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Paginele ce urmează sânt un extras din „Corforbiri 

Literare“, an. XXXIX, NNo. 7—10. În ele sau introdus 
câteva modificări neînsemnate și s'au rectificat unele par- 

ticularități ortografice ale documentului din 12 Aug. 1452 

(No. XI), în urma unei colaţionări mai minuţioase cu 

originalul. 

Având ocazie a colaţiona din nou, în cursul tipărirei, 

toate textele documentelor dela Braşov, trebue să observ 

că lectura peceţii din documentul lui Roman II (No. VIII) 

nu este sigură. Eu citisem de mai multe ori în legenda 

acestei peceţi la numele domnului Jain şi am luat deci 

această pecete drept pecetea lui Ilie, tatăl lui Roman. Mi 

se pare acum că în loc de Jaiu se poate ceti şi Ju, ceea 

ce ar da legenda: + n[euarn pomalin noswa: pecetea lui 

Roman voevod, o lectură mai probabilă decât cea din- 

tâiu, întru cât este de admis că numai în cazuri cu totul 

extraordinare un domn putea să întrebuințeze pecetea 

tatălui său. 

Datarea, şi interpretarea documentelor moldovenești 

fară dată din acest memoriu prezintă tot atâtea dificultăţi 

ca şi a documentelor muntenești din arhivul Braşovului. 

Sânt departe de a crede că le-am învins pe toate. Dacă 

"am hotărit totuşi a publica memoriul meu, ar făcut-o 

pentru a uşura altora calea spre interpretări mai bune 

decât cele ce le-am putut da eu. 

I. Bogdan.
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Documente moldovenești din sec. XV și XVI în arhivul Brașovului 

Multiplele relaţiuni comerciale şi politice ce au existat 

înainte între Ţara Românească şi Braşovul, bogata şi pu- 

ternica cetate săsească din țara Bârsei, sânt astăzi foarte 

bine cunoscute. Din ale mele „Documente privitoare la 

relaţiile Țării Româneşti cu Braşovul şi cu Țara Ungu- 

rească în sec. XV şi XVI“ (vol. 1, 1413—1508, Bucureşti 

1905), din „Socotelele cetăţii Braşovului“ (Rechnungen der 

Stadt Kronstadt, 3 vol.), publicate între anii 1886 — 96 de 

o comisie însărcinată cu aceasta de reprezentanța oraşului, 

şi din cele două opere ale d-lui N. Iorga „Socotelele Brașo- 

vului* (Bucureşti 1899) şi „Braşovul şi Românii (Bucu- 

reşti 1985) — se poale urmări până în cele mai mici amă- 

nunte desvoltarea acestor relaţiuni în timp de patru se- 

cole, dela al XV —XVIII. Puținele izvoare privitoare la 

sec. XIV erau cunoscute de mai nainte şi sânt reproduse 

în colecţia Hurmuzaki şi în „Urkundenbuch zur Geschichte 

der Deutschen in Siebenbiirgen“ de Zimmermann-Werner- 

Miiller (3 vol.), iar pentru sec. XIX izvoarele, edite şi 

inedite, sânt foarte numeroase. o 

Aproape cu totul necunoscute erau şi sânt încă în 

parte relaţiile Moldovei cu Braşovul. A priori, ne-am 

aştepta ca acestea să fi fost foarte restrânse. Moldova 

era ceva mâi departe de însemnatul centru comercial şi 

industrial din ţara Bârsei; ea avea apoi în apropierea sa 

un alt centru săsesc, legat cu dinsa prin drumuri comer- 
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2 1. Bogdan 

ciale încă din sec. XIV, şi care, deşi nu era aşa de mare 

şi de bogat ca Braşovul, dar era destul de înfloritor în 
vremile vechi: e vorba de Bistriţa, vechiul Nâsen al co- 
loniştilor germani din nordul Transilvaniei !). 

Cu toate acestea, Saşii din Braşov au căutat încă 
din timpul lui Alexandru cel Bun, dacă nu și mai nainte, 

să lege raporturi cu Moldova. Astfel câteva din privilegiile 
comerciale ce se păstrează încă în arhivul oraşului po- 

menesc un prim privilegiu al lui Alexandru ce! Bun, de 
a cărui urmă n'am putut da până acum, 

Cele ce s'au păstrat însă, precum şi celelalte docu- 
mente moldovenești în limba slavă 2) din sec. XV—XVI 
(scrisori domnești, boereşti şi municipale), formează obiec- 
tul acestui memoriu. 
În totul sânt treizeci de bucăţi, între care se cuprinde 
şi privilegiul din 11 Septemvrie 1448 (6956)%) al lui Petru 
II, astăzi în arhiva curții imperiale dela Viena, Şi privi- 
legiul din 12 August 1452 al lui Alexandrel (Alexandru II), 
astăzi în biblioteca Academiei Române. A treizeci şi una, 
o scrisoare a lui Ştefan cel Mare din 1481, — fiindcă se ra- 
porta la niște evenimente foarte interesante din istoria Țării 
Româneşti, —am publicat-o în „Documente privitoare la 
relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Țara Ungu- 
rească“, vol. I, p. 282—285, 

  

') Vezi „Documente româneşti din arhivele Bistriţei“ de 
N. Iorga, 2 vol., Bucureşti 1899—1900, prefața volumului |. 

*) Documentele latinești, copiate pentru Academia Română 
de mai mulţi funcţionari ai arhivelor săseşti din Transilvania, 
controlate şi completate prin cercetările d-lui N. Iorga din anul 
trecut (v. Îndreptări şi întregiri la istoria Românilor după acte 
descoperite în arhivele săsești, I: Brașovul, în Memoriile Acad, 
Rom., seria II, tom. XXVII, Bucureşti 1905), vor forma, probabil, 
un nou volum din colecţia Hurmuzaki. 

2) Data 6956 trebue cetită aci 1448, nu 1447, deoarece Petru 
ocupă domnia în primăvara anului 1448; v. D. Onciul, Geschichte 
der Bukowina, p. 27; I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia, p. 66; 

V. Pârvan, Alexăndrel vodă şi Bogdan vodă, p. 27.
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Din aceste treizeci de bucăți, trei au fost editate 
încă odată: privilegiul lui Petru II de mine în memoriul 

„Cinci documente istorice slavo-române din arhiva curţii 

imperiale dela Viena“ (Analele Acad. Rom., seria II, 

tom. XI, p. 50-51 din Memoriile secţiunei istorice, 1889), 
privilegiul lui Alexandrei de L. Miletic în „Daco-Românii 

şi literatura lor slavă“ (Sofia 1893, p. 374—375) şi scri- 
soarea pârgarilor din Vaslui de acelaş în „Documente nouă 
vlaho-bulgare dela Braşov“ (Sofia 1896, p. 72). 

Privilegiile comerciale încep cu al lui Ştefan II (fiul 
lui Alexandru cel Bun) din 26 Mai 1435 şi sfârşesc cu al 
lui Ştefan cel Mare din 10 Iulie 1475, dat nu numai Braşo- 

venilor, ci şi tuturor neguţătorilor din „sfânta coroană a 

Ungariei“, cu care domnul Moldovei încheiase tocmai 
atunci pace. Ele sânt următoarele: dela Ștefan II trei: 
întâiul din 26 Mai 1435, însoţit de o poruncă cătră judeţii 
din Bacău şi din Trotuş ca să observe conţinutul lui, al 

doilea din 23 Aprilie 1437, al treilea fără dată de an, 

deci dintre c. 1435—1447; fără an sânt şi cele două cir- 
culări ale aceluiaș domn, una din 5 Martie cătră „boeri, vor- 

nici, şoltuzi și pârgari, juzi şi vatamani“ contra represalii- 
lor, şi alta din 19 Dechemvrie cătră „şoltuzii şi pârgarii din 
târguri“ pentru permisiunea de a vinde mărunţișuri; dela 

Jlie unul din 29 Aprilie 1437, de pe vremea când cei doi 
fraţi domneau în pace, unul în ţara de sus, altul în ţara 
de jos; dela Poman II unul din 4 August 1447; dela 

Petru II unul din 11 Septemvrie 1448; dela Alexandrei 

două: din 3 August 1449 şi 12 August 1452; dela Petru 

Aron unul din 2 lunie 1455; dela Ștefan cel Mare trei: 
din 13 Martie 1458, 3 Ianuarie 1472 şi 10 Iulie 1475. 

Din toate acestea, și din celelalte izvoare cunoscute, 

raporturile comerciale ale Saşilor din Braşov cu Moldova 

se prezintă, în sec. XV, cam sub aceeaș formă ca şi cele 
cu Țara Românească. Saşii importau din Moldova în pri- 
mul rând vite (boi, vaci, porci, cai), apoi peşte, ceară 

şi alte materii brute; în schimb, ei exportau produsele
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industriei lor, cea mai înfloritoare pe atunci în Transil- 

vania, și ale industriei apusene, între care se citează sto- 

fele scumpe de Ypres, Louvain, Kăln şi din Boemia *); 

pânzeturi, bobou (aşa numitul „pannus griseus“), săbii şi 

alte arme, şele, hamuri, funii, brâie, coase şi alte mărunţi- 

şuri (aşa zisele kpamapiă, Krămereien) le fabricau la 

dinşii. Afară de postavuri, pe care n'aveau voie să le 

vânză decât „cu bucata“ (em gurom), celelalte lucruri le 

puteau vinde şi „en detail“, de pildă pânza şi boboul cu 

cotul, de obiceiu numai prin cetăţi şi târguri, dar câte 

odată şi prin sate (v. privilegiul din 2 Iunie 1455). 

Taxele vamale se menţin neschimbate în tot cursul 

sec. XV. La export se prevede o taxă de 2 groși la 

grivnă 2) (1435) sau de 4 groşi la povară (1448, 1455) şi 

2 groși de cap de vită (1435, 1448, 1455). La import 

se plătea 4 groşi de povară (tar, tjarh = ung. târ, terh: 

1435, 1437, 1448, 1449, 1452, 1455, 1458), afară de postav, 

pentru care se plătea sau 12 groşi de povară, ca în pri- 

vilegiul din 23 Aprilie 1437, sau se specifica la fiecare 

sortă o taxă anume pe bucată: pentru cel de Louvain 18 

groşi, pentru cei de Kăln 12, pentru cel de Boemia 4 

(1449, 1452, 1458)). 

  

') Vezi doc. din 1412, prin care voevodul Transilvaniei Şti- 

bor reglementează taxele vamale pentru comerțul dintre Bistriţa 

şi Moldova, în Hurmuzaki, Documente I, 2, p. 492, 

) Griona avea în sec. XV aproximativ valoarea unei 

mărci sau ruble; un groș era a douăzecia parte dintr'iînsa. Cf. 

următoarele glosse poloneşti întrun manuscris dela începutul 

sec. XV: „talentum, i. e. marca, alias grzywna“; talentum rubel 

et facit XX grossos argenti puri in sua sumă in hoc loco“. Ms.e 

din Przemysi în Galiţia. Archiv f. slav. Phil. vol. XXVII, p. 265— 

266. Cf. ibid. ptres sclavonicas marcas slovyenskye grzywny 

que faciunt XXXVI solidos. Solidus hic valet XII alenses comu. 

nis pecunie szelag*. Asupra valorii grivnei în secolele următoare 

v. Linde, Slownik, s. V. grzywna. | 

2) În privilegii se mai pomeneşte de o taxă de 8 groşi pen- 

tru postavul de „Bâtvar“ (Biwrrmneap), O localitate ce n'o pot identi- 

fica cu nici una din cele cunoscute ca producătoare de postavuri în
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De vama Sucevei, aşa zisa „vamă principală“ (re- 

A9EHO£ MuiTO), pe care ceilalți negustori străini o plăteau 

chiar şi atunci când nu-şi desfăceau marfa la Suceava, 
Braşovenii erau scutiţi; ei o plăteau numai în Suceava: 3 
groşi de grivnă, cum se vede din privilegiile lembergene 
(E. Kaluzniacki, Dokumenta moldawskie i multanskie, p. 
13, 24, 37, 46)1). 

Ceea ce este însă mai interesant în privilegiile bra- 
şovene din sec. XV, sânt cazurile de jurisdicție comercială 
pomenite în ele, în deosebi interzicerea sau reglemen- 

tarea represaliilor, cari în terminologia slavă a docu- 
mentelor se numesc de obiceiu „use“ (== opreală, confis- 

care), termin cunoscut şi din documentele munteneşti 2), 
şi suprimarea gloabei pentru vitele furate. 

Braşovenii căutau să se asigure, la fiecare reînoire 
de privilegii, contra represaliilor: ei cereau ca marfa unui 

negustor al lor să nu fie confiscată sau zălogită pentru 
pierderi suferite de negustorii Moldoveni la un alt negustor, 

fie în ţinutul lor, fie în alte părţi ale Transilvaniei 3). 

apusul Europei. În doc. lui Ştibor dela 1412 se citează, pe lângă 

cele trei feluri de postav, şi cel de Ypres (pannus Ypri), care nu 

este însă identic cu acesta (Hurmuzaki, |. c.). Cf. şi privilegiile 
munteneșşti din sec. XV. Să fie hiwrmanap o greșală, în loc de Budavăr? 

') În câtva deosebite de acestea sânt taxele stabilite de Ilie 

în privilegiul acordat Sibienilor la 1433: ei plăteau la import şi 

export 4 groși de marcă (sc. de povară) la Adjud şi 2 groşi de 

marcă la desfacerea mărfii prin târguri, iar pentru vitele de ex- 

port plăteau 2 groși de bou sau vacă, 6 groși de iapă şi 12 

groși de cal (copie la Acad. Rom.). 

2) V. nota dela No. XIV şi Documente privitoare la relaţiile 

Țării Româneşti cu Braşovul şi cu Țara Ungurească, |, p. 385. HapSan 

din No.1V (4 napSe za uSatero Tonapa Aa He Gaunt ca) are acelaş înțeles. 

% Întro scrisoare din 1460 a Saşilor din Braşov către șoltu- 

zul şi pârgarii din Vaslui (iudex et iurati in Wazlo) această ce- 
rere e formulată astfel: „quod nullus ex vestris hominibus nostros 
homines in vestri medio habeat et debeat impedire, arrestare 

et res ac bona recipere, signanter pro debito, delicto aut ex- 
cessu aliorum hominum; sed, si quis ex vobis cum nostris homi-
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Domnii le acordă acest avantaj şi dispun ca Moldovenii 
păgubiţi la Braşov sau în ţara Bârsei să nu-şi facă sin- 

guri dreptate, ci s'o caute înaintea judeţului şi pârgarilor 
din Brașov, iar Braşovenii păgubiţi în Moldova înaintea 
domnului însuş. Spre mai mare garanţie pentru aceştia, 
domnul ridică slugilor sale: vornicilor, vameşilor, şoltu- 
zilor şi pârgarilor competinţa de a-i judeca. De fapt însă, 
represaliile. continuă a se exercita mai departe, ba pri- 
vilegiul din 29 Aprilie 1437. al lui Ilie le şi reglemen- 
tează, prevăzând ca Moldoveanul, care ar suferi vre-o pa- 
gubă în Săcuime, să nu se despăgubească prin confiscare 
de mărfuri dela Braşoveni, ci dela neguţătorii acelui 
scaun săcuesc, în care a suferit paguba. Se pare totuşi 
că, faţă de dispoziţiile domneşti, aplicarea represaliilor era 
mai redusă în Moldova decât în Țara Românească; aci 
scrisorile domnilor cătră județul şi pârgarii Braşovului, în 
chestii de despăgubiri cerute de supuşi români, se închee 
foarte des cu amenințarea de represalii, 

Ca mari exportatori de vite din Moldova, Braşovenii 
mai căutau să se asigure de urmările neplăcute ce se 
puteau ivi pentru dinşii din cumpărarea de vite „furate. 
n Moldova, ca şi în alte părţi, exista anume obiceiul că 
dacă își descoperea cineva o vită în posesia altuia Şi do- 
vedea cu martori („oameni buni“) că este a sa, posesorul 
pierdea în orice caz vita, iar bănueala de furtişag trebuia 
so înlăture prin arătarea persoanei dela care o cumpărase, 
i. e. prin arătarea garantului; dacă nu putea îndeplini 
această condiţie, era supus şi la plata unei amenzi („gloabe“). 
Procedura aceasta implica pentru Braşoveni mari neajun- 

nibus aliquid actionis aut querele habet, id iuridice coram nobis 
prosequetur et prosequi habet; similiter nos vestros homines 
propter debita aliorum non habemus impedire, sed quilibet suos 
debitores coram iudice sub quo residet debet querere“ (copie la 
Acad. Rom.). Această jurisdicție le-a acordat-o, spun ei, voevodul Ștefan. 4
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suri, întru cât ea putea deveni pentru dinşii un izvor de 

vexaţiuni din partea organelor însărcinate cu incasarea 
amenzilor, care de obiceiu erau foarte mari. Singurul mij- 

loc de a scăpa de aceste vexaţiuni era suprimarea gloabei, 

ceea ce domnii le şi acordă. 
De aici dispoziţia ce se repetă aproape textual în pri- 

vilegiile din 3 August 1449, 12 August 1452 şi 13 Martie 
1458: „iar dacă-şi va recunoaşte cineva (sc. dintre Moido- 

veni) la diînşii (sc. Frașoveni) calul sau boul, ori unde în 
țara noastră, şi dacă va dovedi omul nostru pe Braşoveni 

cu oameni buni, iar Braşovenii nu vor putea să pue sodâş 
pentru acel cal sau bou, Braşovenii vor pierde calul sau 

boul, iar altă gloabă nu vor plăti, nici măcar un groş; 
numai cât să le fie spre pagubă şi altceva nimic“. Cu- 
vântul sodâș; pe care-l întâlnim în Moldova câte odată în 
sec. XVI şi în Transilvania destul de des în sec. XVII și 
XVIII sub formele sodâş, sodăş, sodiş, săduş, sudăș, sodeaș, 

şi care a trecut şi în dialectele săseşti din nordul Transil- 

vaniei, e de origine ungurească şi înseamnă „chezaş, garant, 

Gewâhrsmann* (vezi nota dela No. X). În Ţara Româ- 

nească era necunoscut. 

