condica Bistriţei (1859), pag. 7-9.
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Mărăcinenilor şi Vieroșului,. cunoscută în 
hrisve ca mozabhia Magdalina, cu fata 
ei că/ugărifa Sara, cu altă fată, că/ugă- 
rița Borcidza, înainte jupânesa Cafea a 
luă Borcea Șătrariul, Și cu o nepâtă, 
jupăneasa Cap/za, fata lui Ivașcu  Pahar- 
nicul, muma lui Ivașcu Vornicul de la Go- 
lesci și a lui Albul, marele Clucer, doi 
din cei mai viteji căpitani ai Tărei, îna- 
inte de Buzescii lui Mihaiu, care ȘI ea, 
jupânesa Caplea de la Golesci, o Ba- 
sarabă, se călugăresce după 1587 D, 

Le urmeză, inrudită pote, zzpândsa Zanm- 
fira, ziditârea Mânăstirei Silvașului, «o 
<Dâmnă mare şi vestită, și Pururea po- 
«menită, fata dui Moise- Vodă din Bucu- 
<vescă, dzu neamul marilor Basarabescy 2. 

După ea, apar, stăpâne pe colosalele 
averi ale Basarabescilor pe cari le vor îm- 
părți mai târdiă cu Brâncoveniă, puterni- 
cele jupânese Azca de Ja Coiany șI Ma- 
ra de la Cozani, muma lui Radu-Vodă 
Șerban 5). 

  

1) Intre altele, condica Vieroşului la Arhive şi pach, LăĂV la Acad. Rom. — Boierii din Golescii. sunt din boieri! Crâiovesci, 
2) Biserica ortodoxă, an. 1877, pag. 498. Silvaşul fusese mai vechii de cît Vodița, Prislopul și Motru. Zamfira a înoit-o, 3) Intre altele Arhive, M-tirea Radu-V odă, pach. 23 act.



— 9 

In urmă, Jufâudsa Caplea Spătărisa de 
a Periş, strămâșă Rudenilor, fata lui Tu- 
dosie Banul, stăpâna munţilor Bucegi Î), și 
altă jupânesă Ca/pea a /ui Ghiorma Ba- 
nul, femeiă, al cărui cadavru Petru-Vodă 

Cercel îl va desgropa de la biserica ei, 
S-ftul Nicolae al Vornicesei Caplea și-l va 
reingropa la Bolintin 2). 

Cernită pentru vecie și înghiățată de 
durere, apare 7zpândsa Wilaza, nevasta 

lui Dobromir Banul și muma lui Mihăilă 
Postelnicul, pe cari i-a vEdut murind de 
morte cumplită și fără bhmbă 5). 

Puternică pe vremea ei și ecaze pr24/fe 
a Îuat cu de-asila» ni se arctă jupântsa 
Stana din Brâncoveni t), cu nenumărate pro- 
cese, vândări şi cumpărături, cari vor al- 

6, hrisov din 8 Dec. 1612, —și Condica Afitropoliet, No. 1, 
judeţul Dîmboviţa. , 

1) Intre altele. 4r4ize, M-tirea Cotroceni, pach 19, hrisov 
din 28 Maiă 1578, — şi tot Cotroceni, pach. 86, act. 2, hri- 
sov din ro Nov. 1579, — şi cond. No.1 a Mitropoliei, Dră- 

gănești pag. 171-173. DR _ 
2) Arhive: M-tirea Mihai-Vodă, numită înainte de Mi- 

haiii S-ftul Nicolae al Vornicesei Caplea, — pach. 15; act. 3, 
hrisovul lui Gavriil Simeon-Vodă, în care arată că 7îz și sâu- 
gerat a lucrat Petru Cercel. , Ă 

3) Arhive: M-urea Zlătari, pach. V, act. 4, hrisovul din 

1587 al lui Mihnea-Vodă, pentru Satul Junghiașii dat Metirei 

Stănescilor, — și altele. , 

1) Arhive : Condica M-tirei Vieroşul, pag. 209, act din 

1617 şi altele.
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cătui în secolul al XVil-lea averea cea fără 
de număr a lui Preda Brâncovenul, cre- 

ditorul Domnilor Munteniei și principilor 
Ardealului. 

Și 'naintea Stanei acesteia, sunt încă 
la Brâncoveni: Jzpândsa Stanca, bătrână 
şi neputincisă la 1587, soţia lui Matei 
Banul din Brâncoveni și muma Jrpânesez. 
Marga, a lui Ivan Postelnicul şi a unei 
alte fete care este în ţera turcescă. Marga 
este marea ctitoră a Glavaciocului, căreia 

i-a dat zece moşii 1). 
Puternice și bogate ni se ar6tă nevasta 

lui Hamza Banul, Jupântsa Marga dinu 
Crefesci, ziditârea mânăstirei Creţescilor 

(Dolj), strămâșa, probabil, a Brădescilor 
Olteniei şi jupândsa Velica (pote o Bol- 
descă), nevasta lui Lupul Banul 3). 

B&trână la finea secolului XVI-lea, plân- 
gându-şi bărbatul și pe feciorul cel vireaz, 
Radu Comisul din Floresci, căpitanul iubit 
al lui Mihaiiă-Viteazul, apare tot în negru 
și 'n durere, Jufândsa Maria du Flo- 
  

î) Acad, Rom., condica M-tirei Glavaciocul, pag. 293- 
294 şi altele. Bătrina Stanca din Brâncoveni are încă o fată, 
pe Caplea, ce nu cunosc alt-fel. 

2) Acad. Rom. documente (51—123 >), hrisovul lui Mih- 
nea-Vodi din 17 lulie 1581. Pentru Creţesci, v, Schize din 
Îsi. Craiovei, de D. Aug. Peșiacov (Craiova, 1902) pag. 72.
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vescă, o Basarabă din Mărgineni, fata lui 

Drăghici, Vornicul din Mărgineni, soră cu 
Udriște Vistierul, cu Drăghici Vornicul din 

Cornăţeni, și cu jufântsa Elina, a luă 
Ivașcu Vornicul din Golescă, acesta din 

urmă £/zua, jupânesă a cărei vicță pare 
a fi fost mai fericită 1). 

Vin apoi două vornicese bogate şi ne- 
norocite, căci pai copii: jupânisa Wega 
a lui Mitrea Vornicul, ziditrea bisericei 
Hotăranilor din Romanați, robită de Turci 
la vreme de bătrâneţe, și j/pânâsa Kzayna 
a lui Cernica Vornicul, cel cu hrisovul de 

aur al lui Radu-Vodă Șerban și cu mo- 
șiele dimprejurul Bucurescilor al căror nu- 
măr nu se mai sfirşesce 2). 

Câte însă nu mai rămân încă în negura 
nepătrunsă a trecutului! pe câte nu le-a 

vădut Brașovul plângând cernite pe ulițele 
lui omorul bărbaţilor lor și căutând să-și 

scape feciorii pentru a'și continua neamul*)! 

1) Arhive : condica Mitropoliei No. 10 pentru Olt, Vil- 

cea și Mehedinţi fassiz şi condica Coziei, pag. 674 şi ur- 

mătoarele; diferite pachete ale M-tirei Radu-Vodă precum și 

condica Ragdu- Vodă, pag. 3534 şi 484—455. , _ 

2) Arhive : între altele, Cond. Mitropolie? judeţul Din 

boviţa, schitul Pietriceaua ; Odobescu; Analele Soc. Acad. 

anul 1877, Anficuit. jud. Romanați ; pentru a doua, Cond. 

Mitropoliei, No. 2, Ilfov, moșia Brănesci. aia di 

3) Carmen Sylva (M. $. Regina Elisabeta a României) dice
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Ce jalnice și înzăbrănite //eozză nu s'aii 
destășurat 6re în lacoma cetate a Sașilor 
în Februarie și Marte 13432! 

Spăimentate și îngrozite de lupta de 
la Periș și de măcelurile de la Bucuresci 
ale lui Mircea Ciobanul, fugiseră peste 
munți, la Brașov și la Rișnov, boieresele 
din Mărgineni, și soția lui Stroie Spătarul, 
și soţia lui Coâdă Vornicul, și soţia lui 
Radu Comisul, și soţia lui Toma Banul"). 

Mai nenorocită pote de cit t6te a- 
ceste jupânese, inălțându-se prin durere 
până la figurile lui Eschil și lui Shake- 
speare, apare, în timpul lui Mircea Cioba- 
nul și al lui Alexandru-Vodă, fiul s&ă, zz- 
PBântsa Marga a lui Dragomir Postelnicul. 
Avea patru mindri feciori: Udrea, Radu, 
Barbu şi Cracea. Pe primul i-l taie Mir- 
cea-Vodă; înghenuchiată de jale, jupâ- 
nesa Marga se călugăresce și devine zz0- 
nahia Eufrosina și, ca monahiă, îngr6pă 
pe Radu, pe Barbu şi pe Cracea, tăiați câteși 
trei de Alexandru-Vodă la 4 Septembrie 

în studiul Za /emme Roumaine, publicat în a Revue de 
Revues (1 Oct. 1593): c'est de vos entrailies que renait ce 
pays, dont on ne sait les destinâes futures, mais qui doit 
donner sa note dans e concert de ia civilisation europtenne. 

1) Quelle zur Geschichte der Staat Kronstadt (Braşov, 
1896), III, pag. 260 şi următărele,
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1569. S'ar crede că şi adi plâng lespedile 
sumbrei mânăstiri a Snagovului de neno- 
rocirea acestei mume, a cărei inimă se 

sfâșiă. de patru ori atât de cumplit. Les- 
pedea sub care este ea ingropată dice: 
A răposat roba luă Dumnedeii. Monahza 
Eufrosina, după mârtea a patru fă aă 
să7, cari al fost tăiaţi. Wecznica ponte- 
nire! Îfult întristată mumă până la 
morte ! !), 

Trăind cu ele, plângendu-și bărbatul o- 
morit de Alexandru-Vodă Mircea, luptând 
pentru averile fetei sale, viitârea Domnă 

Stanca şi ale feciorului săi, Dragomir Pos- 
telnicul, ictă jepândsa Wecsa din Dră- 

goesci 2), nevasta lui Radu Logofătul din 
Drăgoieşti, tăiat de Alexandru-Vodă Mir- 

cea la 15685). , 
Tot peste Olt, la jumătatea secolului, 

luptă singură, căci bărbatul și feciorii 

sunt fugiţi în Ardeal, jupâuisa Marta, 

mama Busescilor Preda, Radu şi Stroe *). 