Mai puţin interes prezintă scrisorile de cuprins poli- 

tic ale domnilor moldoveni. Din cele cinci ale lui Ştefan 

cel Mare (1 Nov. 1475, 18 Fevr. c. 1476 (două), 9 Iulie 

c. 1480, 13 Sept. c. 1500—1504) constatăm — ceea ce ştiam 

şi din scrisorile domnilor munteni contimporani —că el 

trăia în bune relaţii cu Braşovenii 1), dela cari se_aprovi- 

ziona cu arme şi prin cari căpăta ştiri despre mișcările 

Turcilor ; prin mijlocirea lor coresponda câte odată şi cu 

„fratele său“ Ştefan Bâthory. Faţă de ei, el se dă drept 

vasal al regelui unguresc şi prieten al creştinătăţii. 

') Stefan îi invită pe aceştia chiar din primul an al domniei să 

vie în ţară cu mărfuri şi le dă voea „in omnibus civitatibus et villys 

negociandi ac forizandi“ (Arh. Braşov., colecţia Schnell, III, No. 

38: copia D-lui Iorga).
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Scrisoarea lui Ștefăniță din 31 lan. 1526 n'are altă 
importanţă decât că ne arată starea desolată în care ajun- 
sese Moldova în urma jafurilor turceşti, tătăreşti, leşeşti 
şi munteneșşti, aşa că abia se mai găsiau boi de vânzare 
în ţară; iar din cele trei scrisori ale lui Petru Rareș, două 
(din 30 Oct. 1530 şi 24 lan. 153i—32) privesc pe nişte 
secretari unguri ai lui şi numai a treia (din 14 Ian. 1530) 
se rapoartă la atitudinea sa politică față de turburările din 
Ardeal. El face aspre mustrări Saşilor că în cearta dintre 

Ferdinand şi Zâpolya ei înclină, chiar şi după lupta dela 

Feldioară, spre partea celui dintâiu şi dau ajutor în oa- 

meni lui Ștefan Mailat, pe atunci un partizan nesigur al 
lui Zâpolya. În stilul său emfatic, cunoscut din corespon- 
denţele polone şi din scrisorile latinești către Sașşii din 
Ardeal 1), el le spune acestora că n'a cucerit cu sabia Ar- 
dealul, ca să-l dea lui Ferdinand, ci ca să-l dea lui Zâpolya, 
„frate bun şi prieten“ cu dinsul 2). 

Ultima scrisoare domnească, a lui Alexandru Lăpuş- 

neanu din 30 Ianuarie 1565, e o poruncă către vameșul din 
Trotuş, ca să scutească de vamă 200 de boi ai judeţului şi ce- 

tăţenilor din Braşov, — ceea ce arată bunele raporturi ale 

voevodului cu acest oraş. 
Celelalte cinci scrisori moldoveneşti din arhivul Bra- 

şovului sânt: două boereşti, două şoltuzeşti şi una a cămă- 
raşului de ocnă al lui Lăpuşneanu. 

Prin cea dintâiu, dela Ianuarie c. 1481, vornicul 

Tricolici înştiinţează, din Târgovişte, în termeni foarte du- 
ioşi, pe rudele sale din Moldova că a căzut în mânile lui 
Basaraba şi le roagă să îngrijească de averea sa şi să 

n'o risipească, cel puţin cât timp vor şti că e în viaţă. 

') Cf. N. Iorga, Memoriul citat, p. 34, şi Documentele Bistri- 
ței, prefața vol. |. 

:) Într'o scrisoare din 2 Iunie 1529 a magistratului din Sibiu 
către cel din Braşov se spune deasemenea că Petru numește pe 
Zâpolya „frater suus“ (Arh. Braşov. colecţia Schneil, III, No. 100: 
copia D-lui Iorga). |
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Tricolici era un vornic de mâna a doua, poate vornic de 

gloată, al lui Ştefan cel Mare şi aparţinea unei familii de | 
Tricoleşti, pomeniţi pela sfârşitul sec. XV în mai multe 
părţi din Moldova. Cum va fi ajuns această scrisoare par- 

ticulară în mânile pârgarilor din Braşov, pentru cari ea 
n'avea nici un interes, nu putem şti. E probabil că a fost 
interceptată în drumul dela Târgovişte spre Moldova prin 

Transilvania. 
A doua este o scrisoare a boerilor Chiracol şi Bu- 

cium, în calitate de visternici şi vameşi în acelaş timp, 

din 17 Sept. c. 1480—1484, prin care ei cer dela Bra- 

şoveni să le restitue suma, pe atunci destul de mare, de 

4 zloți, incasată pe nedrept de vameşii Braşovului dela 

-o slugă a lor. Se pare că pentru marfa lor proprie aceşti 

boeri se bucurau de oarecari scutiri de vamă din partea 

Braşovenilor, un privilegiu ce-l obțineau adeseori boerii 

“influenţi de pe lângă domnii Țării Româneşti şi ai Moldovei.: 

Foarte interesante, prin cuprinsul și mai ales prin 

vechimea lor, sânt cele două scrisori ale şoltuzilor din 

Bârlad şi din Vaslui. 
Cea dintâiu, dela c. 1434—37, prin urmare cea mai 

veche scrisoare municipală din ţările române !), are cu- 

prinsul următor: şoltuzul Hârlea din Bârlad înştiinţează 

pe judeţul Braşovului că doi concetățeni ai lui, Ştul Iacob 

şi Ţirbăs, au pierdut un proces înaintea judeţilor din Bâr- 

:) Până acum cea mai veche scrisoare municipală din Mol- 

dova, găsită în arhivele săsești din Transilvania, era a şoltuzului și 

pârgarilor din Suceava dela 15 Iunie 41473 către Bistriţeni (în limba 

germană). Dr. A. Berger, Urkunden-Regesten aus dem alten Bis- 

tritzer Archive vom 1203 bis 1490, Bistritz 1893, p. 45. Textul la 

Schmidt, Suczawa's historische Denkwiirdigkeiten, Czernowitz 1876, 

p. 214 şi Miller, Deutsche Sprachdenkmâler aus Siebenbiirgen, p. 

88. A doua după vechime era scrisoarea aceloraşi pârgari către Bis- 

triţeni din 10 Aprilie 1481, tot în limba germană. Berger, |. c,, 

p. 52.
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lad!) şi au rămas să plătească acestora 10 zloți pentru 
nişte hamuri. Punându-se chezaş pentru Ştul și Ţirbăs, el, 
șoltuzul, a plătit cei 10 zloți şi-i reclamă acum dela dînşii ; 
de nu i se vor plăti, el se va despăgubi dela alţi Bra- 
şoveni. 

Tot din sec. XV, şi anume din a doua jumătate a 
lui, e scrisoarea şoltuzului Şi pârgarilor din Vaslui, prin 
care aceştia dau de ştire colegilor din Braşov că 'Tomoş 
şi Barta, doi Unguri din Vaslui, au mărturisit înaintea lor 
că Braşoveanul Petru s'a lepădat de orice tovărăşie cu 
Anton, un alt Braşovean, a cărui. femee îl chemase pe Petru la judecată înaintea pârgarilor din Braşov pentru nişte datorii. Şoltuzul Şi pârgarii din Vaslui împlinesc ast- fel o funcţiune de notariat (o ascultare de martori), cum se obișnuia a se face şi în Galiţia înaintea magistratelor orăşeneşti. Un cuprins analog are scrisoarea Sucevenilor dela 15 Iunie 1473. 

r Dar importanţa acestor două scrisori municipale nu consistă numai în vechimea lor; faptul că ele sânt redac- tate în limba slavă dovedeşte că elementul preponde- rant al celor două oraşe moldoveneşti în sec. XV era cel românesc, pe când alte oraşe, dela care ni sau păstrat acte din sec. XV şi dela începutul sec. XVI, precum Suceava şi Baia, aveau o populaţie mai mult săsească, deoarece corespondențele lor din acea vreme sânt scrise sau in săseşte sau în latineşte. Acelaş lucru se constată la începutul sec. XVI şi în Câmpulungul din Ţara Ro- 
mânească 2). 

- 

  

1) Orig. mpa eSAun spnaaacru. E vorba aci de judeţi orășenești cari se aflau sub controlul şoltuzului, poate nişte delegaţi ai ce- lor doisprezece pârgari. Cf. esaun wr Ifcor n wr Xponoaa la 1448 
(Arh. ist. [1,p. 153), eSaun wr Bakoga la 14539 (Gibid., p. 114) şi cxAun wT Baost n wr Teorpsua în No. II din această colecţie. 

1) Cf. N. Iorga, Geschichte des rumănischen Volkes, I, p. 158 şi 
urm., cap. das Stădtewesen, în care se dă o expunere foarte completă asupra organizaţiei municipale în ţările române din sec. XV-XVI.
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În sfârşit, scrisoarea lui Anton, cămăraşul de ocnă, 

c. 1552—1568, e interesantă prin aceea că ne arată la ce 
zile se ţineau iarmaroacele în Trotuş pe vremea lui Ale- 
xandru Lăpuşneanu: erau patru pe an, la 26 Sept., la 8 
Noemv., la 16 lan. şi la Dumineca Mironosiţelor, adecă a 

treia Duminecă după Paşti '). 

În comparaţie cu izvoarele munteneşti din arhivul 
Braşovului, cele treizeci de documente moldoveneşti din 

sec. XV—XVI ne oferă un material istoric relativ sărac. 

Totuşi, ştirile ce se găsesc într'insele asupra comerciului din 

acest timp, asupra unor obiceiuri juridice, asupra atribuţiilor 

autorităţilor municipale şi asupra altor chestiuni mărunte, 

sânt destul de preţioase, pentru ca aceste izvoare să me- 

rite a fi date la lumină, în întregime şi cu toată îngri- 

Jirea. 

La editarea lor am urmat acelaș sistem ca la docu- 

mentele munteneşti: pe lângă traduceri, am dat şi o des- 

criere amănunţită a documentelor și am adăogat notele 

istorice trebuitoare pentru înţelegerea cuprinsului lor şi 

pentru justificarea datelor hipotetice, admise la cele fără 

dată sau la cele cu data necompletă. 

Limba în care sânt scrise cele mai multe e limba 

obişnuită a cancelariei domneşti din Moldova, adecă cea 

rusească, amestecată mai mult sau mai puţin cu elemente 

polone şi medio-bulgare, aceste din urmă împrumutate din 

literatura bisericească. Numai două bucăţi, scrisoarea lui 

Petru Rareş din 14 Ian. 1530 şi scrisoarea şoltuzului din 

Vaslui, sânt scrise în medio-bulgară. 

') Asupra altor târguri din Moidova pe vremea lui Lăpuş- 

neanu (Baia, Bistriţa etc.) vezi scrisoarea acestuia din 17 Sept. 

1561 către Saşii din Bistriţa, resumată de N. lorga, Documentele 

Bistriţei, I, p. LXI--LXII.
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Il 

1435, Mai 26. 

T Gredanm BOEBOAA,  BOAieIO  MHAocTilo rocneA4pm 
BEMAH MOAAGECKOH, AdEMR cec Hat AHCTR Bem Bpa= 
LIoRA'RHo Arh, TAROT HMaau WT W'TUA HâuIEro N9KOHHHKA pa 
MOTS, 10 TOMSA n Mb Aaa Ecmu HM, IAkO Ad XoAA'TR Ch CROEIO TOproBAEI» AoBpokoato 8 Haiti BEMAn, 4 Aire CEOE IIDAROE AA N44TAT : AT EA Horo Tapk$ no uo'Thipe gorun, WP TpUBHbI, U0 KoAH 34 'ToBgapa Hmmm kSnu'ru 9Y Haieu BEMAH, ABa rpouiu. H mano TOpToBUEMh HX N AAEM Hy HHKTO Ad HE B440%HWT%h 'ToRapa uk 34 uSmero ToRâpa ; pase'k KOAH KTO BHAHACT'R cBOETO AoAXHHKA, Ta ELLE HMăET £Po HCKATH Băâkonomh npEa ac, a cnaS nu XAAHOMS Aa ue cm'kET HUK'To wm HAluX 4t04€X Bpamoga'knoath oyunnuru ; 4 WHH Hain 10 'TomSKm HMai9'Tr oVunnuru. Îlnc. na oyerie aula Bg a'kr(o) e sumr, maia &s. 

Pecete de e. 2 cm. în diametru, înlăuntrul scrisorii, cu le- genda: + N6UATK CTEPAHs EOGROALI ; fără adresă. — Arh, 
No. 435. 

Stefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei, dăm această carte a noastră tuturor Braşo- venilor, că precum au avut dela răposatul nostru părinte hrisov, tot aşa le-am dat şi noi, ca să umble în voie bună cu negoţul lor prin țara noastră, dar vama lor dreaptă să şi-o plătească: de o povară !) câte 4 groşi, iar de grivnă, orice marfă ar cumpăra în ţara noastră, câte 2 groşi. 

  

') Orig. 'rapy: ung. ferh „legătură, povară“; cf, Szarvas et Simonyi, Lexicon linguae hungaricae aevi antiquioris : tehăr, tereh, terhă, terh onus, sarcina, pondus; l6-ter&h „povară“. În documen- tele din 1407 şi 1456, publicate de E. Katuzniacki (Doku menta MO! dawskie i multarskie, p. 14, 33) TEX (gen. sg. repya, TPS). Cuvântul se găsește şi la Ruteni : Tep Gepăck, welches ein Pfera trăgt; TEPXaT KOHA beladen, la Zelechowslki, Ruthenisch-deutsches Wâr- terbuch; cf. Katuzniacki, |. c,, p. 20: KOHII CF Tepxaun „koni z cieza- ram“.
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Deasemenea nimeni să nu pue zălog pe maria târgove- 
ţilor şi oamenilor lor, pentru marfă străină; afară dacă 

cineva își va afla pe datornicul său, şi atunci să-l pârască 
după lege înaintea noastră, iar a face silă Braşovenilor 
să nu cuteze nici unul din oamenii noştri; tot așa se vor 
purta şi ei cu ai noştri. Scris-am la Gura Başeului :), în anul 
6943 (= 1435), Mai 26. 

II 

1435, Mai 26. 

+ Gredanmh  BOEBOAA, BOXiEIO MHACETIIe rocnoAaph 
BEMAH MOAAAECKOH, NHUIEMR CAALeM WT Bakoek u wT 
Tompa: maabtor Ham RpauieRa'kie ae no 'THX croponrh 
MHOPO HUIKOAbI UHHATTB AKAEMDB HY H TOpTOBUEMD HX, H 
BABaBbi. Îlpo To CMOTPHTE Hanu AHCTbI, UIO- ECMH HM 
Aăau, "Ta no [7o]m8%R2) nah AA ECT, 4HE AHIANTE HM 
KBHBAbI EbITH HUH WT KOFO, UUOBHI HAM HOAILIE HE 24402 
BAAN; BanSAe Mbl, ȘHAIOAMTb BAIA POACEA. ÎÎBhI Ham NokoH 
Bia. lluc. na oyerie Pama, e akr(0) zSiur, mMua 
[maia] ks. 

Pecete de c. 2 cm. în diam, cu legenda: + NSYANTI GTEVAHI 

EOGEOALI ; fără adresă. — Arh. No. 433. 

Stefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării 

Moldovei, scriem judeţilor din Bacău şi din Totruş: se 
jeluesc Braşovenii că prin acele părți multe pagube şi 
piedeci se fac oamenilor şi târgoveţilor lor. Deaceea, uita- 
ți-vă la scrisorile noastre, ce le-am dat lor, şi ţineţi samă 

de ele şi nu-i lăsaţi să fie nedreptăţiţi de nimenea, ca să 

nu ni se mai jeluească; căci noi vă ştim capetele voastre. 

') Başeul se varsă în Prut lângă Ostopceani, în judeţul 

Botoşani. 
) Orig. greş. ns m8x.
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Şi să avem pace. Scris-am la Gura Başeului, în anul 
6943 (=—1435), luna lui Mai 26 !). 

III 

1437, Aprilie 23. 

+ Grredpan BoegoAa, Bolero MHAocTII PocnoAap% 3EM4H 
MoAAagckon. IlpinAe Kb roenoAcTEoY Mu nocoa wm Epauiega 
n wm Bphck, Ha Hma nani AekXaMoc H NAN BOyproypn 
Mukua, H NpocHan OY POCNOACTEA MH MUŞ H MBITO, UUOBul 
Ma 'TOMb NpAR'k Bbl40 tao Ehi40 Npu Wu Hauitm ae 
anapk BoegoAk ackum aroaea wr Rpamega n wr Bock: 
AA HAATAT WT Taph 110 Ă Tpowu(H) ro Been Hauleu 3eMAn 
Ho BCEX Miro, BOVAi to EOVAET 9Y 'Taph, wngou 
CO KHA WT Taph 0 BI Fpoul; HU UIOBRI HM BOAHO 
CEOM 'ToBgâph A[plogagarn no Bcen Hauiti 3emau, paan'k 
A9KTEM AA HE NpOAanoT. ÎÎ WT ckOT uo HMOVT Koynu'Tu 
A8I'TO Ad NAATAT H NpEiHc Kak NAATHAU NI9H SUTU HaLIEm, 
TAK Aă MaaT'kr. Î make Aa CA HE CTAHOEHT HHKOAU Ha 
BEKH HAINA TgBTORUEM TPBTOBAIO 9 Hf 3EMAI0 34 Ahr, 
HH HĂ TPBTOBUEM OV HAEH EMA, XOTA paBatugie Boy- 
BET, BOXE B4X0E4U "Toro; WHH AA cu H3HAoVT cm gem 
€BOHM "TOBAPOM 40 HX 3emMAu 2) Bea action sagaR'k Hu wm 
KOTOPBBIX HAUIHX AA, HH WT MBITHHAK, HU CAOENUR. 
A na mo cr Hama e'kpa n Hauiny Boapm. Iluc. of Bac= 
an 8 A4kr(0) 2 Sume, an. KT. 

Peceie de 2.2 cm. în diam., ca la NNo. 433 şi 435, fără 
hârtie deasupra şi înlăuntrul scrisorii; fără adresă, filigranul : 
foarfece; scrierea e un model interesant de cursiva sec. XV, — 
Arh. No. 446. 

1) În orig. mua îs. Documentul e dat fără indoeală în aceeaş 
lună cu cel precedent — locul, anul şi ziua sânt identice — Şi este 
o circulară a domnului cătră diregătorii din Bacău şi din Trotuş, prin 
care le impune aplicarea măsurilor decretate prin No. arh. 435. 
Amândouă NNo. (435 şi 433) sânt scrise de aceeaș mână şi pe ace- 
eaș hârtie; filigranul, o cumpănă într'un cerc, se vede pe No. 435. 

*) Sau amar,
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Stefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării 
Moldovei. Venit-au la domnia mea soli din Braşov şi 
din țara Bârsei, anume dumnialui decanăşul și dum- 
nialui pârgarul Mibhil !), şi sau rugat de domnia mea pen- 

tru pace şi vamă, ca să rămâie cu aceleaşi drepturi cum 
au fost pe vremea părintelui nostru Alexandru voevod 

toți oamenii din Braşov şi din ţara Bârsei: să plătească 
de povară 2) câte 4 groși în toată ţara noastră şi la toate 

vămile, orice sar afla în povară, afară de postav, care va 
plăti 12 groşi de povară; şi să fie slobozi a-şi vinde 

marfa lor în toată ţara noastră, numai cu cotul să nu 
vânză. lar dela vitele ce vor cumpăra să plătească vama 

Şi scrisul *) cum au plătit pe vremea părintelui nostru; 

tot așa să plătească. Deasemenea să nu li se oprească 
nici odată în veci negustorilor noştri marfa pentru datorie 
în ţara lor, nici negustorilor lor în ţara noastră, măcar 

răzmiriță să fie, doamne fereşte de aceasta; ei să iasă cu 
toată marfa la ţara lor, fără nici o piedică din partea vre- 

unuia din diregătorii noştri, a vameşilor sau a globnicilor. 

1) Aceleaşi persoane au fost trimise de Braşoveni la Vlad 

Dracul în acelaș an şi au obţinut dela dînsul privilegiul din 8 
Aprilie 1437, ed. în Documente privitoare la relaţiile Țării Romă- 
neşti cu Brașovul și cu Țara Ungurească, I, p. 71—73. 

2) Orig. wr Tapm: ung. fâr (din mai vechiul tavar, slav. to- 
var*, cf. serb. TOBap Saumlast, onus jumenti = 100 oka [Vuk Ka- 

radzic]) „onus, merz, Waare, Last“ (Szarvas et Simonyi); înţelesul 

este aci identic cu al lui ferh. 

3) Orig. mire Aa nmaarar n npknne; Cf. MHITo BEAHKOE H Mance Hi 

nepenne ww Bakora „vama cea mare şi cea mică şi conscripțiu- 
nea (mărfurilor?) dela Bacău“ întrun doc. din 23 Aprilie 1460 
(Arh. ist. I, 2, p.7). Cuvântul nptnue l-am tradus cu „scrisul“, pen- 
tru a nu întrebuința un termen neobișnuit în timpurile vechi; cf. 

„a scrie la bir“. E vorba de taxa ce se lua pentru numărătoarea 

vitelor la graniţă. În privilegiul latinesc dat de [lie Sibienilor şi 
celorlalte scaune săseşti din Transilvania la 1433 se zice: pro scrip- 

fura equorum, peccorum vel peccudum singulum unum grossum 
solvere teneantur“ (copie la Acad. Rom.).
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Și spre aceasta este credința noastră și a boerilor noş- 
tri. Scris-am în Vaslui la anul 6945 (= 1437), Aprilie 
în 23. 

IV 

Cc. 1435—1447, Iulie 8. 

i Geza RoEBOAA, Boieto MHASCTIIO roenoAuH'b 
BhBCEH MOAACEAAXHCKOH BEMAH, MHUIETTR FOCNOACTRO MH Ui04= 
7535 n nphrapean wr Bpamega u acum ASBPhIAVh A4H2 
AEM WF Bpheckou 3eMaH. Ilona wr gacm Xank aSunun 
H TOROPHAR POcnoAcTES MU WT Bac, AA XOAAT Eâun ArA(u) 
OV HâUIEH BEMAN CAOEOANO ch cCROEIO ToproBaeh, 4 H3pSBRn 
Hu AAHoMS aa uSero Togapa Ad HE SunHUT CA 0Y Hauien 
BEMAH; A Hain Mb TAKOXAE Oy Bauicu crpan'k. A komS wr 
HAUHX ESAETR KpHBUNS WT EAUHX AA, a WNB Kh ERAM 
AA NpÎHAcTE, d Eh £M$ pag Aa CRTEOpHTE; a NÎE 'Ta= 
KOMAE Baiunm. H 'moe nenokoa'keumo Ad CTOHTTR BhIENH= 
cannoc. Îluc. oy Gou(ajek ra. î. 

Pecete de c. 2 cm. în diam,., cu legenda : + NSIasTi ETe- 
DAHI BOGEOARI ; scrierea, hârtia şi cerneala sâni identice cu cele 
dela WNNWo. arh. 433 şi 435. — Arh. No. 438. 

Stefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn a 
toată țara Moldovlahiei, scrie domnia mea şoltuzului şi 
pârgarilor din Braşov și tuturor oamenilor buni din țara 
Bârsei. Venit-a dela voi Hanea arcaşul !) şi mi-a vorbit 
domniei mele din partea voastră, ca să umble oamenii 
voştri slobozi în ţara noastră cu mărfurile lor, şi să nu 
se facă nimănui nici o epreală ?) în ţara noastră, pentru 

  

') Orig. Asunnk: maloross. IJUHNK Bogenschiitze, Armbrust- 
schiitze (Zelechowski). 

*) Orig. napsss, în rus. propr. tăetură, ruptură, sfărmătură 
Zerhauen, Zerhacken ; e vorba însă de confiscare, în alte docu- 
mente moldoveneşti şi în cele muntenești nam; cf. în doc. din 
3 lan. 1472 „ata Aa ce HE RBMET HHTAE 9 Are HaUiHMH aemack, » GTans- 
auru 'ronap“ din doc. următor are acelaș înţeles cu „H3Em esa,
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mariă străină; tot aşa și oamenilor noştri în părţile voas- 
tre. Și dacă vre-unuia dintre ai noştri i s'a făcut vre-o 
nedreptate de către oamenii voştri, acela să vie la voi ŞI 
să-i faceţi dreptate; tot aşa şi noi oamenilor voştri. Şi 
neclinlite să fie aceste mai sus scrise. Scris-am în Suceava, 
lulie 8. 

După titlu, am fi aplecaţi a atribui această scrisoare lui Ștefan 
cel Mare; cf. NNo. arh. 441, 444, 445; pecetea ei se deosibeşte însă 
de peceţile lui Ştefan cel Mare și se aseamănă mai mult cu ale lui 
Ștefan II; ea este de pus prin urmare între anii 1435—1447. 

Terminul „Moldovlahia“ în loc de Moldova îl găsim nu 
numai în titlul lui Ştefan cel Mare, ci Şi într'al altor domni înainte 
şi după dinsul. Aşa chiar Ștefan II se numeşte, într'o donaţie către 
mânăstirea Pobrata din 10 Mai 1439, „noenoaa u rocnsAnnn MOAACRAayineRen 
3smin“ (Uricariul XVIII, p. 17: rocncaapa €e greşală). Alexandru cel 
Bun se 'ntitulează în două acte dela 8 Iulie 1428 şi 6 Fevruarie 
1431 „ROEROAA H PeNSAHNE Baciu MOAACRAayIneKOn Beman“ (Arh. ist. 1, 1, 
p. 121, 122), iar Petru Șchiopul, la 4 Aug. 1583, poartă titlul 
„Poenoaapn Beata Mwnacaaayin“ (ibid., p. 127). Este un termin de origine 
bizantină, întrebuințat întâiu în limba bisericească (cf. „cekrknuiia 
mMHTponSanT KYp Îwenda monacgaayinerin“ Ja 1407; ibid., p. 140), paralel 
cu Oyrrgekaaxia, orrpotaayinexmu din documentele munteneşti. Obișnu- 
inţa scriitorilor cu limba bisericească o dovedesc şi bulgarismele 
ce se găsesc în documentele citate ale lui Alexandru cel Bun și Petru 
Șchiopul. Explicarea ce încearcă să dea terminului Moldovlahia D-l 
Gh, Ghibănescu (Uricariul XVIII, p. 20), că el ar însemna ocuparea 
teritoriului Chiliei de către Moldoveni, mi se pare inadmisibilă, întru _- 
cât domnii Moldovei, voind să cuprindă în titlul lor si țara Româ- 
nească, ar fi numit-o, mai ales pe vremea lui Alexandru cel Bun şi a 
succesorilor săi immediaţi, mai curând ţara Basarabilor sau ţara 

Muntenească, nu Vlahia, şi apoi cele două ţări ar fj fost pomenite 
fiecare în deosebi, cum le găsim d.'p. în titlul lui Ştefan, fiul lui 
Petru Șchiopul, la 1599: „Stefan vodă, ce am fost domn ţerei Mol- 
dovei şi a ţerei Munteneşti“. Hurmuzaki-lorga, Documente XI, p: 
536; cf. ibid, p. 535, unde Petru Șchiopul e numit domn „Molda- 
vie ac Valachie“. D-l Iorga crede totuşi că Moldoviahia în titlul 
lui Alexandru cel Bun are un sens politic. 

SIBLIOz, - 

1615
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vV 

c. 1435—1447, Martie 3. 

+ (Geza BOEBOAA,  BOMIEIO MHascvird  rocnoAâph 

BEMAN MOAAGBCKOU, HIDEA emckum BotdpoMh H AROpHH= 

KOM H UIOATS30Mh H Nphrapemh H ASAEMh H BATA= 

MANOSMh H B'hCEMS NOCNOACTES: BAgE KTO HMAETTh AVAXNHKA 

9 Bpauioe'k, uioBt! HH €AHH'b 3440r%h HE OȚ3AAh HA Top= 

roguAHbi WT pauiogă, pasB'E Koau MO3HAETh CBOErO 

AAĂHHKA AHIEMTh, TOTAH HMâETR BANAATATU TOT HCTHAH= 

HbiH AOAKHHR; 4 K'TO CROETO AOAXHHKA ALEA (noanaa] a 

OVekoueTm Mpâga MAAATU W CBOEMR ACATE, IOEbI NOICA 

AO pâuioga, Tâ UIOBhI SVUHHHAN HM NpăBo PAALU Bpăz 

wogeTrîu a ere Aaa. A Epauiogknommh KTo BSAeT 

UL S34A4M BE3h HX NpAgă UoX H3AAENA HMAPT $ 3emau 

POCNOACTEA MH, ULOBbi CTE HMh BOpOTHAH ghek 49 HH'TH, 

UOBhI HE NPHIUAH BOAUIE XAAOEATU. | Ko HE BOVAET No= 

caSuueti Hauiem$ NoBEA'kHilo H 3anucă, TOT HMAET BbI'TH 

NoA, BeaHkon Kasnu rocnoacrea m. Iluc. oy Gouar'k, mag. £. 

Pecete de c. 2.5 em. în diam,., fără hârtie deasupra și înlăun- 

trul scrisorii, cu legenda : + N6S4SITI GT6PAHI FOGHOANHI; fără 

adresă. — Arh. No. 432. j 

Stefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării 

Moldovei, scriem tuturor boerilor şi vornicilor şi şoltuzilor 
şi pârgarilor și juzilor și vatamanilor şi ţării întregi: ori- 
cine ar avea. vre-un datornic la Braşov, să nu ia nici un 
zălog dela -târgoveţii din Braşov, ci când își va cunoaşte 
cineva datornicul în faţă, atunci va avea să plătească acel 

adevărat datornic; iar cine-şi va fi cunoscut datornicul în 
faţă şi va vrea să-şi scoaţă dreptul şi datoria sa, să meargă 
la Braşov, ca să-i facă dreptate diregătorii Braşovului asu- 

pra datornicului său. lar dacă va fi luat cineva ceva Bra- 
şovenilor, nesocotind drepturile pe care ci le au din vechime 
în ţara domniei mele, să le întoarceți tot până la un fir 

de aţă, ca să nu vie să se mai jeluească. Şi cine nu va
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asculta de porunca şi scrisoarea noastră, acela va suferi mare 
pedeapsă dela domnia mea. Scris-am în Suceava, Martie 5. 