1) Odobescu: Scrieri 1, Câze-va are la Snagov, pag. 42 5 

și pag. 428. 
2) Arhive: Episcopia Rîmnic pach. 87, act. 1; 

din 1588 Nov. 20; — Con. Govorei, pag. 153. 

3) dag. Ist. Cronica lut. Const. Capitanul pag. 211. 

4) Hasdei: Taia, 1869, Martie 9; Tocilescu: Marele 

risov al Buzescilor, Tin. Rom. L, L; Pag. 124-125. 

hrisov
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Dincâci de Olt, când la Bucuresci, când 

în munții Buzăului, apare o jupânesă, care 
a fost prin țări străini, la vremuri de grea 
cumpănă, şi-anume JYrpântsa Elisafta, ne- 
pâtă Dâmnei Nega a lui Mihnea Tur- 
citul 1). 

Când prietene acestor jupânese, când 
dușmane mai înflăcărate de cât para focu- 
lui, se artă, ca înalte Dâmne și stăpâ- 

nitâre, nevestele Domnilor din secolul 

al XVI-lea. 
Intrecendu-le pe tâte cu istețimea min- 

ţei, cu puterea de fire a voinţei, cu iu- 
birea de ledică a copiilor, spaimă boie- 
rilor în țeră, obiect de admiraţiune amba- 
sadorilor creştini şi pașalelor turcesci la 
Constantinopole, prietenă Sultanelor Va- 
lide pe care le orbește cu diamantele şi 
smarandele sale, — se înalță, domnind prin 

bărbat și copii, aprâpe so de ani, în 
Tera-Românescă, fata lui Petru-Vodă Ra- 
reș, nevasta lui Mircea Ciobanul, muma 
lui Petru-Vodă Schiopul, faimâsa PDomră 
Azajua, incomparabila Mrezză, de care 

1) Condica Sf-tului Jon Mare, precum 'şi alte diferite 
hrisâve, și la A7hive cele trei condici ale Episcopiei Bu- 
zăului.
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răsună stafetele și memoriile baililor ve- 

nețiani, ambasadorilor francesi şi inter- 

nunţilor imperiali. 
Printrun contrast violent, puneţi ală- 

turi de Dâmna Kiajna pe blânda, supusa 

şi evlavidsa Donna Despina a lui Ne- 

goe-Vodă, așa cum ni-o artă icona de 

la Schitul Ostrovul, ocolit de apele Ol- 

tului, sub stâncele prăpăstiâse ale Coziei: 

o Pietă a unui Fra Angelico da Fiesole, 

care sar numi Dobromir Zugravul, mumă 

indurerată, îmbrăcată în lungi marame de 

doliii şi, ținând ca și Fecidra, mort pe 

ghenuchii ei, pe domnescul ei fecior Teo- 

dosie Voevod în pod6be de purpură Și 

aur, şi dicând, cum scrie pe iconă, cuvin- 

tele blajine și rugătore: «Dâmne! po: 

menesce pe răposatul t&ii şerb Ion Theo- 

dosie Voevod şi strămută-l în locașele tele 

cerescă 1)». 
Mal trăesce sei murit-a la începul se- 

colului al XVl-lea Domnra Wega, muma 

mult iubită şi mult cinstită a lui Negoe 

Basarab şi sâcra Domnei Despina? ?) 

Deschid secolul al XVlilea Pânza 

1) Odobescu: /sforiz Arheologiei, pag. 421- DR 

2) Imoățătuurile lu? Wâsoe către fiul sei (Bucuresci,. 1543) 

p?g. 173 şi următorele.
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Catalina a lui Radu-cel-Mare ŞI Dommna 
Voica a lui Mihnea-cel-R&i, una din fe- 
meiele victimei Basarabilor de la Sibii, și 
PDomna Anca, soția lui Vlăduţ-Vodă Şi 
muma lui Vlad-Vodă cel inecat. 

Și-apoi Dămna Stana *), a lui Petru- 
Vodă (Radu Paisie) şi o alta Doua 
Wozca, a lui Pă&traşcu- cel- Bun, din neamul 
Bălenilor, bunica lui Radu Postelnicul Bi- 
diviul, şi ir o nevastă a lui Pă&trașcu-cel- 
Bun, "Donna Tudora, muma lui Mihaiit- 
Vitezul, mai târdiii călugăriţa Teotana de 
la Cozia, femeia cea cu “vorbele jalnice ca 
bocetele lui Ieremia. 

Și, pe urmă, Dâmnele vitejilor fără de 
părechiă, Domna Ruxandra, a lui: Radu 
de la Afumaţi, și Dâmna Stanca a lui 
Mihai- Vitezul, din neamul boerilor din 
Drăgoiesci, -— femei pentru care biruințele 
soților erai izvâre de lacrimi. 

Şi ICrăși Donna Catrina a lui Alexan- 
dru-Vodă Mircea, Dâmnă care cunoscea 
Italia şi artele ei cinquecentiste, ȘI noră-sa 
Dâmna Wa a lui Mihnea- Vodă, cea 
umblată prin țări străine și-apoi retrasă 

  

1) AL. Ştelulescu: Afonastirea Tismana Cediţ. II) pag. 
137, pomelnicul ctitorilor Tismanei.
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în munţii Buzăului, cari răsună și adi de 

numele și renumele acestei puternice stră- 
mâşe a boierilor Tătărani din secolul al 
XVIl-lea, Dâmna Nâga, singura dintre 
tâte Dâmnele române care își dice: De 
Dumnedeii âzgrzziforea Regină a Ţării 
Românesci, cum stă scris peo cruce care 
se află și astădi în mănăstirea Obitel 
Bretskaia din Kiew!). o 

Să nu uităm pe PDâmna Marghata, so- 

ţia lui Simeon-Vodă Movilă, trecută prin- 
tre ctitorele străvechei mânăstiri Tismana 2), 
— și încă pe Dâmna Rada atât de pu- 
țin cunoscută, şi pe Dâmna Wișa, i€răși 
soțiă a lui Mihnea-Vodă și mumă a lui 
Radu-Vodă Mihnea ?). 

Și 'n fine, închidând cu sbuciumată vicţă 
secolul al XVI-lea, trăind copilă la Măr- 
gineni și nevastă la Tirgoviște, la Suceva 
şi la Viena, apare Dâmna flhna, soția 
lui Radu-Vodă Șerban, fata lui Udrişte 
Vistierul din Mărgineni, muma marei Pos- 
telnicese Elena Cantacuzino din secolul 

al XVII-lea. 

1) Haşdeii: Arhiva Istorică I, pag. Sr. 

2) Ştefulescu : A/ăzăstirea Tismana (ediţia II), pag. 138: 

Pomelnicul blagocestivilor Domni. , E 

3) Arh Statulu: Condica Episcopiei Buzăului. 

68935 *
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Cu cele mai multe dintr'aceste jupânese 
şi Dâmne ale secolului XVI-lea, proba- 
bil de le r155o încâce până după 1601, 
şi-apoi singură, bătrână, amărită, fără băr- 
bat și fără copii, uitată de Dumnedeii, 
der nu și de Gmeni, a trăit, în casele 
boerilor din Drăgoieşcii Gorjului până după 
1634, Sma Stoinzcesa, nevastă lui Stroe 

Buzescu, marele Stolnic, cel mai vitez 
căpitan al lui Mihaiu Vitezul, — jupâ- 
n6să din viţa căreia povestim cele ce 
urmeză, ajutându-ne cu hrisâvele și căr- 
țile Domnilor, cu zapisele boierescă şi cu 
spusele cronicelor.



II. 

Banul Dobromir, «boier din casa Dom 

piei Mele» dice Alexandru-Vodă Mircea !), 

a avut un frate, G/erge Logojetul din 

Rimnic 2), icr, mai târdiă, după 1586, cu- 

noscut în documente sub numele de Poza 

Gherge 3). 
Ca şi fratele săi, Gheorghe Logofătul: 

moștenise din averea colosală a primilor 

Buzesci de la începutul secolului XVI-lea, 

de la Manea, fiul lui Mogoș Banul, bunic 

(Manea) despre tată sti mamă, — nu 

sciii, — Banului Dobromir şi lui Gherghe 

Logofătul 4). 
Ca toți boerii cu moşii multe peste Olt, 

1) Arhive, hrisov din 3 Maiii 1569. 

2) Arhive: Episcopia Rîmnicului, hrisâvele lui Mihnea- 

Vodă din 13 Aug. 1586 şi 1587. 

3) /bidem; hrisov din 1587. , 

1) Hrisovul lui Mihnea-Vodă din 16 Mai 1579, publicat 

de d. Al, Stefulescu în Amica? Poporului (UI. 7 din 15 

lan, 1902).



în Gorj, în Vâlcea și ?n Mehedinţi, Gher- 
ghe Logofătul avusese judecăţi cu rudele 
Și vecinii, încă din timpul lui Mircea-Vodă 
Ciobanul (1546-1354). 

E probabil că s'a născut înainte de 1523. 
Primele certe și judecăţi ce are Logo- 

fătul nostru sunt cu Stanciul Banul !), fra- 
tele lui Tudor Logofătul, care Tudor Lo- 
gof&tul este tatăl lui Radu, lui Vlad 
și lui Pârvul, faimoșii și bogații door? din 
Drăgozesci ?). 

Cu aceşti boieri din Drăgoieşci ȘI cu 
Stanciul Banul, — probabil, moșul Zozer;/op 
din Zătrenă 3), — sunt inrudiţi Dobromir 
şi Gheorge, de vreme ce vom vede may 
la vale că pe feciorul lui Pârvu din Dră- 
goiesci, pe Udriște Postelnicul. din Dră- 

  

1) Arhive: Episcopia Rîmnicului, pach. 52, act. 4 și 6; 
hrisâve de la Vlad-Vodă din 8 Sept. 1510, de la Bassarab- Vodă din 1 Sept. 1517 şi un altul de la Petru-Vodă din 
3 Aprile 1568. — M-tirea, Bistriţa, pach. 1, act. 3; hrisov de la Bassarab-Vodă din 23 lulie 1514, unde se vorbesce de “Tudor Log. și Stanciul Ban. 