După scrisoare şi pecete, documentul e dela acelaş Ştefan. 
ca NNo. 433 şi 434; neputându-i fixa o dată mai preciză, l-am pus 
între anii 1435—1447, ca pe cel precedent şi pe cel următor. 

VI 

c. 1435—1447, Dechemvrie 19. 

+ Gredan BoeBoA, Eoxiero MHAocTHI TOCNOAAPD BEMAH 
MOAAAECKOH,  MHIIEM Bhekm UIOATS3em n NMpragea wm 
EmCky Thprok uo HX cST OY Haieu 3eman. ST k nam 
npuuau Kpaurogrknu Hu aASIom ae He Anume HX NpoAd= 
BATH CROH 'Tp'RroBAH ApSEHHIH, KpAMape, Kak NpoAan npu 
Hauisro poauTeA'k. Ilpo mo WwTr cero acra WOR ECTE HE 
CTAHORHAH HX, AA AA CST BOAHbIH HM CAOBOAHI NPOAABATH 
H CROM KpAMâpia, KAK BHAO HM BAK0H ph Hauiere. poAH= 
meat npu Slaeganapa Eoetopbi. FL 'renepm manea : Aa AEp= 
RAT, A HMKTO HUTAE AA HE cM'RETh HXT% CTAHOEUTU, Npu 
năuisu Kasn'k. Inc. oy Gou(a)erk, ae. Si. 

Pecete de e. 2.5 cm. în diam, fără hârtie deasupra şi în- 
Jăuntrul scrisorii, cu legenda : + N6IATA CTEPANA EOGEOARI ; 

fără adresă. — Arh. No. 434, 

Stefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării 

Moldovei, scriem tuturor şoltuzilor şi pârgarilor din toate 
târgurile câte sânt în ţara noastră. Venit-au aci la no 

Braşovenii şi se jeluesc că nu-i lăsaţi să-şi vânză mărfurile 

lor mărunte :), cum au vândut pe vremea părintelui nostru. 
Deaceea, de-acum înainte să nu-i mai opriţi, ci să fie volnici 

şi slobozi să-și vânză şi mărunţișurile !) lor, precum le-a 

1) Orig. kpamapia, Kpamape, dela un nOmM. Kpamapie, kpamapa, germ. 

Kramerei, Krămerei. Cf. Kaluzniacki, |. c., p. 37: Kpamnni pun, wo 
corn pesmaurii phun (pânză, barhat, cuțite, coase, brâie etc.).
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fost obiceiul pe vremea părintelui nostru Alexandru voevod. 
Să-l aibă şi acum tot aşa, şi nimenea nicăiri să nu se în- 
cumete a-i opri; altfel își va lua pedeapsa. Scris-am în Su- 
ceava, Dechemvrie 19. 

c. 1435—1447, documentul arătându-se, prin scriere şi pe- 

cete, a fi dela acelaș Ștefan ca şi No. 433. Hârtia este aceeaş, fili- 
granul o cumpănă. 

VII 

1437, Aprilie 29. 

Ț Maia Bocgoaa, MHAccTito BOXE POcIOAApb 3EM4H 
MOAAAECKON, AdEdth CEC AHCT POCNOACTEA MH 'TpBroRUEMb 
wm pauiogă, 1ăko AA AARAIOT MhiTo WTP CROEPO 'TOBApS 
8'h BEMAU POCNIOACTEA MH KAK CST AABAAH IPA pOAHTEAH 

POCNOACTEA MH, H pARO OVCE AA HM ECT KAK BhIA0 pu 
HALIEMB POAHTEAH. Î KOTOpaI MITHUKM H AEOSplH]Hk nâu 

BSA KAKH AAA Ehi OVUHHHA WEpec Haui AHCT HHAK, 'ToM8 
wa NAaTuT. an Aa BEpST hiTo 17 Amore maps j 
rpouin. A makow HHkTo Aa He cw'b[ema) cranoaumu '7o- 
Băph pauoga 84 Ulo CA Ul0 UHHAT; Uno AHXO WHHUT oY 
Gansa'Ekm, a gti HX ToBaph Aa he ca'ker(e) cranoenru, 
AAN CPAHOBHTE WT "TOPO CTOAUA, PA Bam wo (sic) 
OVUHMHAH, Han CBRHO HAH ESA, Kakbi ToBap. A Bhi A4 Hu 
Bepere no , rpoui(n) WT Tap8. A mako Koau npHAST ucr 
TORAPOMZ, A WHH AA HCKAAAAIOT CEON 'TpRIE OV MOM 
aemau. Iluc. oy AopoxSu, E akr(o) rue, mia an. fo. 4 
AHCP €cmu Adi Eghraph (Sic) AMluyaceu n AEKXâHbiuiegu 
wr Hpauioga. 

Pecete de c, 2.5 cm. în diam., fără hârtie deasupra și în- 
Iăuntrul scrisorii, cu legenda: + NSIATE 100 HAiH BOGROALI ; fără 
adresă; marca hârtiei : foarfece; scrierea : cursivă foarte desvol- 
lată. — Arh, No. 431. 

Ilie voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării Mol- 
dovei, dăm această carte a domniei mele târgoveţilor din
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Braşov, ca să dea pentru marfa lor în ţara domniei mele 
aceeaş vamă cum au dat pe vremea părintelui domniei 
mele, şi toate drepturile să le fie cum au fost pe vremea 
părintelui nostru. lar vameșul sau vornicul sau orice alt 
diregător care ar face altfel decum se spune în cartea 
noastră, acela va plăti cu capul. Şi să ia vamă dela o po- - 
vară 4 groși. Deasemenea nimeni să nu cuteze a opri 
marfă de-a Braşovenilor, orice sar întâmpla; iar dacă s'ar 
întâmpla cuiva vre-o pagubă în Săcuime, să nu îndrăzniţi 
a opri marfă de-a lor, ci să opriţi din acel scaun 3), unde 
vi sa făcut paguba, fie postav, fie altă marfă. Şi să le 

luaţi câte 4 groși de povară. Şi tot așa când vor veni cu 
marfă, să-şi descarce marfa în ţara mea. Scris-am în Doro- 
hoiu, în anul 6945 (= 1437), luna lui Aprilie 29. Iar scri- 
soarea am dat-o pârgarului Mihai şi decanăşului din 
Brașov 2). 

VIII 

1447, August 4. 

+ Poman Boegoa, Boll MHaoeTiie ! PocnoAapm 3£M4u 

MOAAAECKOH, NHIEM NpiATEAHM HatuniM AhtAn MR (SIC), CSA, 

uemh H woar83$ u mnphrapei u oc KSNUEM BEAbI= 

ki (Sic) n maabia. BrBAomo Aa EcT Bamh axe no mor 

HAM Er H AOEHAH EcmH Hamu$ wunan8 npagote. Îlpo Tom 

„ Sap'kBuue cec AHcT, 4 Bi! fpinakre K Ham n A0 Hâuien 
BEMAU Ch _SCHMU EROHMH TOPPOBAR MU H TORAPOM, HE EOAUN__ 
Ck HU WT KOTOpHA LUKOAbi; Ban ECT BAM HAUIA 3EMAA 
WTEOpEHA H HE ESAETE HMATU WT Hac HHKOTOPOH KPRIEAbI, 
A4E XOU6M Bâc AEPRATH OV TON Ipăth H BAKOHA (SIC), Kako 
AH ECTE HMAAH NIH CRATONOUHRUIArO poăuTeak Hauutro Îlaek= 

1) Orig. wr voro crama: css, = ung, SzEk, scaun, sedes, germ. 
Stuhl. 

2) Aceleaşi persoane ca cele pomenite în doc. lui Ştefan din 

23 Aprilie 1437; cf. No. III. 

[Pi



22 I. Bogdan 

:? 
ș> 

CANADA EOEEOA. H nak nmaemm mup8 na Secu croponu. A 
Ma To ec B'kpa rocnoAcTga mu Briuenucannaro mu Pomana 
EOEBOA, H B'bpa Emcky BOAkpm HALIHȚ, REAHkhIX N MA4uy. 
Ilnc. oy Bakog, a akr(0) «sune, ar. 4. 

Pecete de ce. 2.5 cm. în diam, fără hârtie deasupra şi în- 
lăuntrul scrisorii, cu legenda : + N GUATE 162 HJAlH ROGEGA[II]: 
este pecetea lui Ilie, tatăl lui Roman; fără adresă ; scrierea are 
un caracter foarte vechiu ; filigranul pare a fi: o furcă. — Arh. 
No. 430. 

Roman voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării 
Moldovei, scriem prietenilor noştri iubiți, judeţilor şi şol- 
tuzului şi pârgarilor şi tuturor negustorilor, mari Şi mici. 
Ştiut să vă fie că ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am dobândit 
moşia noastră adevărată. Deci văzând această carte, să 
veniţi la noi şi în ţara noastră cu toate negoaţele şi măr- 
furile 1) voastre, netemându-vă de nici o pagubă ; căci ţara 
noastră vă este deschisă şi nu veţi suferi dela noi nici o 
strâmbătate, ci vă vom păstra aceleaşi drepturi Şi obiceiuri 
cum aţi avut pe vremea sfânt-răposatului moş 2) al nostru 
Alexandru voevod. Şi-apoi, avem pace din toate părţile. 
Iar spre aceasta este credința domniei mele mai Sus scri- 
sului Roman voevod şi credinţa tuturor boerilor noştri, mari 
şi mici. Scris-am în Bacău, la anul 6955 (= 1447), August 4. 

Roman cel dela 1447 sau Roman II era fiul lui Iliaș, deci 
nepot al lui Alexandru cel Bun şi frate cu Alexandrel, care în doc. 
din 18 Fevr. 1448 al lui Roman e numit, cu un deminutiv din 

1) Orig. reprogikmn n Togapom; coresp. lat. cum venalibus seu 
mercibus din doc. lui Ilie dela 1433. 

2) Orig. poanreat; goanrean are aci înţelesul de „Moș, bunic“, 
ca în documentul lui Dan II din 1431, care numeşte pe Mircea cel 
Bătrân poanrean, întrebuinţând acest cuvânt în înţelesul lui npkpoanreas, 
V. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul 
şi cu Țara Ungurească, vol. I, p. 38—39; cf. Al. Lăpădatu, Docu- 
mentele istorice din arhivele Braşovului, București 1903, p. 26—27.
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Alexandru, Ilichno (Oiechno) [Uljanickij, Materialy, p. 70; cf. Iorga, 
Chilia şi Cetatea Albă, p. 102].—Se ştie că Roman a venit la dom- 
nia Moldovei prin Iulie 1447, după ce a ucis pe unchiul său Ştefan, 

care pela 25 Iunie acelaş an trăia încă [(Akta zapadnoj Rossii, 1, 

No. 47; Uljanickij, o. c., p. 69—70]. Scrisoarea din 4 Aug. 1447 către 

Braşoveni confirmă din nou acest fapt; ea este dată curând după 

ocuparea domniei, căci Ştefan a fost omoritla 13 Iulie, precum arată 

notița de pe manuscrisul No. 89 dela mânăstirea Neamţului [Jaci- 

mirSkij, Slavjanskija rukopisi njameckago monastyrja, Moskva 

1898, p. 48, No. 67]. Asupra lui Roman vezi A. D, Xenopol, Istoria 

Românilor II, p. 168—170; N. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, 

p. 100; D. Onciul, Geschichte der Bukowina, p. 27; |. Ursu, Rela- 

țiunile Moldovei cu Polonia pănă la moartea lui Ştefan cel Mare, 

p. 65 şi urm. i 

IX 

1448, Septemvrie 11. p. 

+ Muaocriie Bowie mi Îlerpmh BOEBOAA, PocnoAaph 
BEMAH MOAAABCKOH, unnim 3HamennTo ue 1) ckmh AHCTOM 
Hauinm BCR KTO KOAH HAN 9YVâpuT HAî Ero OyeanuiurT 
UTOVun, WE Acpăihan 2) ca ccmn He Haminmu ghem 
BROI4pH H AAAH ECMH CEC AHCT' Hâuli'h NpÎAATEAEM'R HâLLH Mm, 

ScHmh Epawmoa'kno mm, HA 'TO ABhl HMâAH 9 NAUIEH 3EMAHN 

TOT SAKOHTh IO HMA4H Bh AHH poanTeak nauiero Aacr= 
CANADA EOEROA, H Eh ARH EpăTin Hamuk Waiaua un Gre= 
ana BOEBOA, ULOBBI HWh OVCHMR EBIAO CAOROAHO H A0= 

BpOROAHO MIpÎHTH 9 NâulfH 3EMAH Ch CEOHMh 'TOprogAEI 
H XOAHTH OY Hauiei BEMAH MpOAABATH H KSNCEATH ToBâpa 
RESAE No HâlueH BEMAH, 00 'Tp'POBOMBh, LO HMh HAAOBHO 

ESaT. A miTo HMAIT NAATHPH WT ap 0 Ă, rpouin, 
KOAH NpiHAST OY Haulei BEMAH, H KOAH NâK% BHIHAST WT 

HALEH BEMAN, TAKOX 10 Ă, rpoLu(H) Aa NA4T'ET, Ka cTapiu 
Bakonmh Bhl4. Î WT Bo4a uoBhi no E rpowm(u) naaTuan. 
HHPAE No  NâlieH BEMAH  UlOBbi HE IMAATHAH COUABCHOE 

mire, auui€ oy (Geuak'k upoBbi NATHAN, KO4H npiuAs7 9Y 
Î 

7 

3) Orig. n ne. 

2) Orig. Aapaana ; cf. polon. doradzic. 

.—
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Gouan'E, a na HHTAE uioBi He HMaAt cu naarumui. H 
BâpE Kâk Bhi40 NpaRo Î) uk npu wTru:k Hauuero, Takoke u 
Mi NO "TOME AdEMh H NOTEGRAAAEMh HR HC CHA AHt= 
TOMb MâuiHAh. Tor Rece BI[UIEJNHCANNOE Aa ESAET um 
HENOPBILIEHHO 40 Măuiero MHROTA. Îlpo To Hu want Haui 
BOtăpHH, AHH MHITHHK, HHTAE 110 Nauiei 3EMAH Aa He cm'ker 
Hm% 'Toe nopSuu'ru, npu cgouk win u nakuie, A vor cSrua 
H WT_N4OTHA H WT ECE 'TEpPOBAI HMAT NAATUTU MITA 
tKO BhlA Npâgo H3AARHO. A Ha To ccm B'kpa rocnoAcTEA 
Mi Biuenncantoro mu Îlerpa Boegop, u B'kpa OVcUX Borâph 
HAUHX, BEAHKUX n Masuy. | na Boamere kprknoemm 'roms 
BheemM$ BhiieniHcanHoM$, npne'kenan ccn Hât$ neuar Kk 
cems Aucr8 nawem. Iluc. oy Giwvuan'k, a aro + suHs, acua 
CEI. 1. 

Pecele de c. 2.5 cr. în diarn,, atârnată, cu legenda : + N6- 
dh N6TP[41] BOGROALI:. — Orig. pe pergament in arhiva curții 
imperiale dela Viena. 