2) Arhive: Episcop. Rîmnic. pach. 52, doc. 1, hrisov al lui Mircea-Vodă din 24 Aprile 1545 şi altele din acelaşi 
pachet. — Condica Govoret din 1753; Basin. — Tudor Lo- 
gofătul este «iz casa Domnie Iele (Condica Govorei, 
pag. 23—26, hrisov de la Radu-Vodă sin Radu-Voaă din 
30 Mai 1526, 

5) Arhive : Episc. Rimnie. hrisov din 29 Decembre 1390 al lui Mihnea Vodă.
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goiesci, Sima  Stolnicesa, fata “lui Gher- 

ghe, nul mai scâte din Werea Udrzște!). 

Certele cu Stanciul Banul și cu fiică-sa, 

care nu mi-e cunoscută, le-a avut Gher- 

ghe pentru moșiă în Voinigesci, — un sat 

şi o moșie asupra căreia aveai drept de 

proprietate în secolul XVI, pe părți-părtți, 

boierii Buzescy, boierii din Drăgoesci, bo- 

ierii din Zătreni şi boierii Dobromir Banul 

şi Gherghe Logofătul. Să adăugim că 

și Stanciul Banul, sei, mai "nainte, Stan- 

ciul Logofătul, este tot «dz casa Dom- 

nici ele» cum îl numesce Negoe Bas- 

sarab 2). 
Hrisovul lui Mihnea-Vodă din 16 Maii 

15792) numise pe Dobromir şi, deci, pe 

frate-s&ă Gherghe, nepot lui Manea fiul 

lui Mogoş. Hrisovul aceluiași Mihnea-Vodă 

din 27 Decembrie 15781) ne spune că 

moșul lui Gherghe era și Zutor de fa 

Râmnic. 

Care a fost despre tată? care despre 

mumă? Nu cunosc. Manea lui Mogoș şi 

1) Arhive: Condica Govoreh, pag. 151 zapisul Simei 

Stolnicâsa din 15 Iulie 1634. 

2 Arhive: Episcop. Rîm. pach. 52, 

1 Sept 1517. , 

3) Al. Stefalescu: Apzica/ Pogoruiui, loc. cit, 

4) Arhive : Episcop. Rimnic. pach. 52, act. 14» 

act, 6, hrisov din



Fuior de la Rimnic sunt moşii boierilor 
Dobromir şi Gherghe, din cari Dobromir, 
după cum se va vede dintr'un alt studii i), 
este icrăși «474 casa Domnzei Mele», adică 
din sânge domnesc sii aliat prin căsătoriă 
cu casa domnâscă. 

Cunâscem pe moșii Manea și /uior 
ai boierilor Dobromir și Gherghe. N'avem 
nică o cunoscință despre tatăl şi despre 
muma lor. Sciii că Dobromir şi Gherghe, 
pe lângă proprietățile lor din Bucuresci, 
din Craiova, din Lupesci, din Hodobeni >, 
Voinigesci și Drăgoiesci, aveau moșii la 
Runcu 5), vii în Tămășesci 4) şi moșii la 
Cort, pe malurile Șușiței din Vâlcea, unde 
şi astădi țăranii arâtă un loc undei dice 
la Băniă, — ceia ce aduce aminte pe 
Banii Yruluă și pe boierii Cozfeni, din- 
îre cari boieri Corbeni cunâscem la 21 
lunie 1305 pe Petru Spătarul și pe Radu 
Comisul, boieri <//n casa Domnie? Mele» 
dice Radu-cel-Mare 3). 

  

1) Boieri din Casa Domnie? . . . şi Dobromir Banul. ___) Arhive: Motirea Radu-Vodă (Sfta Troiță), pach. 3, di- ierite acte, Cf. Condica M-tirei Radu-Vodă. 
5 2) Arhive: Cond. M-tirei Hurezul, pag. 305, hrisov din 1035. . 

î) Arhive: hrisov de la Mihnea-Vodă din 1587. 5) AL. Stefulescu: Cascada de la Văideni în Am. Popo ruh Cgor, Oct. 15).
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Erau Corbeni de tată? eraii de mamă? 
Cercetători mai norocoşi vor hotări. 

Ori-cum ar fi, Gherghe Logofătul, ne- 

pot lui Manea și lui Fuior, luptă, ajutat 

de fratele s&ii, pentru. întinderea moșiilor 

şi viilor sele. După mpâriea cumplrtă și 

fără limbă a Banului Dobromir şi a fiu- 

lui acestuia, Mihăilă Postelnicul 1), Gher- 

ghe la 1586 are de luptat la Divanul lui 

Mihnea-Vodă cu boierii Buzesci pentru par- 

tea Voinigescilor, cumpărată de Banul Do- 

bromir pe 60.000 de aspri de la jupâ- 

nesa Wicșa din Drăgoiesci şi de la ne- 

potu-săii Radu Drdrviul 2). Ciştigă pro- 

cesul Gherghe care, la acestă dată, 1586, 

este Logofăt și «dozer a/ Domntei Mele», 

ier la 1587, un hrisovallui Mihnea-Vodă 

il numesce Popa Gherghe de /a Rîmunte, 

adică un călugăr, cum se făcuseră şi se 

vor mai face, la vremuri de bătrâneţe, atâția 

și atâția din marii boieri ai Ţărei. 

1) Mag. Îstar. |, pag. 220 și IV, pag. 274. — Arhive : 

M-tirea Mihai-Vodă pach. 3, act. 3 și hrisovul din 23 Nov. 

1585. 
. _ 

5 : Arhive : hrisov din 8 Mat 1569. — Bidiviul trebue să 

fi fost cel mai curagios călăreț al timpului săii, ca Bassarabă 

de la Bălaci din secolul XIII și ca Balăceanu din secolul 

XVII, — călăreț de cai arabi . . . bidiziă
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Nu cunâscem data morței lui Gherghe 
Logofătul. 

El a avut de copii pe Sipza Sto/nietsa 
și — decă Gherghe nu va fi avut mai 
multe neveste, pe frații Simei, adică „Szap- 
ciul!), pe Chircă Comisul :) și pe Tu- 
dosie Spătarul 5), mai târzii Marele Lo- 
gofăt al lui Mihaiii Vitezul, — Chircă Și 
Tudosie, moşii boierilor de la Ruda de 
pe Argeș, adică a boerilor Rudeni din se- 
colul al XVII-lea 4). 

Decă Gherghe nu a avut de frate de 
cât pe Banul Dobromir, atunci Oprea, pe 
care marele hrisov al Buzescilor 5) îl nu- 
mesce zepof de frate al Banului Dobro- 
mir şi pe care Stroe Buzescu îl scâte 
dintr'o făgăduială de bani at Țărei, este 
și el fiul lui Gherghe, frate cu Sima, 
cu Stanciul, cu Chircă și cu 'Tudosie. 

  

  

1) Arlize: hrisov din 1593 e'la Alexandru-Vodă sin Bogdan-Vodă. 
, 2) Arhive: Condica M-tirei Hurezul, pag. 305, hrisov din 1635 și “Tocilescu: acte din Colecgiunea Rudeanu, în Rev. pentru Ist. Arch, şi Fil. Il pag. 224—225. , 3) Arhive : Episcop. Rîmnic. Moșia Copăcelul, hrisâve din 1586 și din 1593. 

, î) Arhive : Jdi, hrisov din 1624 de la Alexandru-Vodă sin Radu-Vodă; Mitropoliey pach. 31, doc, 2. — Academia: Căldărușani, 
”) Zinerimea Română: “Focilescu: Z/risovu/ Buzescilor, I. 1 pag. 129.
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Oprea este un moș al boiesilor din Dră- 

gășani și un favorit al Domnei Stanca !). 

Prin urmare, ca copii ai lui Gherghe, 

putem, până la mai complete informaţiuni, 

să considerăm pe Sima, pe Stanciu, pe 

Chircă, pe Tudosie şi pe Oprea. 

Sima Stolnicesa dice la 1634 în zapi- 

sul dat Govorei: dz dozei ceă betrână 

am rămas nu mal ei 2), cela ce ne au- 

torisă a-i da la 1634 cam 80-85 de ani și, 

deci, să-o considerăm ca născută pe la 1550. 

Măritată între 1565 şi 1570 cu Stroie 

Buzescu, cel mai tânăr dintre fii lui Vlad 

Banul şi ai Mariei soția lui?), Sima Stol- 

nicesa hu are copii de loc; în nici unul 

din hrisâvele cari o privesc nu se voi- 

besce de vr'un cocon saii de vr'o cocsnă, 

chiar morți și îngropaţi la vre-una din mă- 

năstirile familiei Buzescilor, filă Stănescii, 

fă Căluiul, fiă Dobruşa, fiă Străjescii. 

1) Arhive: Episcop. Rimnic. pach. 105. act. ÎI» hrisov 

din 31 lulie 1597: tot acolo, hrisovul lui Mihai-Vitezul din 

1596, pach. 65, doc. 21. 

2) Arhive: Cond. Govorei, pag. 157- | _ 

5) Arhioe: Motirea Călui, pach. 13, act. 1» brisovul lui 

Alexandru-Vodă 1575 Febr. 13. Vlad Buzescu fuge în Ar- 

deal la 1545, după bătălia de la Periș şi, pare-se; more 

acolo. Maria, soţia lui rămîne în țeară. — V. şi Marele hrisov 

al Buzescilar în Zinerimea Romină 1,1. Ci. Hasdeu: Traian 

1869, Martie 9. Limba slavonă la Români până la 1400.
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Fără copii, der iubită de bărbatul ci, 
de vreme ce n'a părăsit-o în tâtă vi6ța 
lui, de şi putea să facă lucrul acesta cu 
uimitrea ușurință a secolului XVI-lea, 
când cunâscem lui Chircă Comisul, fratele 
Simei, trei neveste, pe Necșa, pe Despina 
şi pe Maria, — fără copii, Sima trebuie să 
fi suferit adânc când vedea la cumnatele 
sele, la jupânesa a doua 1) a Radului Clu- 
cerul Buzescu, la jupânesa lui Preda Pos- 
telnicul Buzescu 2) şi la jupânesele fraților 
s&i Chircă, Teodosie și Oprea, sînul legăn 
de pruncuşori. 