Din mila lui Dumnezeu noi Petru voevod, domn al 
ţării Moldovei, facem cunoscut prin această carte a noa- 
stră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu- 
se, că ne-am sfătuit cu toţi boerii noştri Şi am dat această 
carte a noastră prietenilor noştri, tuturor Braşovenilor, ca 
să aibă în țara noastră acelaş aşezământ, pe care l-au 
avut pe vremea părintelui nostru Alexandru voevod şi 
pe vremea fraţilor noştri Iliaş şi Ştefan Voevozi, ca să fie 
ei toţi slobozi şi să aibă voie a veni în țara noastră cu 
maria lor şi a umbla prin ţara noastră, vânzând ŞI cum- 
părând marfă peste tot în ţara noastră, prin târguri, câtă 
le va trebui. lar vamă au să plătească câte 4 groşi de 
povară, când vor intra în țara noastră; iar când vor eşi 
din ţara noastră, să plătească tot câte 4 groşi, cum a fost 
aşezământul cel vechiu. lar de bou să plătească câte 2 groși. lar vama Sucevii să n'o plătească nicăiri în ţara 
noastră, numai în Suceava s'o plătească când vor veni la 

  

1) Orig, npsne.
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Suceava, iar într'alt loc nicăiri să n'aibă a o plăti. Şi ori- 
care le-a fost dreptul lor pe vremea părintelui nostru, acelaş 
[drept] le dăm şi le întărim ŞI noi prin această carte a 
noastră. Toate aceste mai sus scrise să le fie nestrămutate 
cât vom fi în viaţă. Deaceea nici un boer al nostru Şi nici 
un vameş să nu cuteze, nicăiri în ţara noastră, a le strica 
acestea, pe capetele şi pe averea lor. Iar pentru postavuri 
şi pentru pânză și pentru orice altă marfă vor avea să 
plătească vamă cum a fost dreptul de mai nainte. Aceasta 
pe credința domniei mele mai sus scrisului Petru voevod 
şi pe credinţa tuturor boerilor noştri, mari ŞI mici. Şi spre 
mai mare întărire a tuturor celor de mai sus scrise, am 
atârnat pecetea noastră la această carte a noastră. Scrisă 
în Suceava, la anul 6956( = 1448), luna lui Septemvrie în 11. 

X T 
1449, August 3, 

+ MuaccTito Boxiero Mii ÎaeKcaHAph EOEROAA, Pocno- 
AAph BEMAH MOAAdBCKOH, 3Hamenu'To unHum ue l) ckum 

AHCTOM HâulHM BTRERAMR KTO KOAH HA HEM oVâpiT nai 

Ero oYeanutTh uTBuH, WE MPHPAAHAH CA ECMU Hc Na= 

UIHMH BOrăpE H OVUHNHAH ECMH Ch E'RCEIO HâLUEIO PaAok u 

AAN ECMH cec AHCT HAIR NpIATEAEMb HAuiHM, OVcHMrb 

Bpamoe'knomm, OVCHMh KSNUEMh H OVcEH 3EMAH BprhcoB= 

CROH, OVCHM APAEM H OVCHM KSNUEM, HA TO AA HManT 

W'T Nâc 'POT'h S4KONh H POE NpABO LO HAM4u WT NALEro 

AHAA WT AekcanApă BOEBOA,: KOAH A0 HAueto BEMAH Npiu= 

AST Ch TOproBAER, UWIOBBI AOEDOROANO HMh NIpiHTH A0 

NâEH BEMAH Ch CBOEIO TOpTOEA, UU0 KOAH HMST uHMATH, 

A MBITO HMArOT AABATH WT TApS 119 Î, Ppouu, takox 

BbIAO CTADOE NPARO, AÂANO HA WT HâLIHX MpEAKORE, H uroani 

HM AOEDOROANO H CAOBOAHO XOAHTU 10 B'bCEH 3£M4H Foc 

NOACTEA MU, H 0 POBOAAMh H 10 'TOPTOROMR, NpOAABATH 

CEOIO TOPNORAI, H COVKHA H NAOTNA H B0B0Rh H BSA, ko4u 

1) Orig. n ue.
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HMST HMATH; AA 1IOA9THO H BOEOEh A0KTEMh Ad NPOAAT, 
a CSKHA Ch BHPOMh Ad NpOAAIOT € KHM HMST 'ToprogaTu 
CA; A MBITO HMAIOT NAATATU WT WAHONO NOCTABA KOA0= 
Miro No Bl PpOUl, d WT AEOVEÂIO NO Fi PpOUun, A Eh" 

gap No, a uek No, rpowmi(n). A couagckoe mire HUrAE 
oy Hamen 3eman Ad He naar'kr Ahuie oy Gouanrk, Xorr'k 
&hi 34 Mopem XOAHAH. IL nak 40 Oyroph nepeuiai Eni 
ch 'ropro[ga]ie” cgou (Sic), eue Aa naarkrm oy Gouaek 
MbIȚO COUABCKOE, H HHAE HHTAE OV Hateu Seman. H. ucr 
EOANH EBIAH WHH KSNH'TH CORE BOA H KOpoRnI H MAK UI 
KSNMAN, AH TORABA HAn ESA Lo, Eh ANU Hamero Aaa 
SLAekcANApA EOEBOA, TAKOK H Mhl AdEMH HWh 'TOE MIPARO H 
PoE BOA.) A Koan oyekor'kr BRIPHAPU BoAhi WT Hauiet 
Beman A0 Oyropmh, 'TOTAH HMAIOTh NAATHTU WT RAKASTO 
goaa no E rpouuu, 4 Boatie HHuoro 44 He faamkrm. fo 
(6) KTO KOAH HMET NOBHATU OY HHX KOHH MAH BOAbi, BOYA, 

PAC OV HALUEH SEMAH, H ACBEACT hau uaog'krm Ha Epa= 
IWOB'BHH H3 ARAMA AAMH, a win Bpamoe'kin He moun 
HMST NOCTARHTA COAbILIA SA TOT KONTR AAHEO 34 "TOT BOA, 
a Bpamog'knu Aa crparikra moro konk aqi Boa BSAem, a 
BOAE MHMOTO PAOBOY AA HE HMAIOT HAA, coBoI HH WAHH 
TpOuh, A4€ 'PBARO ULOBhI HAM LUIKOA BhiA0, A Boaiue HHUL9, 
Î MUTE WT HAUHĂ EOIAPB AHH OVPAAHHKORM Aa He 
CM'RIOT BOAUE EAHTORATH H%, H HU WANS Numu wm HHX 
ne oyâkru. A mano Koan ofekorkmm Epauor'knu NpEA 
POCNOACTEA MH CTOIATH Hă Bako'k, Koan name RSA, Kmo 
Hă HHX T'EPATH, 4 WHH ULOBbI BOAHH Bhiau nipîu'ru AO Hac, 
ABBIXOA AMbl HX €bAHAN, ă HMKTO pa He cake curu 
HX HN OY Măulei BEMAN BE HX BCAH, HH WAN Borapun 
Ham. | noau Bi XOTEA BSA, Kakin Boragnn Hâui'k, Hau 
ABCPHHK, MAM dMIPHAK, HAM WIOAT88, Han nphrape, uan 
GSA kan prkauit, oy3BTu WP HHX ESA ul, nau Ban: 
TeBATII HX, MAN MITA BOAulE OV3ETH Wwr Nux kak ecmu 
BBILUE MHCAAH, H XoT'EA BEhi HAR pasopuTu mom B4KOHTh 
W_9E NpABe lo EA EMILE fHca4H, RSA, cv uems, 
XoTIE o0Y EAMOM HHTH, TOT OVâpHT BeaHkon kaanu H
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OYpriro PocnoAcTEa Mn. Toe BCE ULOBHI HMh BhI40 HE2 
NOpĂUIENHO 40  AHEOTA POcNOACTBA MU. A na ro cr 
B&pa rocnoacTea mu n Ekpa Eotapm Hamuy, B'Epa nana 
Ilerpa Tsanua, kpa nana ASmn Bpacanua, 'kpa nana Gran- 
utoaă, B'kpa nana Boeru pBopinka un Epara ere nana Ilerpa 
NpBkaaagoy, B'kpa nana GrmipeSaa eucruapiua n B'kpa ovcur 
EOIdpR HAUIHX, BEAMKUX H Maauk. Î na Boat kpknocrm 
ToMS Bhcem$ Buiuenucannomă, gea'Ran ccuu Haui(e)uS B'kp- 
MoMS nan$ AMnxanas aoroerS nucaru n near nau ngpu= 

gncuru K cem8 ancr8 Ham(e)m$. COanua nuca o Bacaoyu, 
R ak'mo + SunN3, asr. î. 

Pecete atârnată de c. 2.3 cr. în diam., eu legenda : t NSANT 

SIAGRGAHAPS BROIEEOA,; pe verso notița latinească „Alexandri way- 

[vo]de, 1459 (sic), fuit XVII annorum“, cetită de D-l N. Iorga. — 

Pergamentul No. 775. 

Cu mila lui Dumnezeu noi Alexandru voevod, domn 
al ţării Moldovei, facem cunoscut prin această carte a 

noastră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi 

cetindu-se, că ne-am sfătuit cu boerii noştri şi am hotărît, « 

cu tot sfatul nostru şi am dat această carte a noastră prie- 

| tenilor noştri, tuturor Brașovenilor, tuturor negustorilor şi 

întregii ţări a Bârsgi, tuturor oamenilor şi tuturor negus- 

torilor, ca să aibă dela noi acelaş obiceiu şi aceleaşi drep- 

turi, cum au avut dela bunicul nostru, dela Alexandru 

voevod: când vor veni la ţara noastră cu marfă, să vie 
" în bună voie la ţara noastră cu marfa lor, orice ar avea, 

iar vamă au să dea: dela o povară câte 4 groşi, cum a 

fost dreptul cel vechiu, dat lor de strămoşii noştri. Şi să 
umble slobozi şi în bună voie prin toată ţara domniei mele, 

şi prin cetăţi şi prin târguri, ca să-și vânză marfa lor: şi 
postavuri şi pânzeturi şi bobou şi orice ar avea; pânza 
Şi boboul să le vânză cu cotul, iar postavul să-l vânză cu 

bucata celor ce ar voi să cumpere; iar vamă au să plă- 

tească “dela un postav de Colonia 12 groși, dela unul de 
Leubia 18 groşi, dela unul de „Bâtvar“ 8, dela unul din 
Cehia 4 groşi. lar vama de Suceava să n'o plătească ni- 
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căiri în ţara noastră decât la Suceava, măcar de-ar merge 
până dincolo de mare. Şi iarăşi, când vor trece cu marfa 

lor la ţara ungurească, să plătească la Suceava vama 
Sucevii, iar în alt loc nicăiri în ţara noastră. Şi să fie 
slobozi a-şi cumpăra boi şi vaci şi orice altă marfă ce 
cumpărau pe vremea bunicului nostru Alexandru voevod; 
acelaş drep! şi aceeaş voiele dăm şi noi. lar când ar voi 
să mâne boi din ţara noastră la ţara ungurească, atunci 
vor avea să plătească de fiece bou câte 2 groşi, iar mai 
mult nimic să nu plătească.-/ lar dacă îşi va cunoaşte 
cineva la dinşii caii sau boii, ori unde în ţara noastră, 
şi va dovedi omul nostru pe Braşoveni cu oameni buni, 
iar Braşovenii nu vor putea să pue chezaş!) pentru acel 

1) Orig. nceraguru csaniua. Cuvântul coanui îl întâlnim şi în docu- 
mentele româneşti din Transilvania, în sec. XVII-XVIII: „cănd cum- 
pără dobitoc la zi de tărg, nimeni nu ceare săduș (ena5w)“ [c. 1600]; 
„să motaț dzua [judecății] pără la cela tărgu, să vii [părătul] cu 
ispravă şi cu sudășul“ [sec. XVIII]. N. Iorga, Documente româ- 
neşti din archivele Bistriţei, 1899—1900, 1, p. 4; II, p. 98; cf. ibid. 
|, p. 22, 23, 25: sodăş, sodeaș [încep. sec. XVII]. Înţelesul de „chezaș, 
garant“ este evident. Forma săsească Zabdass: „er kyndt sein 
Zabdass nicht bekomen, er wer auff Ongeren: (N. lorga, |. c.. 1 p. 4; cf. ibid. p. 26: Sodoss) şi forma coBAni, pe care o întâlnim în 
doc. din 12 Aug. 1452, ne duc la originea cuvântului: szavatos, 
szoratos înseamnă în ung. chezaş, garant „Gewâhrsmann, Vormună 
in Rechtssachen, evictor, expeditor in iure; szavatosăg chezăşie 
„die Gewâhr“ (Szarvas et Simonyi III, p. 282; cf. a. p. fraza „ha 
hol s kin€l az ollyan marhâk fel-talâltatnak, tartozzanak szavatoszt 
adni“ = la oricine Sar afla astfel de vite, sânt datori să arate (să 
dea) garantul). Nu ştiu dacă astăzi se mai întrebuinţează acest cu- 
vânt în Moldova. În documentele slavoneşti I-am găsit o singură 
dată. Într'o notiţă “Strisă pe dosul unui document, în care e vorba de o proprietate în comun a unei părți de sat, se zice: REAEyom nm 
MScVatHTu CERE coAHuI H NpHRHAIE, 4 WNH KABaAi O34E NSrHBAU — le-am spus 
sa-și aducă chezaşul şi hrisoavele, iar ci au răspuns că le-au 
pierdut (1548, Martie 23; Uricariul XVIII, p. 140, unde traducerea 
acestui pasaj „să pue unu! pentru altul judecători Şi hârtiile“ este 
greşită). În documentele munteneşti îi corespunde chezeaş (est) 
tot de origine ungurească (kezes). ?
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cal sau bou, Braşovenii vor pierde acel cal sau bou, dar 
altă gloabă nu vor plăti, nici măcar un groş; numai cât 
să le fie spre pagubă şi altceva nimic.XȘi nici unul din 
boerii sau diregătorii noştri să nu îndrăznească a-i supăra 

mai departe, sau a le lua măcar un fir de aţă. Dease- 

menea, dacă ar voi Braşovenii să stea la judecată îna- 

intea domniei mele, când cineva sar plânge împotriva lor, 

slobozi vor fi să vie la noi ca să-i judecăm, şi să nu în- 
drăznească nimeni în ţara noastră a-i judeca fără voea 

lor, nici un boer al nostru. Iar dacă vre-un boer al nostru, 

sau vre-un vornic, sau vameș, sau şoltuz, sau pârgarii, sau 
orice alţi diregători, ar voi să le ia ceva, sau să-i bântu- 

ească,:sau să le ia mai multă vamă decât am scris mai sus, 
ori ar voi să le strice obiceiul şi drepturile despre care 
am scris mai sus, fie câtuşi de puţin, măcar cât un fir de 
aţă, unul ca acela va vedea mare pedeapsă şi urgie dela 

domnia mea. Toate acestea să le rămâe lor neclintite, cât 
timp va fi în viaţă domnia mea. Şi la aceasta este cre- 

dinţa domniei mele şi credinţa boerilor noştri: credinţa 
panului Petru Gudici, cr. p. Duma Braevici, cr. p. Stanciul, 
cr. p. Costea vornicul și a fratelui său p. Petru pârca- 

labul, cr. p. Sârbul vistiernicul şi credinţa tuturor boerilor 

noştri, mari și mici. lar spre mai mare tărie a tuturor 
celor de mai sus scrise, poruncit-am credinciosului nostru 

boer Mihail logofătul să scrie și să atârne pecetea noastră 

la această carte a noastră. Scris-a Oanţa în Vaslui, la 

anul 6957 (== 1449), August 3. 

XI p. 

1452, August 12, 

+ Mnaceriko BOI Mi AncganAph EOEEOAA, roci 

AdDh BEMAH MOAAAECKOH, BHAMEHHTO WHNHM HC ek 1) 

AHCTOM HâulHM BRhekMh KTO HâH 0V3pHT Hai €ro OYcAbl= 

D Mil. cota.
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Hr uTSu(H), W% NpupaAHau CE ecmu He HAliHMH BOApH 
H OVUHHHAH ECMH HCh OYCEIO HAUIEIO pAACIo H A44H ccMu 
cec ACP Hăulh N9HATEAEM Haulu, oyeum Rpaumog'Enou, 
ovena KSnuwem n ovcei 3emau wr pct, oycim AroAem u 
OVeuM KSNWEu 1), Ha TO AA HMAIT WT Hac. TOT BakoH u 
TOE NBARO Ul MMAAH AWP Maniere AHAA WT SlAekcaHApa 
BOEBOA: KOAH 40 HAUIGU BEMAN MBHAST Ch Tp'hroBAE, 
ULOBHI AOBPOROAHO Hi NPITH A HâlIeH BEMAH Ch CBROEIO 
TP'BTOBAEIO, U40 KOAM HMST HMaTu; a mo?) Hmaror AaTru 
WT TâpS 110 Ă, PpOUIN, 1AKOA BEHIAO CApOE IDARO, AAHO 
HM WT HAUIHX NpEAKORE; H ULOBbI HAM AOEPOROAHO H cAo= 
BOAHO XOAHTH 10 BceH BEMAH POCNOACTEA MH, H Ne Ppaaca 
H 119 'TB'APOM, NGOAABATH CROIO TBBNORAR, H CSRHA N NA4THO 
H BOBOBh HU BSA, KOAH HMST HMATH; a4€ NAATHO H BORER 
AA IpSAAIOT A0KTEMh, 4 CSKHA Ch BHTOM AA POAarT c 
kha uuSr pmrogari ca. ÎÎ mure Hmator naarur(u) wr 
EAMHOTO BHTA  KOAOHEEA Mo Ei poi, 4 wm AeSBia no fi 
PBOLU, d BI'TRBAph No Ă, 4 uk no 4 rpour(n) 8). A cş- 
MARCKOE AMH'Te HHrAc AA He nada anume oy Csuaerk, 
XoT'k Et 3a mopem koanau. H nak Emirpex Aa nepeuuan 
Băi Ch Tp'BPOBAEIO CROEIO, EULE Ad NAATAT 9 GSuank mire 
CĂUABCKOE, A HHUAE HHTAE OV HAUIEH 3EMAH; ULOBHI WHU 
BOAHH Ebi4u Î) KSnuTu cos n Boa n kopoR un nak Lo 
KBNHAM, AH 'ToBapa AH BSA UL, Eh AHH Hauiere AHAA 
Aacăan Apă ECEBOA, TâROX H AMI AAAH ECAMH Hai 'TOE Npago 
H TO BOAI0. ÎL KoAH cXOTkThi BRHATH BOA WT HALLIEH 5) 
BEMAH A0_ op, 'TOrAM MMAroT naarur(u) wr RAK AS 
goqa no E rpom(n), a Same Hnuero pa ne naamkra. A 
TâkOA KTo Ko4M HMST MoSHATH 9 Huy Kohn 6) nan Boa, 
GSA, TAC OY HauleH BEMAH, H ACBEAET Hau uAoBk na 

  

') La Mil. lipsesc aceste cinci cuvinte. 
*) Mil. aan “e. 

2 Mil. noa rgsw. 

+) Orig. şi Mil. ran. 
5) Mil. nauuy. 

4) Mil. noruarn Ş una nou.
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Hpamog'knuna ua!) acăpumu „AA MH, 4 whu Epauce'tun 
HE Mon HMST NocTaRu'T(H) coBAbiula 2) 34 Tor Ko HAH 34 
B04, ă Bpamog'kin Aa crpamkr moro kowk Han ROAG, A 
BSAUE HHuEro; TAOBS He HMaloT HaA COROI HH Prpouia, ae 
TSARO ULOBRI HAM HUIKOA, Ela, a ESauie Huuio. | HukTo 
WT HâulHX Boâph anni oyphbanuon Aa He cm'kior BSauie 
GÂNTOEATH HX HH 34 €Aui HHT, HH 07 Huy oyarkru. 
Tao: koan exoram Epauor'ke npeA TOCNOACTBA MH CTOATH 
HA BAKOH, KOAH HMET EBA K'TO Ha HUX 'Turari, a wuu 
W4OBhi BOAHH BHAH NgHTH A0 Hac, ABbIXoM Mbi HX cSAnan, 
A HARTO pă He cA'ker cSAuTHA UR NH Oy Haulen 3eMAH 
BE3Th HX BOAH, HH WAiN5) BOApRHI Mau. Î koan Buni 
XOTHA BSA, KAKÎH BOrapHH HAUI, HAH AROpHHE, HAN MBITHHK, 
Hân uWicATB3%, HAH nphrapi, Hat BS4 KakHk pkaut, uan 
OVâkTH WT HHX ESA, UI0, HAN BANTOBATH HX, HAH MATA 
oyakru wm HHX BSAuIE KAK EcMH BHUIE MHCAAH, Un XoTHA 
Eh HM pA30pHTH POT B4K0Nh H TOE page 0 EcMH 
BUUIE NHCAAH, BSA, OY UEM, XOTE 84 EAHN po, 'ToT oVapuT 
BEAHKOH K43HH H OVprilo rocnoAcTEa Mu. « Loc eee uuoBni 
HM ERIAO HENOpSULENHO A0 XHBOTA POcNeAcTEA Mu. SĂ Ha 
ro er B'kga €) rocnoacrea mu n &kpa Boapm naniuy : Rkpa 
nana A Smu Bpacnu 5) n E'kpa nana Manonaa xorunexoro 5), 
Bkpa nana Granusa, pa nana Boeru nphkaaaBa 2 n 
para ere nana [lerpa, e'kpa nana Haana Banuana 8), e'kpa 
[nana] Roeru GOprua ?), gkpa oycuk Bop Hauny, Beankux 
H maabik. A Ha Same KpknocTr ToMS BbiulenHcaHHoMS, 
geskau ecmu Hauiemă ekpnom$ nans Muyana8 acroger8 
nucar(H) u npue'&cur(u) haute neuam k cem$ aucT$ nauem8. 

:) Mil. e. 

2) Mil. a onn Epawmobue aoun umSr nocTaguTn rogAbiura, 

3) Mil. nnai. 

2) Orig. ekp'kpa. 
5) Mil. ASmuepasenu. 

6) Mil. Mano n AagoTrnnekor. 

2 Mil. npt-. 

5) Mil. BanSana. 

*) Mil. Kocru n Pama.
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Ilucțaan] oy Bacacyn Ilerpm Apaanoauu, e akro rsuă, 
Meua avr. Bi. 

Pecete de c. 2.3 cm. în diam., atârnată, cu legendu: + TAGI- 

CHRHAPE BOGBOAA ; în dos adresa: 4 Bpamenne, — Acad. Rormn., per- 
gameniul No. 8; reprodus de Miletid în Dacoromânii şi literatura 

lor slavă, Sbornik LX (1893), p. 374—375. : 

Din mila lui Dumnezeu noi Alexandru voevod, domn 
al ţării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră 

tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, 
că ne-am sfătuit cu boerii noştri şi am hotărit cu întreg 
sfatul nostru şi am dat această carte a noastră prietenilor 
noştri, tuturor Braşovenilor, tuturor negustorilor şi întregii 
țări a Bârsei, tuturor oamenilor şi tuturor negustorilor, ca 

să aibă dela noi acelaş obiceiu şi aceleaşi drepturi, pe 
care le-au avut dela bunicul nostru, dela Alexandru voe- 

vod: când vor veni în ţara noastră cu marfă, să vie în 

bună voie în ţara noastră cu marfa lor, orice ar avea, iar 
vamă să dea dela o povară 4 groși, cum a fost dreptul 

vechiu, dat lor de înaintaşii noştri; şi să fie slobozi a umbla 
prin toată ţara domniei mele, şi prin cetăţi și prin târguri, 
şi a-şi vinde marfa lor: şi postav şi pânză Şi bobou şi 
orice altceva ar avea; dar pânza şi boboul să le vânză cu 
cotul, iar postavul să-l vânză cu bucata celor ce vor cum- 
păra. lar vamă să plătească dela o bucată de Colonia 12 
groși, de Leubia 18 groşi, de „Bâtvar“ 8, de Cehia 4 groși. 
lar vama Sucevei să n'o plătească nicăiri, afară de 
Suceava, măcar de-ar merge dincolo de mare. Şi iarăşi, 
dacă Sar întoarce cu marfa lor la țara ungurească, să 
plătească încă odată în Suceava vama Sucevei, dar 
în alt loc nicăiri în ţara noastră; şi să fie volnici a-şi cum- 
păra şi boi şi vaci şi orice au mai cumpărat, marfă sau 
altceva, în zilele bunicului nostru Alexandru voevod; ace- 
laş drept şi aceeaş voie le-am dat şi noi. Iar dacă vor voi 
să mâne boi din ţara noastră la ţara ungurească, atunci vor 

avea să plătească dela fiecare bou câte 2 groşi, mai mult
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nimic să nu plătească. Deasemenea cine-şi va cunoaşte 
la ei caii sau boii, fie ori unde în țara noastră, şi va do- 
vedi omul nostru pe Braşoveni cu oameni buni, iar acei 
Braşoveni nu vor putea să pue chezaş pentru acel cal 
sau bou, Braşovenii să piarză calul sau boul, şi mai mult 
nimic; gloabă n'au să dea nici un &roş, ci să rămâe nu- 
mai cu paguba şi mai mult nimic. Şi nimenea din boerii 
sau din diregătorii noştri să nu îndrăznească a-i bântui 
după aceea, nici pentru un fir de aţă, nici să ia ceva dela 
ei.€ Aşijderea dacă ar voi Braşovenii să stea înaintea dom- 
niei mele la judecată, când cineva sar plânge împotriva 
lor, ei să aibă voie a veni la noi ca săi judecăm, şi ni- 
menea în ţara noastră să nu îndrăznească a-i judeca fără 
voea lor, nici un boer al nostru. Iar dacă vre-un boer 
de-al nostru, sau vre-un Vornic, sau vameş, sau şoltuz, sau 
pârgarii, sau orice alţi diregători, ar voi să le ia ceva dela 
ei sau să-i bântuească, sau să le ia vamă mai mult 
decât am scris mai sus şi ar voi (astfel) să le strice acest 
obiceiu şi acest drept, ce am scris mai sus, pentru oricât, 
măcar pentru un groş, acela mare pedeapsă Şi urgie va 
avea dela domnia mea. Toate acestea să le fie neclintite 
până la moartea domniei mele. Şi pentru aceasta este cre- 
dinţa domniei mele şi credința boerilor noştri, credinţa 
panului Duma Braevici şi cr. p. Manoil dela Hotin, cr. 
p. Stanciul, cr. p. Costea pârcalabul și a fratelui său Petru, 
cr. p. Ivan Baicean, cr. p. Costea Orăş, credința tuturor 
boerilor noștri, mari și mici./Şi spre mai mare tărie a acestor 
mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru boer 
Mihail logofătul să scrie şi să atârne pecetea noastră la 
această carte a noastră. Scris-a în Vasluiu Petru Arda- 
novici 1), în anul 6960 (=1452), luna lui August 12. 

  

') Acelaș Ilerpr SlpAaneznu scrie un hrisov la a. 1458, Aug. 13 

(Uricariul XVIII, p. 27). 

1615
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XII 

1455, lunie 2. 

+ Mnaocrito nowiero Mi Îlempr BOEBOA, PocnoAdph 

BEMAN MOAAABCKOH, WUANHAMh  BHAMEHATO HC cm AHCTOM 

mamum Breban kro Hat Sapnr nau ere Scanuiur urSu(u), 

WAKE ACPAAHAH CA ECMH Ch BEBCAMUA HâLIHMU BoidpH H 

AdAH SCMH cec Hâulb [auc'r'b] npuaTeararh Hauinat, Ofenarh 

BpamoRrkhomt, HA To âBbi HMAAH O Hâulen MAH "TOT 

BAK0N Lo HmMâai Eh AHH goanreak Hamero flacăanapa 

BOEROA, H EM AHH EpaTiio Hank Hanama vu Gsdana n 

[lerpa BoeBoAf, ULoBti HM OVCHAM EHl40 CAOBOANO îi A0= 

BpOROAHO NpiHTH AO HâuleH BEMAH Ch CBOHMU mprrogatmu 

H XOAHTPH OV HâuleH BEMAH NpOAABATH H KSNOEATH 'ToBApA 

BESAE NO HăUlei BEMAH, 10 'TPRTOMh H 10 CEAPA, ULO HMh 

HAASBHO ESAcT. A mMtiTo MMAIOT NA4TUTPA WT 'Tâp'b EAHH 

Ă, rgowm(u), Koan NpinASTI $ Hauieu BEMAH, H KOAH Nak EhiH= 

AST WT Hăuleh BEMAn, Tao Aa AAAST ne Ă, rpoin(n); Aa 

NAAT'ET Kak cTaphi 340 Bhia. Î wm Boa no E rpoun 

Aa naarkr; a Hurt S Hauuei SEeMAH cSUaRCKOE MhiTo AA 
ne naamaTi, auwe $ Gwu(a)erk uogri naapnau, Koan ngiu= 

AST oy Gsuag'k, a HHA£ HHPAE UcEhi HE HMaii ch Naa= 

mumu. FĂ ape Kak B5I40 pate uk npu wruk namere, 

TAKOA H AMbl M0 TOMŞ AAA H NOTBEPMAAEMI HM He cum 

AHCTOMR HăuiHAMb. oc Eee BEBILUENHCANHOE Ad BSAET Hmm 
HenopSuerno n $ ueqm 40 Mâuiero xHBoTa. Îlpo rox nr 
WANH Hâui EOtapuii, anu Sp'EAHHR, at MBITNAR, HHPAE no 

HAuieH BEAM Aa HE CARIOT Ha nopSiuuTu, npu CRonYk 
win m uavknin. A we ca n Wr naoria H wm Scu 
TOBNORAH MMAIOT MBITO NAĂTHTH T4KO ECT MpARA H3AaRna. 

A na mo ccr Brkpa rocieAcTea AH &himenucantaro Ilempa 

ROEBOA Hi B'RpA B'hCAX BOtdph HâInĂ, BEAHKBIX Maabiy. 

A na Boamee kpknocm ToAS BhceAt$ BhiWenicanHom8, ge- 

Akan ec Hamem$ g'kpuoa8 NânoYy Ilerp8 acrooers NHcaTru 

u npuekeu'ru Haw$ meuar K cea ancTS Hameu$. Iluc[aarn] 
Esanaun oy Gwu(a)ek, e akmo sur, meua n. ă.
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Pecete de c. 3 cm. în diam., atârnată, cu, legenda : + N6- 
WATRh NETPA EOGEOALI; adresa : T ovenma Bgamwetnwam: futuror 
Braşovenilor. — În dos următoarea nofiță, cetită de D-l Iorga: 
„Petri way[oo]de sonans de verbo ad verbum sub eodem tenore 
sicut alie eius ; pergamenum est nigrum ; presenti in anno do- 
mini MCCCCL nono sunt septem annorum .— Pergamentul No. 778, 

Din mila lui Dumnezeu noi Petru voevod, doma 
al țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră 
tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, 
că ne-am sfătuit cu toţi boerii noştri şi am dat această 
carte a noastră prietenilor noştri, tuturor Braşovenilor, ca 
să aibă în ţara noastră acelaş obiceiu, pe care l-au avut 
în zilele părintelui nostru Alexandru voevod ŞI în zilele 
fraţilor noştri Iliaş şi Ştefan şi Petru voevozi, ca să aibă 
toţi voie a veni în_ţara, noastră cu negoaţele lor şi a. 
umbla prin ţara noastră (vânzând Şi cumpărând marfă 
peste tot locul în ţara noastră, prin târguri și prin sate, 
ce le va fi de trebuinţă. lar vamă au să plătească dela 
o povară 4 groși, când vor veni la ţara noastră, iar 
când vor eşi din ţara noastră, să dea tot câte 4 groși; |. 
să plătească cum a fost vechiul obiceiu. lar de bou să 
plătească câte 2 groși; iar vama Sucevei să n'o plătească 
nicăiri în ţara noastră, numai în Suceava so plătească 
când vor veni la Suceava, iar în alt loc nicăiri să n'o plă- 
tească, Și oricare vor fi fost drepturile lor pe vremea pă- 
rintelui nostru, aceleași drepturi le dăm şi le întărim şi 
noi cu această carte a noastră. Toate aceste mai sus scrise 
să le fie neclintite întru nimic, până la moartea noastră. 
Deci nici un boer al nostru, nici un diregător, nici un 
vameș, nicăiri în ţara noastră, să nu cuteze a le strica 
lor, altfel îşi vor pierde capetele şi averile. Iar dela postav : 
şi dela pânză şi dela toate mărfurile au să plătească vamă 
precum le e dreptul şi obiceiul de demult., Şi spre 
aceasta este credinţa domniei mele mai sus scrisului Petru 
voevod şi credinţa tuturor boerilor noștri, mari şi mici. 
lar spre mai mare tărie a tuturor celor mai sus scrise,
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am poruncit credinciosului nostru boer Petru logofătul să 
scrie şi să atârne pecetea noastră la această carte a noastră. 

Scris-a Vulpaş în Suceava, la anul 6963 (=1455), luna 
lui Iunie 2. 

XIII 

1458, Martie 13. 