„> y A ă . - .. . Dealtmintreli, în privinţa copiilor, Sima 
se mângâia uitându-se la Nega  Vorni- 
cesa 5), soția lui Mitrea Vornicul, boier A > ) . i Ni . y . mare incă din timpul lui Mihnea-Vodă ȘI 
tot mare și 'n timpul lui Mihai-Vitezul, 
Și nu avea Nega Vornicesa, ŞI nu avea 

  

1) Acesta fu Preda lui Mihalcea Banul; prima. de la Care nu avu Radu Clucerul copii, era Stanca din neamul Boldescilor. 
2) Mai tîrziă Banul Preda; Stroie și Radu (cel mai în vîrstă dintre frați) ai rămas tâtă vi€ţa lor primul Mare-Stolnic, al doilea Mare-Clucer, — Nevasta lui Preda era Catalina, nu sciii din ce familiă, dacă nu cum-va ea este din familia re- gală a Poloniei, după cum spune d. Hasdeu. 

| 3) Arhive : Condica Episcop. Buziului III, pag. 236, hrisov din 12 Dec. 1612 al lui Radu-Vodă Mihnea.
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Kiajna lui Cernica Vornicul )), şi nu avea 

soția Hatmanului Udrea, sei Banul Udrea, 

din neamul Bălenilor, âncă unul din marii 

viteji ai lui Mihai?). 
Dacă Sima a însoţit sii nu pe bărbatul 

săi Stroie într'a doua şi întra treia pri- 

begire a Buzescilor din ţeră, hrisâvele şi 

zapisele nu ne spun. E probabil că, la a 

doua pribegire care a ţinut mai multă 

vreme, — de la .Alexandru-Vodă ?) până 

la venirea lui Mihnea-Vodă, Sima va fi 

trecut cu bărbatul s&i în Transilvania, — 

şi tot atât de probabil este că, în timpul 

scurtelor domnii ale lui Ştefan Surdul și 

Alexandru-cel-Răă, Sima a r&mas în ţeră, 

in Oltenia la vr'una din moşiele Buzescilor 

su în Dragoiescii Gorjului ». 

In timpul lui Mihai, Sima Stolnicesa 

trăi intruna în zăngănitul săbielor, în poc- 

netele și 'n fumul sineţelor şi al puscelor, 

ca şi nevestele celor-Valți boierii ai lui 

Mihai. 

1) Vezi nota n0 12. 
, 

2) Arhive : Conâica Mănăstirei Nucetul, pag. 19: hriso- 

vul din 1617 dat pentru închinarea Nucetului mănăstire! 

Panaghia. 
| 

2) A]. Stefulescu: Jrzcercare asupra Îstor. Tirgului- Fiului 

(Buc. '1899) pag. 49. Hrisov din 1604 dul. 29. 

4) O vom găsi aci la, sfirșitul dilelor sele,
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Decă vrun memorialist sfătos, ca unul 
din Francesii contimporani cu Sima D, der 
aflător la Curtea ultimilor Valois la Paris, 
s'ar fi aflat la Bucuresci, la Târgoviște, în 
Belgradul-Ardealui şi pe la Făgăraș, audind 
cele ce vorbiai mumele și nevestele, su- 
rorile și fetele boierilor: Catalina lui Preda 
Buzescu, jupânesa Predea lui Radu Clu- 
cerul Buzescu, Sima lui Stroie, Marula 
Banului Mihalcea, Mușa Hatmanului Udrea, 
Stanca lui Radu Comisul Florescu, muma 
acestuia Maria, cea bătrână de Floresci, 
Stanca lui Stan din Bărbuleţ, strămâșa 
Creţulescilor, Stanca lui Danciă din Brân- 
coveni, Grajdana lui Lecca Spătarul, Ca- 
plea lui Stan Spătarul, nevestele Banului 
Manta, Vornicului Dumitru, Logofătului 
Stoica, Vistierului Andronic,  Armașului 
Sava, Spătarului Negre și marelui logofăt 
Tudosie, fratele Simei 5, — memorialistul 
multe și fără număr ar fi avut de spus 
dintr'acei ani însângerați, der glorioși ai 
Istoriei române. 

  

') Bunicră, Jean Choisnin de Châtellerault, ori Philippe Hurault de Cheverny, ori Pierre de VEstoile, ori alții. *) Magaz. Btoric şi diferite hrisâve ale Arhivelor, — Armașul Sava, și Spatarul Negre sunt boieri din Văcăresci (Sava e fiul lui Negre) v. Mănăstirea  Radu- Vodă, la Ar- hivele Statului pach. 1, act, 17.
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In 1591, Sima trebue să fi fost la Dră- 

goiesci, la vr'un «nenea Udriște» 6recare, 

ingenuchiată în faţa iconostasului împodo- 

bite cu sfinte icâne şi bogate candele, și 

rugându-se pentru vicța soţului s&i, fugit 

cu Mihai și cu Radul Comisul Florescu la 

Constantinopole, de urgia lui Alexandru- 

cel-R&ă. 
Și tot aşa plângea Bănesa Stanca, vii- 

trea Dâmnă a Ţării-Românescă, a Arde- 

lului şi a Moldovei, și tot așa Stanca Ju- 

pânesa lui Radu Florescu, și tot așa b&- 

trâna lui mamă, Maria cea bătrână de 

Floresci. 

Ce timpuri pentru Sima Stolnicesa şi 

pentru tâte jupânesele române! 

Stroie e rănit la mâna stângă, când cu 

atacul Turcilor în Bucuresci (Nov. 1 394); 

Stroie e trămis cu fraţii s&i în contra Tă- 

tarilor la Hulubesci, la Șerpătesci, la Pu- 

tinei, la Stoinesci unde este rănit la câstă; 

Stroie plecă sol la Moldova, la Aron-Vodă; 

Stroie merge cu Radu Calomfirescu ducând 

mândre daruri, la nunta îmbroboditului de 

Sigismund Bâthory cu nenorocita mare- 

ducesă Maria Christina de Austria; Stroie 

face minuni de vitejiă, peste Dunăre, lângă 

Vidin (1398) şi scapă vița lui Mihai;
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Stroie este lângă Mihai la Călugăreni. şi 
la Şelimberg în Transilvania, și-apoi la 
intrarea triumfală a Eroului în Alba-lulia ; 
Stroie ţine piept voinicesce magnaţilor un- 
guri și perfidelor intrigi cari se ţes în 
giurul marelui cuceritor; pe urmă este în- 
chis la Muncaci, apoi salută cucerirea Mol- 
dovei, gonirea Movilescilor și asistă pote 
la instalarea fratelui săi Preda cu alți 
boieri ca locotenenţi domnesci ai lui Mi- 
hai în glori6sa Sucevă a lui Ştefan !) — 
în tâte aceste vitejesci, der ȘI primejdibse 

peripeții ale mândrei lui vieți, Sima Stol- 
nicâsa, cu inima sărită, aşteptă când la 
Bucuresc, când la 4 ârgoviște, când la 
vre-una din nenumăratele lor moșii de 
peste Olt. 

— Dumnedei hotăresce! lui caută să ne 
supunem, — diceai aceste femei cu nervii 
de oțel. 

Din procesele ce a susținut după mâr- 
tea lui Stroie, şi din inscripţiunea ce a 
pus ea însăși să se sape pe mormântul 
soțului s&ă, al cărui cadavru P'aduse în 
Octombre 1601 de la Braşov la M-tirea 

  

1) Odobescu: Anal. Soc. Academice, anul 1877, pag. 325 
și urm. — Tocilescu: Za Soc, Românismului, pag. 407 
şi urm,



  
SEMA STOLNICESA 

(MĂNĂSTIREA CĂLUXU)



SE Ai
 | 

 
 

STROIE BUZESCU OCLNEC E MARELE S 
it) STIREA CALUI (MĂNĂ



familiei Buzescilor, la Stănesci, se vede 

Sima Stolnicesa ca o femeiă cu o voinţă 

de fier, mândră și trufaşă de numele ce 

pârtă, adorându-l pe «dumnealui», supu- 

nendu-i-se ca o sclavă și considerându-l, 

după vechia locuţiune a soțielor fără fe- 

ciori «și ca bărbat și ca copti», adică 

ingrijindu-l și iubindu-l mai mult şi mai 

presus de. cât cele-Valte soții cu copii. 

După fie-care biruință, din care eșia 

pentru Stroie o glorie şi mai mare de cât 

pentru toţi cei-l'alți, Sima simția că ado- 

rațiunea ei pentru vit&zul vitejilor se in- 

cinde până la fanatism. Când vedea pe 

Stroie călare lângă Mihai şi'n fruntea ace- 

lora pe cari poporul X-a nemurit în cân- 

tecele sele sub numele de 

Banii Suverinului, 

Caimacamii Oltului, 

Și boierii târgului, 

și când, înfășându-l în iubirea ei de soție 
s 

și de amantă, îl vedea mai mare, mai 

frumos şi mai vitez de cât 

Toţi Buzescii 

Şi Căplescii 1) 

1) Feciorii pote ai Caplei saă din Vlad a Caplei, stră- 

moşii Rudenilor, rude cu Sima.
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Căpitanii oștilor 
Şi spaima păgânilor |), 

Sima se simţia cea mai fericită dintre 
soţii şi privirile ei, scânteiătâre Şi mândre, 
se rotocoliai cu delicii pe chipurile celor- 
lalte jupânese, părând a dice : 
— E al mei și numai al mei! 
Domni, pașale, principi, regi și împărați 

sciaă de Stroie, vorbiseră cu Stroie, se te- 
meai de braţul mândrului Oltean. Movi- 
lescii Moldovei, Jeremia și Simeon, tre- 
mură la numele lui; Jeremia se plânge 
Regelui Poloniei de puterea Buzescilor, ir 
Tătarii, câzuzy de Ti ăzazri, cum îi numesce 
Sima cu ura ei nestinsă de creştină și 
de Româncă, icr câiniă de 'Tătari simt 
fiorul morţei când, în învălmășela luptei, 
văd licărind ca fulgerul pala lui Stroie. 

Sima scie tâte lucrurile acestea. Pentru 
ea Buzescii sunt mai presus de toți bojerii 
Trei. Pe picira mormântală a lui Stroie, 
Sima scrie: fozerzy fereă cu Busesciă. Ea scie bine că ei, Buzescii, sunt stăpânii 
necontestați af Olteniei, cuibul măreților 
Basarabi, că ei sunt proprietarii a sute 
22 

_ 1) Teodorescu G. Dem,: Poeszy Populare : Radu Calom- Âcescu,



de moşii, cun venit anual de bani care 
întrece cu decimi de mii veniturile celor- 
Talţi boieri, şi c'o vegă de-asupra căreia 
nu se ridică de cât aceia a Eroului de la 
Călugăreni pe care, ca pe Unsul Dom- 
nului, Sima îl înalţă înalt, mai sus de ce- 

rură, la sfânta nemurire. 
Mihai more, omorît mișelesce în câm- 

pia Turdei, şi «boierii Ţărei cz Buzescii» 

ofer corâna lui Stroie. 
Sima Dâmnă! 
Câte nu trebue să se fi petrecut în 

inima ei de femeie şi de soţie la audul 

acestei veşti, care adaugea o mândrie și 

o mulțămire mai mult, pe lângă cele ne- 

numărate ce câștigase prin Stroie în feri- 

cita lor viță ! , 

Și când Stroie refusă de a primi tronul 

și, împreună cu frații săi şi cu toți boierii 

ingroziți de omorul Eroului, înalţă pe bra- 

țele lor la tronul mult incercatei Muntenii 

pe Radu Șerban, feciorul jupânesei Maria 

de la Coiani şi bărbatul jupânesei Elina 

a lui Udrişte Vistierul din Mărgineni, cu 

ce privire mândră şi senină nevasta Ma- 

relui Stolnic trebue să se fi închinat inaintea 

celor dou& Dâmne, Maria și Ilina, bătrâna 

Dâmnă-Mumă şi Dâmna-Soţie ! 

65938
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Reîncep r&sbâiele cele fără de număr 
și se ţin lanț vitejiele Buzescilor în Mun- 
tenia, în Oltenia, în Ardel, pe câmpiele 
Brașovului. Jupânesele boierilor nu'şi mai 
găsesc locul nicăieri. Bucurescii, Târgo- 
viștea, munţii toţi r&sună de sdrăngănitul 
armelor. Haiducii lui Ștefan Cercel pradă 
în Oltenia casele lui Teodosie Logofătul 
Rudenul, fratele Simei, pe ale lui Radu 
Clucerul Buzescu, pe ale lui Preda Banul 
Buzescu. Fug cu sipeturile încărcate cu 
scule, fug jupânesele sub paza bătrânilor 
slujitori ; fug şi se ascund în mânăstirile 
cele pierdute în văgăunele Carpaţilor, aș- 
teptând liniscea de toți dorită. 

In vr'una dintr'aceste mânăstiri trebue 
să fi fost Sima băjenărită, când i se aduce 
vestea că, la 14 Septembre 1601, s'a dat 
lupta de la Teiuşani din gura Telcjenului; 
că lupta a ţinut trei dile ; că Stroie a fă- 
cut minuni de vitejie și a omorit în luptă. 
singulară pe cumnatul Hanului, der că și 
el a fost rănit la obraz. 

Venit-a? sburat-a Sima din fundul Car- 
paţilor in ţera Bârsei, în zidurile Brașo- 
vului, unde Stroe, trecut peste 60 de ani, 
cădu bolnav şi muri peste trei săptămâni? 
Nu scim, dar după stilul și căldura pietrei
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mormentale, dictată de Sima, sar crede 
că ea a fost față la ultimele momente ale 
celui mai vitez din boierii Mehedinţilor. 

Stroie a murit de rana primită la o- 
braz, — /a obraz pune Sima să se scriă 
pe pictra sepulcrală, la obraz, în față, voi- 
nicesce, la luptă mare și dreptă, nu în 
spate, fugind ca un codaci şi ca un mișel. 

Și âtă-o, pe mândra Stolnicesă, pe Sima 
cea până acum alintată în tote fericirile 
iubirei, văduvă, singură, fără copii, por- 
nind cu trupul lui Stroie la Mirea Stă- 
nescilor, cu inima în jale, cu gândul pustiii. 

Era în Octobre 1601.



III. 

De atunci, de la 1601 şi până după 

1634, timp de trei-decă-şi- trei de ani, 
Sima Stolnicesa își purtă văduvia ascunsă 
în munții Gorjului, la Drăgoiesci, şi la 
alte moșii ale ei de zestre, şi la cele Jă- 

sate ei cât va trăi de Stroie, căci la 'm- 
părțela fraţilor Radu, Preda și Stroie, pe 
a treia parte, partea lui Stroie, o stă- 
pânea prin testament Sima Stolnicesa Î). 

Antâiă își înmormântă bărbatul cu da- 
rură, cu pomeni, cu milostenii bogate și 
numerbse, pentru ca Oltenia întregă să se 
r6ge pentru sufletul Marelui-Stolnic Stroie 
Buzescu 2). Și 'n urmă, «în numele Ta- 

1) Zrhive: M-tirea Zlătari, pach. 5, act. 8, hrisov din 
2 Decembre 1616 de la Alexandru-Vodă Miași. 

2) N'avem testamentul lui Stroie de cît în rezumatul dat 
de hrisovul lui Alexandru-Vodă-lliași; cunGscem însă pe al 
lui Radu Buzescu, care spune ce să se facă după mârtea 
lui, pentru partea sufletului — Tocilescu: iz Soc. Româ- 
nismul. pag. 407.
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tălui și-al Fiului, şi-al Sfântului Duh», Sima 
puse de se făcu pictra mormântală cu 
inscripţiunea în care Sima spune cum inima 
îi şoptesce cine a fost şi ce a făcut Stroie 
Buzescul, «ce a fost Stolnic la Mihai- 

Vodă». A fost la Zâte resbâiele d impreună 
cu Domnul săi, ca o slugă credinciăsă 

Dommnu-săi, afirmă cu mândriă Sima, pen- 

tru a face să reiesă cinstea Eroului care 

nu și-a călcat cuvintul în t6tă vicța. Ii 

enumeră rănile căpătate pentru Domn și 

pentru eră, și adauge icrăși superb și 

lapidar: și ca slujitor sa ținut luă Mi 

hai- Vodă până pieri în fira Ugu- 

escă, 
Nu spune nimic de veda lui Stroie 

şi de dorinţa boierilor de a-l alege 

Domn. 
Sima lasă să vorbescă faptele: de az 

se sculară boierii cu Buzesciă și ridhcară 

Domn pe Radu- Vodă. | 

Mai la vale, aducându-și aminte de mo- 

dul cum îi povestia Stroie mersul r&sboie- 

lor, în scurtele momente de odihnă paci- 

nică ce avea, Sima ne arctă cum Szmeon- 

Vodă se sculă cu Tătari, Moldoveni, 

Leşi, multi fără semă, de scâse pe Radu- 

Podă şi pe Buzescă din fira lor da firă
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ce ai ținut, făcend alusiune lă Ardealul 
cel mult dorit 1). 

Şi Sima continuă cu povestirea spunând 
viitorimei că jupân Stroie Buzescu sa 
dus la Impăratul nemţesc, de ceru aju- 
for şi sa întors, şi a eșit cu Radu- 
Vodă la fira-Românescă şi nu-i aşteptă 
Simeon- Vodă şi se duse de aduse Leși, 

Moldovenă şi Flanul cu 160,000 de Tă- 
Zari. 

“Caldă ca și Sima, pictra povestesce 
vorbitor cele ce urmeză: 

«Și eşiră de se loviră în gura Teleje- 
«nului, la Teiușani, în luna lui Septembre 
«în 14 ile, anii 7110, an dimzntfă până 
«scră, și făcură năvală marfă diminiță 
«de Zrel ori, de fdte fărtile, iar jupân 
«Stroie, atâta nevoiă vEdu el, szăza îm- 
«fotriva Tătarilor de -se lovi cu cumna- 
«tul Hanului, și '/ junghiă pe Tătar, şi 
«dintr'acel r&sboi se răni /a oraz, și peste 
«3 săptămâni se tâmplă mortea, în luna 
«lui. Octombrie 2 dile, let 7110, și uz 
« fu fe voia câinilor de Tătari. Scris-ai 
«Jupânesa Sima a Stolnicului Stroie. Dacă 

  

1) Pohta ce am ai Zohtit, — cum scria cu mîna lui Mihai- 
Vitezul,
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«doi muri, să mă îngropați Jângă aAdunt- 
«nealuă, aice» !). 

Astfel învăţă Sima pe pietrarul, care 

lucră lespedea de pictră, să povestescă 
vita cea plină a jupânului Stroie. Năvala 

luptelor de dimineță până sera, triplul 

iuruș general, de /â/e părțile, Sima le scrie 

ca un luptător?). Și 'n urmă, cuvintele 

mărețe: vădend nevoia 6stei, el, singur, 

jupân Stroie sfăzu împolriva Zi ăfarilor, 

şi se lovi cu ei, şi înjunghiă pe Tătar. 

ler mai la fine, isbucnind ca soţiă, ca 

creştină şi ca Româncă, Sima esclamă cu 

o sălbatică bucuriă: șî na fa pe voza 

câinilor de Tătară! strigătul. cel mai fru- 

mos pe care piept de jupânesă română 

Ta proferat în secolul al XVI-lea. 