+ Muacerite Bolero mi (Gmedank BOEROAA, Pocno= 
AA BEMAH MOAAAECKOH, UHHHM 3HAMENUTO n crkah Nauit 
AHCTOM EhcRAh KTO Han oVâpum Hai ere ovycaniiuuiT umbuu, 
WX%E Npupaanau cb cm ce Manu Borape H Ch OVceto 
HâALIEIO AA H AAAH ECMH CEC HAL AHCT NPIATEAEM HauinM, 
oycum  Bpamogknom H oyeum KSniem H oycen 3EMAuN WT 
Bpmet, oyeum AAA H Ve KSNUEM, Ha TO Ad WMA 
WT Hâc TOT 34R0H H POE NpARO 0 HMAAH WT HAulero 
AHAA WT ÎacăaNApa ECEROAbI: KOAH 40 tatici 3eMan [ngpin= 

AST] ch 'TOprOBAE, UIOEHI AOEpOROAHO HM Npin'Tu AO 
HăulEH BEMAH Ch CEOEIO TOpTORAE, ULO KOAH HMST HMaTu ; 
4 MIi'To HmaroTh NA4TrHTu Î) wT 'Tap8 no ueThipi rpoui(u), 
KO BBIAO CTApOE NPARO, HM AAHO WT HAuiHk pEAkoRE; 
PH UNOEBI HM AOBPOROANO H CAOEOAHO2) XoanTrH no Been 
BEMAH POCNOACTEA MU, H 0 PPAAOM H No 'Tprhrom, npo= 
AdBATH CEO 'TOproBA, H cĂKHA H MA4THO H ERoRORH RSA, 
KOAH HMST HMATH; A4€ NAATHO H BOROR 44 NpoAarTm 
A9KTEM, 4 cĂKHA Ch BHTOM Ad NIpOAAIOTh c EHM Hmm 
TOproBATH CA. (Î MHITo MMARTRh NAATHTH WT EAHHOro 
gura no Aga Ha atehre rpotun?), a wr AeSEîa no we. 
Hâ AECRTE BOU, A EhITREAph NO Î, 4 UE No, rgom(n). 

A cou(a)ackoe Miro HHTAE Aa He naâmkTm AHue 9Y Go 
u(a)e, omis Bir sa mopea XopHan. H na Emurpex pa. 
MEDELIAH Eh! Ch TOPTOBAEIO CBOEH, ELLE Aă NAa'T'krrra o 

5 asra (v. nota dela sfârşit). 
3) Orig. caoARoane. 

2) WT sAnNOre EHTA KCACNERa n0 EI pe.
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Gou(a)erk mure cou(a)ekot, a UNAE HHTAE Oy Hauien BemAn. 
H1) ue WwHu BEoaHu (Bhi4H] KSnnru cont nu ca n 
KOpOR H NaKh ue K$nHAn, Han?) mogapa, Han2) ESA ue, 
Eh AHH Hâuiero AHAA acăanApa BOEROA, TakOK HU Mbi 
AdAH ECMH HM 'TOE NpARo HU 'Toe BOAt0.  Koau oyekor'kma 
BBIPHATH BOR WT Haiti 3eMAH AO Oyropr, Tora HMa= 

„197 NAATUTA W'P RAKAOTO Boqa Mo E rpouu(H), a Boa HH= 
uEro Ad HE MAaTETh. ( MAkoM KTO ROAU HMST NosHa'Tru 
9Y HHX KOHH HAH Boat, USA PAE OV Hate EMA, H Apo= 
BEAET Haw uac&kim Ha Bpawuog'khe 5) Ha AcEpbimu 404, 
a Bpamorknu £) ne moui nmSr nocraguTu copila aa Kon 5) 
Han Ba BOA, a Rpamogknu Aa cmpamkm moro kon('k) nau 
BOA(4), a Boa ARS He HMaer HH rpouu, 'TSAko urogbi 
HM EBA HUIKOA 6), a Boame HHuio0., Î nume wT Hamnyx 
Bordph ANU OVpEAHHE Aa HE casber 0V3ATH W7 HAY HU 
cant rpom 7). A 'Taxox koau oyexori'br Rpamoghue npep, 
nac8) cmoraTu Ha BaK0H,: Koan Her ESA, ro Ha HHX 'T'k= 
rari, a win Aa cSm Boa?) nguru npea Hac!0), aBixo 
mt HX cSanru 11). Î ui HHKTO OV HAeH EMAU B£3 HX 
BOAH, HA EOTAVUN AHH AROGHHK aHH uucAT33, Aa HE cmrkema 
UX CSAWTU, AHH OV3ATH He HHX HH EAMH Tpoul BOALIE KAK 
BILE MAUIEM, NBH HALieH BEAHKOH Ka3Hu î wpriito oc 
MOACTEA Mu. Loc Bee Bile NHUEM, UIOBHI HAM Bhi0 12) 

5 Lipseşte în No. AI. 
2) an. 

3) Bpawmssknuna. 

4) wnu bp. 

5) conabiuua 84 TOT KON. 

€) a BSauie MHuero; PAGES He HAMarOT HAA COBOI HU pOWIA, ant TBAKO 

MS55i HM HIUROA BhlAa. 

7) aa me cavkitor BGALIE GANTORATH Hy HH 84 EAHH HHT, HH 97 HUF oyakFH, 

5) gta TOCNSACTEA AH. 

9) utoBti BOAHH ShIAH. 

10) A0 Hac. 

11) cSAnAuH,. 

12) Orig. sono.
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HenopSlwe]Ho 40 Hauiero nora 1). d na 'mo ccm B'kpa roc: 
MOACTEA MU Bhiuenucanțaro mu Gredan(a) Boegoabi n Bkga 
Hâuitro mMuTrponoanTra KYp TewkmucTa uH B'kpa Botapmh Ha 
tHX, &'kpa nana AManonaa, e'kpa nana EaaukSaa NI prRKka= 
aaa, B'kpa nana Hafama AMoapSaa, e'kpa na[na] Ilerpa Ile= 
Huua, B'kpa nana SAasSaa cnarapt, &'kpa nana Toti 
Ernac 9), gkpa nana Mura park, akpa nana A SmSnnSuute 
Euu Grewka, E'kpa nana Rosmnu[m], erkpa nana Hcaura 
MOCTEAHHRA, B'kpa nana Crannmuga ancrialpluna, e'kpa 
nana Gaktiui enarap'k, g'kpa nana Tanepa uauinnka, R'kpa 
nan(3) Be'kpm eroannea, B'kpa nana Ivona Komnc(a) u B'kp(a) 
BRCRX Borapm Hauuyx, n BEAHKBIX H mMăatik. A Ha Boauie 
Kprknocr 'Tom$ Bees BiienHcantom($), Beakan ecmu Ha= 
uita$ erkpnou$ nans Esanaiwus NOAKAUABEpIO MHCATuU H neuar 
Hâu npne'keuru & cemS nauiem$ anem$. Iue[aa] Haiauum oy 
Gou(a)ek, e akr(0) 1suăs, mp. Fi. 

Pecele atârnată de c. 2.5 cm. în diam., cu legenda : 
i MGINTE GI6OAHI EOGEOAbI. — Pergamentul No. 7 77, 

  

1) Aceste două fraze finale au în privilegiul dela 1452 (No. XI) o altă redacţie. Cea dela 1458 este în traducere astfel: „Iar altul nimenea în ţara noastră, nici boer, nici Vornic, nici șoltuz, să nu îndrăznească a-i judeca fără voea lor, nici a lua dela ei vre-un groș mai mult decât scriem mai sus, sub mare pedeapsă a noastră și sub mânia domniei mele. Toate cele mai sus scrise să le fie nestrămutate cât timp vom fi în viaţă“. — După acestea ur- mează martorii şi data: „Și spre aceasta este credința domniei mele mai sus scrisului Ştefan voevod şi credinţa mitropolitului nostru kir Teoctist și credința boerilor noştri, credinţa panului Manoil, cr. p. Vlaicul pârcalab, cr. p. liaş Modruz, cr. p. Petru al lui Ponea, cr. p. Albul spătar, cr. p. Toma Cânde, cr. P. Micu 
Craiu, cr. p. Steţco al lui Dumuncuş, cr. p. Cozmiţă, cr. p. Isaia 
postelnic, cr. p. Stanimir vistiernic, cr. p. Sacâș Spătar, cr. p. 
Toader paharnic, cr. p. Zbiară stolnic, cr. p. Ion comis Şi credința 
tuturor boerilor noştri, şi mari şi mici. Şi spre mai mare tărie a 
tuturor acestor mai sus scrise, am poruncit credinciosului nostru 
boer, lui Vulpaș subcanţilerul, să scrie şi să atârne pecetea noastră 
la această carte a noastră, Scris-a Iliaș în Suceava. la anul 6966 
(=—1458), Martie în 13.“ 

) Orig. Kuzae.
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Redacţiunea acestui privilegiu este aproape identică cu a 
celui din 1452, Aug. 12. L-am reprodus totuşi în întregime, fiindcă 

e singurul privilegiu amănunţit dela Ştefan cel Mare şi conţine 

lista completă a boerilor mari dela începutul domniei sale. În note 

am însemnat variantele textului dela 1452; traducerea întreagă ar 

fi fost de prisos, 
Interesant e titlul de „subcancelar“ (noakamanepr ; Cf. kantanpa 

în privilegiul lembergean din 29 lunie 1456: Kaluzniacki, Doku- 

menta, p. 39), ce se dă lui Vulpașş, asupra căruia vezi nota dela 

No. LXXXVII din Documente privitoare la relaţiile Țării Româ- 
nești cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească, I, p. 114. La cele spuse 
aci e de adăogit menţiunea lui Vulpaş ca gramatic întrun docu- 

ment din 26 Mai 1449 al lui Alexandrel (Acad. Rom.) şi ca pisar 

în cunoscutul act de închinare către Turci al lui Petru Aron din 
1456 (Uljanickij, Materialy, p. 88); cf. şi No. XII. 

XIV 

1472, Ianuarie 3. 

+ Iw Gmedsanm Bocgoaa, Bowiea muaccriioa (sic) u 
POCNOAHNTR BCE BEMAH  MOAAOBAAXÎN|c]kou, AABarh Poe 
NOACTEOY (Sic) Mh cHE NHcânie H WBEUIANIE, fak TO Ha E'h2 
CEMT CRETE CTOHTTh H Kh NpABbIM XPHCTHAMOMh NpHcAS= 
UIdET, HAHMh NpABBIM NpHATEAEMTR, UIOATOV30Mm H 
MIprBrApemh H ETBCEM WpAUIANOAMD H Bes RSNUEMI WT 
POAEMIH 40 Măatih WT Îgatiega, HA To fâKkO Aa AcHAST n 
Ad AMHHST 40 TOCNOACTES MU HU 8% 3EMAN POCNOACTPEA Mu 
CAOBEOAHO H ACEpOBOAHO nem Bmekmu ceonmn 'rogrog[a'kan], 
Ch BTBCEMh CROHMh AOBHTOK (SIC), Ko KOAHKO HAMAT, 
Han n[om]noro Han nomaac. wi Aa ACHASP HU Aa MHHST 
CAOBOA[Ho] n Astpogoano, BE3 HHkoTopon BaBaRe H narse, 
A9 rocnoacTra8 mu, ncb cgonaui Toprogakan. H wmqa ce 
eyrhkmuxmu (sic) ne Înjux 'rolp]rogau ue Hanna npuaTez 
ACAD, TAKOX ECP MpABO, A ARI AA CE OVTThEMHXMO; 4 KhAA 
cE HE OVIRKMHAYMo, 4 HeroJek mnaocrmi) pa c8 cao= 
BOAHH H AOEPOROANH OV Hac H 19 AMEFIO HâuHMH BE4aHi 

1) Orig. a nek mâra.
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KEATOBATH cgon po6HTlolk [c. 10 litere lips.], [ape Ko] ko- 
AWKS HMAT, HAH OY Topr8 Han o cea[o, no Mer] Ha[c. 
12—13 litere lips.], [&]e[2] sagane n aa narsae. H make: 
[Alepe H3em pa ce He B(h3)me['T) HurAc no mMert Haunmu 
3EM4€ (SIC), HH o 'Topr$, aNu o cea9, anu OV Mio, ESA, 
KSAa um$r wnn munSru. H nak KBAA UE BHTH Hu Bp'kma 
HTH OY cRoem (Sic) mtcro po Rpauuega, a Heroge MuascTma 
Ad HAST CAOEOAHO H ACRpORCAHO Hem Bhekmn cRonmn 
TOproBAH H AOEHTOR, BapE KTO KOAHKO HMAT, HAN MHSro 
MAH MA40, BE TpHA H BE3 MArSBe, tako Blue nHeaxao n 
WEEUIARMO NpuATEAEM Hanu wr Bpautega, n ronemuM u 
manea KSnuem. IL na mo scr Sua n Rep (sic) noe= 
NOACTEA MH EHenncaHH  Gredan Boegopa n ASuia nu 
&ep$ Beer Bo4'k[p] rocnoacrea [mu], n roaemum n maanii. 
Iluc. oy Gouane, & a'k'r(o) £ SUN, Mcua re. F. 

Pecete de c. 3.3 cm. în diam, înlăuntrul scrisorii, cu legenda: + NGIAT 100 GTEVANA ROGEROALI H THL; fără adresă; hârtia e deteriorată; filigranul : un cap de bou. — Arh. No. 444. 

lo Ștefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn a 
toată ţara Moldovlahiei, dă domnia mea această scrisoare şi făgăduinţă, precum se face în toată lumea și cum se 
cuvine unor drepți creştini, adevăraţilor noștri prieteni, şoltuzilor şi pârgarilor şi tuturor orășenilor și tuturor ne- guțătorilor din Braşov, dela mare până la Mic, spre aceea 
ca să vie şi să treacă la domnia mea şi la țara domniei 
mele slobozi şi în bună voie, cu toate negoaţele lor şi cu 
tot avutul lor, mult puţin cât vor avea. Şi să vie şi să 
treacă slobozi şi în bună voie, fără nici o piedecă ori pa- 
gubă, la domnia mea cu negoaţele lor. Și dacă ne vom 
învoi la târgueală cu prietenii noștri, precum e drept, să 
ne învoim; iar dacă nu ne-om învoi, domniile lor să fe 
slobozi și volnici la noi şi în ţara noastră să-și cheltuească 
avutul lor !)...., fiecine cât va avea, fie prin târgurile fie prin 

1) |. e. să cumpere marfă de export.
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satele din ţara noastră!), fără piedecă şi fără pagubă. Şi 
tot aşa opreli 2) să nu se facă nicăiri în ţara noastră, nici 
prin târguri, nici prin sate, nici pe la vămi, ori pe unde vor 

trece ei. Şi iarăşi când le va veni vremea să se ducă la 
locul lor, la Braşov, domniile lor să meargă slobozi şi în 
bună voie cu toate mărfurile şi cu tot avutul lor, oricât 

ar avea cineva, fie mult fie puţin, fără grije şi fără pa- 
gubă, cum am scris mai sus şi am făgăduit prietenilor 
noștri din Braşov, neguţătorilor mari şi mici. Şi spre 
aceasta e sufletul şi credința domniei mele mai sus scri- 
sului Ştefan voevod şi sufletul şi credinţa tuturor boerilor 
domniei mele, mari şi mici. Scris-am în Suceava, la anul 

6980 (=—=1472), luna lui Ghenarie în 3. 

XV 

1475, Iulie 10. 

+ Geza BoEROAA, BOXIEIO MHACCTIIO POcNOAAp 3EMAH 
MOAAABEKOH, AEM H AAAH EcMo cec AHCT HAul, H CArBSEM 
H CAIBHAN EcA0 0VcHA KOVNUEM WwT ceaAron KopSnk oyrop= 
CKOH, Hă TO AA ECT HM CACEOAHO HM ACEBOROAHO HU EE3h 
3aB4gk Npiekaru 40 Hâuitu 3eMan ch ScHm Baum Tog= 
TORAEIO H TOBAPWM, TOprORATU H KSNOBATH CACEOAHO H 
ACBgoRoAHo n Bear 3agagk u narSek, xork 8 mug8 xor'k 
OV pa3mupnus; a HM Aa ccm casBoano 34 ch 40 %Broph 
NoEaTu ch ScHM HX TOBAPOM, BE3 HHkoTopon B4BaB'k H 
narse'k. 'Toc ce nuwenncantioe carBSeu Sciim KOV/NUEm WT 
KopSH'k SAEpaTrH H MONSAHITH, Ni HAmen uEcTH H XpH= 
crîanckou ekpu, Ben ameru n Sekucu XHTpocra. d ua 

1) Presupun că în Orig. Era 0 Mento Hawaii 3fm4H. 