După acest strigăt şi după ce spune 

că ea a scris cu inima și cu sufletui ei 

de soţiă şi de femeiă, își aduce aminte 

de Stroie, de vicța lor, de fericirile tre- 

cute; plânsul o supune, uită tot ce spusese 

înainte şi, cu glasul înecat în lacrimi și 

  

1) Hasdeii: Calendarul român pe 1871, pag. 95, citat de 

Tocilescu: Zăia Soc. Rominismul, pag. 497 ȘI următorele: 

2) Confruntă acestă povestire a Simei de pe piatră cu 

îuisovul povestitor al luptelor dat Buzescilor de Radu- Vodă 

- Serban la 29 uniti 1604 și publicat de d. Stefulescu în /sfor/2 

Tirgului- Fiului (Bucuresci, 1S99) pag. +3—53-
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în suspine, se r6gă umil: dacă vozii maya, 
să me îngropați lângă dumnealui, aice. 

«Lângă  Dumnealui >» coprinde întrega 
poemă a unei fericite căsnicii, care durase 
30 sai 35 de ani.



IV. 

Și-acum, cu amintirea neștersă a lui 
jupân Stroie în inimă, Sima Stolnicesa, 
văduvă și singură, începe șirul luptelor în 
contra tuturor celora cari vor să se in- 
frupte din bogata avere a Marelui-Stolnic. 
Averea era a ei, cum al ei fusese și Stroie; 
ei cu limbă de morte i-o lăsase Stroie, așa 

cum împărțela între cei trei frați o ho- 
tărise de mai "nainte vreme. Cât avea să 
trăiescă, Sima era și trebuia să fiă stăpână 
pe tot ce lăsase «Dumnealui» ?). 

Tare, de nimic îngrozită, dirjă până la 
r&utate, Sima luptă, ajutată de marele 
nume al bărbatului săii şi de puternicele 
ei legături de rudenie cu boierii Ţărei. 

— N'ai copii! par a-i dice Florica lui 
Mihai-Vitezul și copii celor-l'alți doi frați 

  

1) Arhive: Matirea Zlătari, pach. 5, act. 8, hrisovul lui 

Alesandru-Vodă-lliaș din z Decembre 1616.
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Buzesci ; ai fost sterpă, deci. starea se 
cade celor cu rod! 

— Veniţi de-o luaţi, de vă dă mâna! 
pare a le r&spunde Sima. 

Și lupta începe. 
„ Strofe iubise, de când era boier la Mi- 

hai, pe Radu-Vodă Șerban, ier acesta iubia 
şi respecta pe bătrânul Mare-Stolnic. După 
slujba făcută Domniei la Impăratul nem- 
țesc, Radu-Vodă Șerban dedese lui Stroie 
din averea domnescă moșia Ape/e-Viy!). 
Domnul nu scia însă că acestă moșiă 
fusese cz de-a sia cumpărată de Mihat- 
Vitezul pe 50,000 de aspri de la moș 
nenii Ape/or- Vii. Aceştia se judecaseră la 
Divanul lui Simeon-Vodă 2) şi causa r&- 
măsese în suspens. Radu-Vodă Șerban dă 
lui Stroie Ape/e- Pi, și Stroie le lasă Simei 

care, până la Aprile 1608, le stăpânesce 
cu bună pace şi de nimeni supărată. 

Se pare însă că certa. cocea de mult 
între Sima şi între Florica, fata lui Mihai- 
Vitezul şi nevasta lui Preda Floricoiul din 
Greci, certă violentă... ca între . rude3). 

  

1) Hasdeii: Traian, 1869 Novembre, pag. 332. 2 Alay. Istor. IL, pag. 267—268. 
_ ) Florica era nepâtă de veră jupănesei Sima, prin faptul că Dâmna Stanca era veră ci Sima, amindouă fiind ne- 

pote Banului Dobromir,
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Florica, amărită de încurcătura în care 

se găsia starea tatălui săi în ţeră, — moșii 
cumpărate cu de-a-sila de la moșneni şi pe 
cari aceștia le reclamaii, scii Domnii le 

consideraii ca avere domnescă, der nu per- 
sonală a lui Mihai-Viiezul; moșii moşte- 

nite de fata naturală a lui Mihai, /farz/a, 
copila frumâsei -Zudora au Târgșor şi 
viitârea nevastă a lui Socol Clucerul din 
Cornăţeni 1), — Florica, în 1608, pe primă- 
vEră, pune pe Gmenii săi de intră cu sil- 
nicie în Apele- -Vii; bat pe slugele jupâ 
nesei Sima, îi ucid oile, îi fac tot felul 
de stricăciuni. 

De aci, procesul între Sima și Florica, 
la Divanul lui Radu-Vodă din 1608. Dom- 
nul și boierii daii dreptate Simei. Florica 
se retrage dându-se învinsă. 

E probabil că Sima cerceteză mai târ- 
dă, singură, starea lucrurilor, vede că 

moșnenii erai stăpâni pe moșia lor, că 

pământul nu fusese domnesc, ci al lor din 

moși-strămoși și că Mihai cu de-a-sila cum- 

părase, De aceia, mai "nainte de alte două 

jupânese generâse şi umane, înainte de 

  

1) Arhive: Condica M-tirei Cozia, pag. 583—588, bhri- 
sovul lui Alexandru Iliaș din 23 Decembre 1617.
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jupânesa Boloșina a Pitarului Dima din 
Pitesci î) şi înainte de Marea Postelnicâsă 
Elena Cantacuzino 2), Sima Stolnicesa ho- 
tăresce ca z7zmânzi Apelor-Vii să fie iarăși 
Ane7ă, pentru ca să vorbim şi noi ca b&- 
trâna nostră compatrictă, Pitescenca Bo- 
loșina a Pitarului Dima. 

Lucrul acesta se petrece între 1603 și 
1012. 

“La acâstă din urmă dată, Florica și 
bărbatul s&ă Preda Postelnicul, vedând pe 
țărani neapărați de nimeni şi ne mai avend 
de luptat cu puternica Stolnicâsă de la 
Drăgoescii-Gorjiului, încep din noă Jude- 
cata. Procesul e răsunător şi face sgomot 
în eră prin faptul că, la 16 Decembre 
16125), Radu Vodă Mihnea cât şi boierii 
Divanului încuviințeză ca boierii bătrâni, 
cari fuseseră în slujbe pe vremea lui Mi- 
hai-Vodă, să vină să depună cu sufletele 

lor ce sciii în cestiunea cumpărărei Ape- 
lor-Vii. 

Și vin, spune hrisovul, Zudosze, fostul 

1) Hasdeii: Columaa lui Traian, IUL Sept. 15. Hrisovul 
lut Alexandru- Vodă din 14. Ianuarie 1617, prin care dă 
obştiei Vălsănescilor să fe &rejt, așa cum i-a făcut jupânesz 
Boloșina a Pitarului Dima, 

2) A. D. Xenopolu: 57. Pow. UI, pag. 569. 
*) Afaş. Îstor, IL, pag. 267—268.
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atunci Logofăt 1), şi Cârszea, fostul atunci 
Armaș?), şi Dedzu/ vel Vistier, şi /7rzzea 

vel Logofăt, și Preda vel Sluger, şi de- 
pun toți în favorea t&ranilor moșneni de 
la Apele- -Vii, ier Florica și bărbatul săi, 
Preda Postelnicul din Greci pierd. “Ţăranii 
făcuți kneji de Sima o bine-cuvinteză, ier 
veda bătrânei Stolnicese cresce mare în 
tâtă Oltenia Basarabilor. 

Totuși, lupta Simei în contra rudenielor 
continuă aprigă și înfocată. Bătrâna Stol- 
nic6să primesce, der și dă lovituri sdra- 

vene... oltenescă! 
La Brașov sei întraltă parte, Stroie 

disese fraţilor și rudelor scle să lase pe 
Sima în pace, cât va trăi, pe tâte mo- 
şiele lui, și nesupărată stăpână pe cele 
30 de sălașe de Țigani, d fâră la 
mortea eă5). 

Așa și fu din partea Buzescilor, cât 
trăiră jupân Radu Clucerul și jupân Ba-- 

  

1) Acesta-i Rudânul, fratele Simei și al lui Chircă Co- 
misul de care am vorbit mai sus, — toți nepoți ca și Domna, 
Stanca al lut Dobromir Banul, 

2) Pâte Cristea Vornicul de la 1615 şi care, ca Lupul 
Paharnicul și ca Buzdugan, face a doua din cele patru re- 
volte în contra Grecilor, de la Mihai la Matei-Vodă. — V, 
mai la vale, 

3) Arhive: M-tirea Zlătari, pach.. 4, act. 8, hris, din 2 
Decembre 1616.
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nul 1). Afară de Florica, altă rudenie ames: 
tec nu avu cu averile, dobitâcele și Ti- 
ganii jupânesei Sima. Der Radu Clucerul 
Buzescu mâre la 18 lanuariă 1610 și 
Preda, Marele Ban al Craiovei, mâre la 

1612) Bătrânii cumnați își cunosceai 
cumnata, și-aduceaii aminte de . vorbele 

mândrului lor frate, aveai înfipte în inimă 

dreptatea și cinstea. 
Copii lui Radul Clucerul Buzescu, te. 

n&ra Marica a lui lanake Catargiul?) ș 
Radul Postelnicul $, ai alte sin timânte, 
văd că Sima, usufructuară, n'are de gând 
să mai moră și, de aceia, vin cu pită 
înaintea Divanului lui Radu- Vodă Mihnea 

» deschidend judecată, susțin că, la îm- 
sărțela fraților Radu, Preda, Stroie, -Stă- 
nescii, «bătrâna ŞI dreptă ocină a Buzes- 
cilor:, cum ar fi dis boierii din secolul XVI, 
nu a cădut în partea lui Stroie, ci într'a 
lui Radu Clucerul şi, deci, conchideaii ti- 
nerile vlăstare ale lui Radu Buzescu, pe 
nedrept deţine. mătușa n6stră « dumneaei 

  

1) Adică Preda Buzescu. 
*) Odobescu: Ana. See. Acaa. 1877 și Tocilescu: ăia 

Soc. Românis. pag. 516—518. 
? Mai târdiă Banul Craiovei, 

) Mai târdiă Radu Banul din Străjesci.
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jupânâsa Sima Stolnicesa» moșia și satul 
Stănescilor cu tot avutul lor. | 

Bă&trână, peste 60 de ani, Sima își pă- 
răsesce casele-i bolovănite de la moșiă 1) 
și întrarmată «cu cartea lui Stroie Stol- 

nicul», vine la Târgovişte pe vreme de 
iernă, în Decembre al anului 1616. 

Afacerea se desfâșâră din trimba pe- 
ripețielor sale întrun şir de tabele de o 
vicță și de un colorit superb, — bogată 
materie pentru pictorii noştri istorici! 

Sunt admirabile spusele .hrisovului. 
La divan, în faţa Domnului și a boie- 

rilor, Sima nu se mulțămesce s€ scâtă 

cartea lui Stroie. Bătrâna Stolnicesă, mân- 

cându-și amarul și fierbend în sine, cere 

martori pe boierii cari mai trăiau din 

bătrâni, din cei mai bătrâni. 

Radu- Vodă Mihnea incuviințeză. — E 

probabil că nu numai o şedinţă s s'a consa- 

crat acestui proces. , 

La o a doua înfăcișare apar înaintea 

Domnului și a Divanului: a) Cernea, 

fostul mare Dvornic, marele proprietar 

bogat, de care am mai vorbit într'acest 

  

1) Zidită, probabil, ca și mănăstirea de meșteri germanul. 

V. Odobescu: Anal, Soc. Academice diu 1877, pag. 299.
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studiii şi care apare în acte de la Ale- 
xandru-Vodă Mihnea; 4) bătrânul Dră- 
ghzcă, Vornicul de la Cornăţeni, fratele 
lui Udriste Vistierul de la Mărgineni, un- 

chiul Dâmnei lina Radu Șerban, tatăl 
lui Socol Cernăţenul» 1), care la 1571, fu- 
sese amestecat în afacerile Ţărei și căduse 
«la mare scârbă şi urgiă 2), — deci avea 
peste 70 de ani, ir Cernica Dvornicul 
trebue să fi fost și mai în vârstă; c) b&- 
trâânul G/zca Căpitanul 8) — aceştia ca 
martori bărbaţi. Ca femei, Sima ceru și 
Domnul încuviință să vină: a) bătrâna 
jupânesă Păzza a jupânului Nica Logo- 
fătul £); 6) bătrâna jupânesă Azajna a lui 
Cernica Dvornicul, pe care o cunâscem. 

Trei bătrâni şi două bătrâne se'nfăţi- 
șară Divanului, îmbrăcați în frumosul cos- 

tum al timpului, senini şi venerabili. Ei 

  

1) Arhive: pe lângă alte multe hrisve, unul de la A- 
lexandru-Vodă din 14 Novembre 1570 în Condica no 22 
Mitropoliei, moșia Bănescii, pag. 67. 

2) Arhive: Condica Mitropoliei, județul Dâmbovita, moșia 
Lucienii, pag. 97. 
4 3) Pâte Gheoca; nw'l cunosc. Numele Gheoca se'ntimpină 

es, 
„€) Din boierii Grădisteni, rudă cu Vâlcul vel Vornic, cu Grigore vel Vistier şi cu Bunea vel Armași, fundatorii (1622) 

schitului Vulcana. 4747: Condica Mitropoliei Dâmioviţe 
schitul Vulcana. 

|
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mărturisiră cu sufletul lor înaintea Dom- 
nului și a Divanului că n'ai fost Stănescii 
pe sema lui Radu Clucerul. Sima ascultă, 
de ghiață pe chip, cu flacără în inimă, 
cum jură moşnegii. 

Se pare însă că Marica lui Janake Ca- 
targii și Radu, ten&rul postelnic Buzescu, 
infirmară mărturiile bătrânilor boieri și 
bătrânelor jupânese, căcă, dice hrisovul, 

Domnul nu a credut nici pe aceşti boieri 
și, — termenul e tare,— a nevoit pe Ju- 
pânesa Sima Stolnicâsa se jure pe Sfânta 
Evangheliă. 

— Juri, Jupânesă? o fi întrebat învățatul 
Radu-Vodă Mihnea. 

— Jur, Măria Ta, o fi r&spuns cu voce 
sonoră bătrâna Stolnicesă, uitându-se ho- 

tărit la tinereţele alintatului fiii al Domnei 
Vişa. | 

Șin diua aceia sei într'altă di, în fața 

Domnului și a Divanului, veniră Pre-Sfin- 

ţiţii Luca Mitropolitul Ungro-Valahiei, și 

6spetele Domnului, Matei Episcop al Mi- 

relor, și Dionisie al Riîmnicului, și Kiril 

al Buzăului, şi veniră preoți și veniră 

boieri, şi se aduseră Sfintele Evanghelii, 

și se încinseră episcopii cu briul Pre-Cu- 

ratei și, — pâte! — se adorară sfintele 

68938 4
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mâşte, și se citiră molitvele jurămintului 

celui mare. Și se tăcu o tăcere de morte 

pe care o întrerupea întrebările Mitropo- 

Jitului și r&spunsurile puternice, respicate 
și resunătâre ale bătrânei Stolnicese. 

Mitropolitul qicea: 
«De vei sci şi vei tăgădui, mare bles- 

«tem şi grOznică afurisaniă să fiă asupra 
«ta. De vei tăinui adevărul ca o netemă- 
«târe de Dumnedei, se fii procletă și a- 
«furisită de Domnul Dumnedei a tot 
«ţiitorul și de 318 părinți de la. Nikea, ȘI 
«de tâte sfintele sobore, aşijderea ȘI de 
«Smerenia nâstră. Fierul și pietrele să se 
«risipescă, i6r trupul tăi, după morte, să 
«remână întreg, umflat și în veci nedes- 

«legat; să moștenescă bubele lui Ghiezin, 
«se fii tremurând și suspinând pe pământ 
«ca și Cain. Lucrurile, și ostenelile, și tote 
-agoniselile tâte fiă întru periciune, ȘI 
«mânia lui Dumnedeii cea viitâre să se 
«pog6re pe capul tăi. Faţa lui Dumneqeii 
«să nu o vedi și, la judecata de apoi, să 
«ieși osândită, și diavolul să stea la drepta 

«ta. SE te îmbracă în blestem ca într'o 
«haină, şi ca unt-de-lemnul să intre în 
«trupul t&ii, și procopselă întru agonisela 
«ta să nu ai, nici să se alegă de casata



— 51 — 

«ca praful, până nu vei mărturisi adevă&- 

«rul» 1). 
Hrisovul spune sec şi hotărit: a jurat 

Sima şi ati rămas Marica şi frate-săii Radu 

de lege şi de dreptate. Radu-Vodă a dat 

carte de întărire jupânesei Sima. — Ei, 

dice la 1616 Alexandru-Vodă lliaşi, în- 

noiesc și reîntăresc hrisovul luă Radu-Vodă. 

Subsemnă cu densul: Dumitru?) vel Ban 

al Craiovei, Cârstea 3) vel Dvornic, Nica 4) 

vel Logofăt, Steriand5) Vistier, Pârvul €) 

vel Spătar, jupân Gorgan ?) vel Stolnic, 

Grigorie 8) vel Comis, Mârza 9) vel Pa- 

harnic, lanake 19) vel Postelnic. 

1) Arhive: Condica Mitropoliei din Bucuresci ne 2, hri- 

sovul moșiei Brănesci din 1619 şi un blestem din 174! dat 

de mitropolitul Neofit. 

2) Din boerii Dudesci. , 

3) Revoluţionarul de care am vorbit mai sus și care este 

omorit de Alexandru Iliaș Vodă la Târgovişte. 

1) Din boerii Grădisteni. , , 

5) Grec al cărui nume nu Pam mat întâlnit în hârticle 

vechi. 
| 

*) Pâte din boierii din Cotesci, aliaţi cu marile familii 

ale “Țărei, la începutul secolului XVI-lea. _ j 

7) Viitorul Gorgan Spătarul, barbatul Stanei, sora lui 

Preda Bârncovânul, nepot allui Matei Aga din Brâncoveni, 

V, Condica no 10 a Mitropoliei, moșia Gogogih, precum și 

Condica no 1 Mănăstirea Aninosa, pag. 36—SS la Arhive. 

*; Din boierii Grădisteni. 

: Din Vitâzul Mârzea, căpitanul lui Mihai Vitezul. V. 

Hasdeu: Cuvente din Bătrâni |, pag. 165—163. Rad 

1) Pâte chiar Yanache Catargiul, bărbatul Marici Kadu 

Buzescu,
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Şi astfel bătrâna Sima Stolnicesa iese 
biruit6re dintr'acest mare și primejdios pro- 
ces. Mâhnită în suflet că a fost silită să 
jure, de şi pe bună dreptate, der mulță- 
mită că țera întregă a aflat de biruința 
ei, Sima Stolnicesa plecă iarăși în Oltenia 
la pomenile și la milosteniile ex, la Stă- 
nesci, lângă mormântul lui Stroie. 

Se astempără Florica lui Mihai-Vitezul, 
se astempără copii Radului. Tăria Simei 
în faimâsele şedinţe ale jurământului i-a- 
muţise pe toți. Faimosul zuz al Simei ȘI 
cinstea vorbei disă de bătrâna Stolniceșă 
r&sunară tâtă vicţa în urechile și ?n inima 
Bănesei Maria Catargi și Banului Radu 
Buzescu din Străjesci; ele dederă Simei 
O VEdă și o autoritate, ne mai pomenite 
pentru o femeiă în hrisâvele Tărei-Ro- 
mânesci. 

O vom vede îndată.



V. 

La 15 ulii 1635, în zapisul dat Go- 
vorei :), Stolnicesa Sima dice între altele: 
din borer? cei bătrâni am vEmas NUNIAI 
căi. Aceste vorbe mamă ei ne arâtă pe 
soţia lui Stroie Buzescu încărcată de ani 
şi domnind în Oltenia, în midlocul nume- 

râselor sele rude 2), cu puterea ce i-o dai 
virsta și neînfrânta cinste a vieței. Vorba 

ei câștigase atâta putere, în cât toți Bu- 

zescii, şi toți Rudenii, şi toți boierii Ol- 

teniei i se -supuneaii fără nică un murmur, 

fără nici o tăgadă. 
Afacerea ce avem a povesti mai la vale 

arâtă acestă putere a Simei în t6tă a ei 

strălucire. 
In decursul anului 1634 era certă mare 

1) Arhive: Condica Govorel, pag. 157. | , 

2) Neamul Rudenilor a fost la începutul secolului XVI 

tot atât de numeros ca şi neamul Grecenilor la începutul 

secolului XVIII.
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între cele două ramuri ale Buzescilor co- 
boritori din Radu Clucerul Buzescu și din 
Preda Banul Buzescu de o parte, icr de 
alta între Egumenul Mănăstirei Govora, 

faimosul Meletie Macedonenul, unul dintre 
călugării învățați ai secolului XVII, care 
luă parte la tipărirea Pravaley celei mică 
de la Govora. 

Tudosie Spatarul Cepturoianul și fiul 
săi Preda Spătarul, nepot lui Preda Ba- 
nul cel bă&trân!), precum şi Radu Banul 
Buzescu din Străjesci, fiul lui Radu Clu- 
cerul -Buzescu, stăpâniati pe lângă alte 
intinse și numerâse moșii, 1/2 din Cerneţi, 
19 din "Balotesci, fa din Medvejdea și 
1/2 din Curiacea, precum și șese sălaşe de 
Tigani, cari, tâte, moșii și sălașe, pe drept 
şi bună dreptate, aparținea Mănăstirei 
Govorei, făcute ei danie de Postelnicul 

Udriste din Drăgoiesci, şi de jupânâsa 
lui Sora. Moşiele fuseseră împresurate ş Și 
țiganii luaţi cu de-a sila, âncă din timpul 
lui Radu-Vodă Șerban, de către Ralu 
Clucerul Buzescu, pe vremurile în cară 
mănăstirea rămăsese pustiă. 

Atunci, dice hrisovul lui Matei Bassa- 

  

1) Arhive: Coudica Govoref, pag. 168.



rab 1), Radu Clucerul Buzescu, «în silă, 
fără dreptate şi cu minciuni» a înșelat pe 
călugării cari ai fost în mănăstire locui- 

tori, le-a luat zapisul de daniă al lui We- 
nea Udriste, cum îl numesce Sima pe 

Postelnicul Udriste, din viţa domnescă a 
boierilor din Drăgoiesci 2). 

Impresurarea moșielor şi stăpânirea Ți- 

ganilor Govorei de către boierii Buzesci 

dureză de la Radu-Vodă Şerban şi până 

acum, în timpul lui Matei Bassarab, când 

vine la Egumeniă deşteptul Meletie Ma- 

cedonenul. Trebue să fi însemnat ceva și 

să fi fost un cineva Meletie Egumenul 

Govorei, de vreme ce cuteza el să se 

lupte în contra boierilor Buzesci; atât la 

Domniă cât şi printre boierii Olteniei, nu- 

mele lui Meletie trebue să fi fost mare. 

Ori-cum ar fi, înainte de a începe pro- 

cesul la Divanul lui Matei Bassarab, Egu- 

menul Meletie îşi stringe tote cărţile dom- 

nesci de la Mihnea-Vodă, fiul lui Alexan- 

dru-Vodă, şi de la Radu-Vodă Șerban, der 

mai presus de tâte, cere și primesce măr- 

1) Arhive: Condica Govorei, pag. 158—165, hrisov din 

23 Octobre 1634. 

2) V. isvârele citate în s 

goiesci, 

tudiul nostru : Boierii din Dră-
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turia în scris a bătrânei Stolnicese, Sima 
Buzescu, aceia care cz boierii cel di: 

frână» singură mai rămăsese, s& spună 

«cu sufletul ei» — şi se cunâsce sufletul 
Simei! — cum s'a petrecut lucrurile cu 
moșiile şi țiganii mai sus numiți. 

Și a întrebat și Măria Sa Domnul nos- 
ru Matei. Vodă, şi Sima răspunde ast-fel 
în cât, mulţămită ei, cele două viţe ale 
Buzescilor așteptă cu temere diua înfăți- 
șărei procesului la Divanul domnesc. 

Simă pusese pe duhovnicul s&ă, Popa 
Stoica din Drăgoiesci, de făcuse zapis 
Govorei, mărturisind că moşiile şi Țiganii 
sunt ai mănăstirei și că, pe nedrept, îi 
stăpînesc Buzescii diu Cepturdia și Buzescii 
din Străjesci. 

Intr'armat cu asemenea zapis, Meletie, 
Egumenul Govorei, chiamă la Divan, să 
se părescă, fază către Jază, el cu Tudosie 
Spatarul și cu Radu Banul din Străjesci. 
Se pare că Egumenul era atât de bine 
pregătit și că Sima Stolnicesa avea acte 
cari probai atât de puternic încălcările ȘI 
împresurările lui Radu Clucerul Buzescu, 
în cât Tudosie și Radu Banul cer amâ- 
narea pentru ca Spa Szoluzeesa să sfună 
ce Seze şi, cum va spune ea, așa să fiă.
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Domnul acordă o amânare de două 
luni și scrie Simei Stolnicesa să-i spună 
ce scie în cestiunea procesului dintre Go- 
vora și Buzesci. 

„Bătrâna — singură r&masă din boierii 
lui Mihai-Vitezul ! — bătrâna de la spusele 
căruia atârnă totul, răspunde ântâiii în scris: 

«Eu, râba Măriei Tale, Sima Stolnicesa, 
«scii cele ce se coprind în cartea lui Mih- 
«nea Vodă... Alta dai de scire, prea mi- 
«lostive Dâmne, Măriei. Tale, că ai fost 
«trămis Măria Ta la mine pentru rândul 
«Sfintei Mânăstiri de la Govora, pentru 
«nisce sate ce a dat Nenea Udriste la 
«mârtea lui. Deci, ai spus Măria Ta cum 
«voi sci eă cu sufletul meă, așa să spun 

«Măriei Tale ; ci et mărturisesc cu sufle- 

«tul mei că așa cum este in cartea lui 

«Mihnea-Vodă, așa sciii și ei și mărturi- 

«sesc cu sufletul mei... De la o vreme 

«ai oprit moşiele boierii de la Sfânta mâ- 

«năstire.., Deci, Măria Ta vei tocmi cum 

«te va năstăvi DDumnedei, că ei așa sciii 

«ȘI mărturisesc cu sufletul mei. Și "Dom- 

«nul să te veselescă» ?). 

1 Arhive: Condica Gowvorei, pag. 167. Scrisrea nu e 

datată şi e făcută de Popa Stoica din Drăgoesci, de sigur 

duhovnicul Simei, 

4a 
65935
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După acestă scrisâre care sfârșesce cu 
«Domnul să te veseliscă» şi ar€tă de o 
parte bătrâneţele adânci ale Simei, ier de 
alta gradul de intimitate între ea şi între 
fostul Agă din Brâncoveni, acum Milosti- 
vul Domn al Ţ&rei Românesci, — procesul 
continuă. Hrisovul lui Matei-Vodă din 23 
Octobre 1634 ne spune că Sima Stol- 
nicesa a venit și la Divan şi a mărturisit 
înaintea Domnului și a boierilor Țărei că 
moşiele și Tiganii sunt ai Govorei, dă- 
ruiți de AMenea Udyzste, Postelnicul de la 
Drăgoiesci, și de jupânesa lui Sora. 

Govora și Meletie câștigă procesul pe 
dintregul. La 25 Noembre 1634, Spăr- 
mântaţi, —s'ar crede, —de deposiţiunile 
Simei la Divan, Buzescii se grăbesc a se 
învoi cu Govora; Preda Spătarul, fiul lui 

Tudosie logofătul Cepturoianul, dă Egu- 
menului Meletie zapis pentru a-l despă- 
gubi de partea ce avea mânăstirea în 
Cerneţi, parte pe care Teodosie o vân- 
duse lui Giurcă ot Medvejda, atunci când 
« Dumnedeii a adus neamul Buzescilor în 
fribegze şi alte hpse». 

De la 1634 se pierde urma jupânesei 
Sima Stolnicesa. 

Ultima ei ar&tare la Divan în Bucuresci
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a fost acum, cu marele proces al Govorei 
în contra Buzescilor. 

Și-acum, ca şi într'alte dăţi și mari pro- 
cese, în care îşi apără starea ce trebuia 
să-i rămână numai ei cât va trăi, după 
voința lui Stroie, jupânesa Sima Stolni- 
cesa a eșit biruitore. 

Iși tăcuse în ţeră vn nume atât de mare 
în cât, lucru rar în documentele nâstre. 
fratelui ei, Chircă Paharnicul, hrisâvele îi 
spun totdeuna: C/zrcă Paharnicul, fra- 

Zele jupânesei Sima Stolnicisa 1, arătând 
printr'acesta că este mai bine hotărită 
personalitatea lui Chircă, dacă se va spune 
că este fratele acestei mari şi în deobşte 
cunoscute personalități, Sima Stolnicesa. 

După mamă numirea ne întempină în 
secolul XVI: PW/aaz/ Capiey, Șerban al 
jupânesei Maria de la Coiani; după ne- 
vastă avem exemplul lui Preda, bărbatul 
Florichii lui Mihai-Vitezul, numit în multe 
documente Preda Floricoiul; der, după soră 
să se hotărască şi mai bine fratele, nu cu- 

1) Revisia pentru Îst. Arch. si Filol. II, pag, 225, în 
documentele pubhcate de d. Gr. Tocilescu din colecțiunea 
Dâmnei Rudenu, născută Marghiloman şi A7h:ze: Condica 
M-tirei Zfurezul, pag. 305, hrisov din 1635, Ian. 21. Cf. şi 
cărţile şi hrisâvele moșiei Fometesci, tot în Condica /ure- 
zului.
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nosc de cât exemplul lui Chircă, fratele 
Simei. 

Acesta arâtă la ce nume ŞI renume, la 
ce vedă ajunsese, în prima jumătate a se- 
colului XVII, puternica jupânesă din Dră- 
goiesciă- -Gorjiului, sora lui “Tudosie, marele 
Logofăt al lui Mihai-Vitezul, nevasta Ma- 
relui Stolnic Stroie Buzescu, Szpra Sto/nr. 
cisa, din neamul Rudenilor. 

Nu cunosc data morței sale. 

30 Novembre, 1902, 

 