2) Orig. nam. Cf. v„sârb. nam „sumtio, exactio“ ap. Danitic, 

Rjeânik s. v., unde se citează următoarele exemple din documen- 

tele sârbești: n ao B'kp5e Baaxh CphGAHHA, Ad CE pH DpEAk BaHomh, a HHoMS 

RAagS Aa He ESAc H3Ma; Aa WE H3hAA HA HHATO, AHILE HA CAMOTA Hehiiă [nernua = 

reus, sons ipse, debitor ipse; cf. ibid. sub v. neThua: ucraus, Ken 

aSac ASomats, Aă DaaTn; TO RSA ABXKaHh, WHAH HCTauR Ad HMA NAatuTH].
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mo ccm B'kpa rocnoAcTea Mu n B'kpa Scuk Boaph Hâuluy, 
geaukiiă H mMaquy. Iluc. 8 GSuaerk, a. î. 

Pecete de c. 2.8 cm. în diam., înlăuntrul scrisorii, cu legenda: 

+ N6UATE CLEPAHA EOGEOAkI; fără adresă; după scrisoare dela 

acelaș Ștefan ca No. 437. — Arh. No. 439. 

Ştefan voevod, din: miia lui Dumnezeu domn al ţării 
Moldovei, “dăm şi am dat această carte a noastră, și făgă- 
duim şi am făgăduit tuturor neguţătorilor din sfânta co- 
roană a Ungariei, că vor fi slobozi şi volnici şi neîmpe- 
decaţi să vie la ţara noastră cu orice negoţ şi marfă a lor), 

să facă negoț și să cumpere slobozi şi în bună voie şi fără 

pedecă şi pagubă, fie în vreme de pace fie în vreme de 
răzmiriță; şi tot aşa să fie slobozi să se întoarcă la ţara 

ungurească cu toată marfa lor, fără nici o pedecă ori pa- 
gubă. “Toate aceste mai sus scrise le făgăduim tuturor ne- 
guţătorilor din ţara ungurească să le ţinem şi să le 

împlinim, pe cinstea noastră şi pe credinţa noastră creşti- 
nească, fără înşelăciune şi fără vicleșug. Şi spre a- 

ceasta e credința domniei mele şi credința tuturor boe- 
rilor noştri, mari şi mici. Scris-am în Suceava, Iulie în 10. 

Scrisoarea e probabil din 1475, când Ștefan cel Mare se îm- 
pacă cu regele Matei (la 12 Iulie), iar acesta îl asigură de ajutorul 

său pentru orice eventualităţi (13 August); cf. declaraţiunile lui 

Matei Corvin în Hurmuzaki, Documente II, 1, p. 8—9 şi Iorga, 
Chilia şi Cetatea Albă, p. 145. 

AVI 

1475, Noemvrie 1. 

+ lw Grea Boegoa, BoXito MnaccTiio recnoaapn 

BEMAN MOAAABRCKOH, NHUIET POCNOACTEO AH IpHATEAEţi roc 
moacmea AH, Bean Bpaurogknoai. H no cea Aa ana 
BAIA MHASCTI 34 PAROTOV UE CPE NOVETHAN Kh HAM fio= 

  

') În orig. „a voastră“.
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KAHcâpi, Eparure gauoy mSnana Kamnapa n *Snana dău= 
Xa4'E, a ah BmeemS AcEp'R OVpaBoVAMEr Mo Brhce 10 ApoBHoy; 
H MAK KOAHKO BECEAE HMAkMo K'h BALEA MHACCTH, d Mii 
no pikaoy Bce Kb Him pasăpoukae. IL canto uâperar 
BAUIEH MHAOCTH WT POCNOACTEA MH, A Bhi W Rhcem B'k- 
pSUTE HX, TakO BhIXAM0 CaMbl Ch BAUIHA MHAOCTIWM NORO= 
PHAH; NONEAE Ah CAO CASTU KpâeBhi H CBATOU KopSHhi u 
BAUIH NpHATEAE H Bheeră kpueTiancrea. VH Borm BH Be 
ceaun, amun. luc. ov Aoanem pro, Hoe. â. 

Pecete de c. 2.8 cm. în diam., din a cărei legendă se cunoaşte 
numai ROGBOALRI la sfârşit ; se vede că e dela acelaş domn ca 

No. 439; adresa: MoApnIM H NAemeNHTRIM i BRWCEEOHI UECTH AOCTOINNLIAL 

Ham XE Apar npnaTeacu, gmeban Hpamokuomn: înfelepților și de neam 

bun și de toată cinstea vrednicilor și iubiților noştri prieteni, Bra- 
şovenilor tuturor. — Arh. No. 437. 

lo Ştefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn al 

ţării Moldovei, scrie domnia mea prietenilor domniei mele, 
tuturor Braşovenilor. Şi după aceasta să ştie domnia 
voastră de lucrul acela, că aţi trimes soli la noi pe fraţii 
voştri jJupân Caşpar şi jupân Mihal, iar noi toate cu dea- 
măruntul le-am înţeles; şi iarăşi câte am avut de spus 
domniei voastre, toate pe rând le-am desluşit cu ei. Şi câte 

vă vor spune domniei voastre dela domnia mea, toate 
să le credeţi, ca și cum le-am fi grăit noi înşine domniei 
voastre; căci noi sântem slugile craiului şi ai sfintei co- 
roane și prieteni ai voştri şi ai creştinătăţii întregi. Şi 

Dumnezeu să vă bucure, amin. Scris-am în Târgul de 
jos, Xoemvrie 1. 

Gaşpar şi Mihail sânt Gaşpar de Othwan (Hatvan) şi Mihai 
din Peşta (Pestenyi), trimeşi ca ambasadori la Ștefan de către 
Matei Corvin în Iunie 1475 (Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 143; 

Istoria lui Ştefan cel Mare, p. 166). Solia Brașovenilor, de care e 

vorba în această scrisoare, pare să fie din acelaş an.
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XVI AX 
c. 1476, Fevruarie 18. 

+ GTedan BOEBOAA, BOKIEIO MHAOCTIIO NOcNOAaph 3EMAU 

MOAAdEckoH, fniem  uioAT838 tor  hpauiega, NpiATear 

HAUIEMS  MHAOMS, H 119 cEM NpOUI$ 'TEOA MHAOCTI, I4KO 

Hawero npiaTea'E, acu cn anna caSra nau AMuyar 
MEUITED, dEH MpHUIGA 40 Hac Ch MEU H Ch SpA, ARH 

HAM BHAH HA NOPÂHE, NOHEAE HAM 'TpERSIOT; HHO £ro 
Aulin Bă Hâul$ Boa. Iluc. 8 BacaSu, de. îl. 

Pecete de c. 3.3 cr. în diam., cu legenda: + NSUSTh 10 GT6- 
AH ROEROARI H TH; adresa : ț uicar83S wr Bpamega, nșiATEAt 
HaueM$ mHasm$: șoltuzului din Braşov, prietenului nostru iubit. — 
Arh, No. 440, 

Ștefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării 
Moldovei, scriem şoltuzului din Braşov, prietenului nostru 
iubit, şi după aceasta mă rog de domnia ta, ca de un 
prieten al nostru, să laşi pe sluga noastră Mihai meşterul 
să vie la noi cu săbii şi cu arme, ca să le avem împo- 
triva păgânilor, căci avem nevoie de ele; să-l laşi dar, 
pentru voea noastră. Scris-am în Vaslui, Fevruarie în 18. 

Scrisoarea e dela acelaş Ștefan ca No. 441 și 443, prin ur- 
mare dela Ștefan cel Mare, şi probabil din 1476; pe la începutul 
acestui an se aştepta un atac al Turcilor contra Moldovei. Iorga, 
Chilia şi Cetatea Albă, p. 146: știri polone Și ragusane, aceste din 
urmă chiar din 18 Fevr. 1476. 

XVIII 

c. 1476, Fevruarie 18. 

+ lu Gredan Boegoaa, Boxer MHaccTriio FOCNOAapn 
BEMAH AMOAAGECKON, NHUUET FOCNOACTPEO AH BHph8 H Scum 
CTAPULEM  BPAUIERCKHA, NPIATEAEM HAUIHA AOEBHAM, H no 
CEM AHCTS BâUEH MHACCTH ULO Hi ECTE MHCA4u H UI Hi 
sere nophunant no Baweră uaon'kia no Aliikar meuiep, 
Mhi CEE ASBpE SpasSaAtețato uro Hi AdeTE Baa MHAocTa
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HA 3Hane Sa pacoT8 TSpkem, cepe HAST Ha PocnoACTEO MH; 
a win ck gparnan u Ha par Samau. Torau paai ngo= 

CHMS BRăulă MHAOCTh, UI0 FETE 8HATUA WT ChAA HANDEA, A 

RALUĂ MHASCTh ABH ECPE HA AAAH Ha AHatie, IF Bape eAnkă 
H3peueT W9T  POCNOACTEO MU K'h BALEA MHAOCTHA BEAU! 

vaog'kkh AMukare memrep, a Bi €m$ B'kpuTe W EhceA, 

epe cr namu prkuu. Iluc. na Bacau, dee. îi. 

Pecete dc. c3.3 cm. în diam., stricată ; adresa: + snpu$ n Scnm 

CTaBUItA EpauieRctHM, NgiATEAtM Hauiim AcEghat: birăului şi tuturor bătră- 

nilor din Brașov, bunilor noştri prieteni. — Arh. No. 443. 

Io Ştefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării 

Moldovei, scrie domnia mea birăului şi tuturor bătrânilor din 

Braşov, bunilor noştri prieteni, şi după aceasta din scrisoarea 

domniei voastre pe care ne-aţi scris-o şi din vorbele ce ne-aţi 

trimes prin omul vostru Mihai meşterul, noi bine le-am 

înţeles toate câte ni le daţi de ştire domnia voastră despre 

lucrul Turcilor, că vin împotriva domniei mele; dar ei 

S'au întors şi sau dus îndărăt. Deaceea vă rugăm pe 

domnia voastră ca, ceea ce veţi afla de acum înainte, 

domnia voastră să ne daţi de ştire. Şi tot ce va spune 

dela domnia mea către domnia voastră omul vostru Mihai 

meşterul, să-l credeţi în totul, căci sânt vorbele noastre. 

Scris-am în Vaslui, Fevruarie în 18. 

Scrisoarea parea fi din acelaş an cu cea precedentă; cf. nota 

dela aceasta. Că ea este a lui Ştefan cel Mare, nu încape îndoeală: 

e scrisă chiar de acelaş pisar ca şi No. 440. 

XIX 

c. 1480, Iulie 9. 

+ Iw Gedsan BOMBOAG, BOXIEIO MHASCTIIO rocnoAaph 

B€MAH  MOAACBAÂXHCKOH,  MHUIET  POCNOACTBO MI MHOPo 

BAgagit Maui ACEPHM NpîATEAEM, BHphS Bpamegckom n 

E'BCEM NAprApWA3, H W cEM AABAM OY 3HaHie Balon MHAccTi: 
ko kako ce chaSun pasoră "ra nakunuie TSpun n Asu:
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mbnu Bemak rocnoauna tu kpaak Gansac. Gero pai EA 
HAKO NâUH CĂWAHUUH KOH AOXOAET WHU HAM TARGU Ka= 
387, Kako TSpuu Hmar n ASTE Boncke romoge n 
AAXAT HEPAE, Aă NpegâpSr Han ha tac han Ha Bac. "Toro 
PAAĂ EAWA MHAocTh TAEAAHTE AcEp'E ch HCXWAHUKU "Ta 
ARO S38HAHTE EAulA MHAOCTITh KAKO TE TH3H &pasuH Han 
HA Bâc HAH Hă Hac noTerHSru, a Bun BSAcre romei n 
HAM ckopo NouuAnTe 8 3Hanie n AcHin U HWU, Aa BSAEMo un 
AH POTOBH, Ad CTOHMO 4 EAHO Ch BAUIOH AMHAOCTH 11po= 
THG THM EpamMauieai. Apsre nomanre u ki Earp III e 
2anS Aa ce npuganim ckopo "Baesu. H Borm Bu Rece 
AHT. Îluc. 8 Xpmawe, 104. & Acta. 

H nak npocuMm Bania MHASCTM KAko AA NOUIAHTE cîte 
KHHPS POCNOACTEA AH, Uo Bî 10 ue AATH  EatuHm Muz 
APCTEM WBOr cASr8 (sic) rocnoAcTEa mMH HA HMA Mupurk, 
Aa cepe pă te nowanTe 40 Bpara mun Barnp Ileana. 

Pecete de c.3.2 cm. în diam., cu legenda “TUEUSTa 16 
CTEOAHA EROGEOALI H LH; adresa Haim AO5pHM NpiA Teaca, 
SHp%5 BpautegckoM$ n ecem naprapwm: burilor noştri prieteni, birăului din Braşov și tuturor pârgarilor. — Arh, No. 445. 

lo Ştefan voevod, din mila lui Dumnezeu domn al 
țării Moldovlahiei, scrie domnia mea multă sănătate bu- 
nilor noștri prieteni, birăului din Braşov şi tuturor pâr- 
garilor, şi vă dau deştire domniei voastre despre aceasta: 
iată cum s'a întâmplat lucrul că Turcii și Muntenii au 
prădat ţara domnului nostru a craiului, Săcuimea. Şi to- 
tuși iscoadele noastre care ne vin spun că Turcii au şi 
alte oști gata şi stau la pândă undeva, ca să se arunce 
sau asupra noastră sau asupra voastră. Deci domnia 
voastră căutaţi bine cu iscoade şi dacă veţi vedea domnia 
voastră că acei vrăjmaşi se îndreaptă sau asupra voastră 
sau asupra noastră, fiţi gata, iar nouă de grabă să ne 
trimeteţi ştire, şi ziua şi noaptea, ca să fim şi noi gata, 
să ne impotrivim odată cu domnia voastră acelor vrăj- 
maşi. Apoi să trimeteţi şi la Batăr Ştefan, să se apropie
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iute de noi. Şi Dumnezeu să vă bucure. Scris-am în 
Hărlău, lulie în 9. 

Şi vă mai rog pe domnia voastră să trimeteţi această 
carte a domniei mele, pe care o să vi-o dea domniilor voastre 
această slugă a domniei mele anume Mircea, dar iute să 

o trimeteţi fratelui meu Batăr Ştefan. 

Scrisoarea este probabil din 1480; în ea se face aluzie la ex- 

pediţia turcească din 1479 şi la prădăciunile din anul următor. 

Prădăciuni au făcut Turcii în Ardeal şi la 1480 şi la 1493 (cf. Lă- 

pădatu, Vlad vodă Călugărul, p. 22 şi 44, şi Iorga, Istoria lui Ştefan 
cel Mare, p. 226 şi nota 295); cea despre care e vorba în scri- 

soarea de mai sus este de sigur anterioară an. 1493, în care moare 

Ștefan Bâthory, după ce cu un an mai nainte renunţase la dem- 
nitatea de voevod al Ardealului (Fessler, III, p. 251). Din 1476 nu 

poate 'să fie, deoarece pe la 9 Iulie 1476 Ştefan nu putea să aibă 

nici o îndoeală asupra țintei expediției turceşti; el se retrăgea 

atunci dinaintea armatei turcești, cu care după 16 zile avea să se 
întâlnească la Valea Albă. 

Cf. o scrisoare din Suceava 22 Ianuarie 1480 a lui Ştefan 

către Braşoveni, în care le spune că marele. pașa şi însuş sultanul 

adună oşti, nu se ştie cu ce scop; el, Ştefan, se pregăteşte de răz- 

boiu; îi roagă să comunice acestea şi „fratelui său Ștefan Bâthory “ 

și cere ştiri dela dînşii (col. Schnell, I, No. 35: copia D-lui Iorga). 

Cf. cu aceasta scrisoarea lui Ştefan Bâthory din Sas-Sebeş 27 

Sept. 1480 către Braşoveni, prin care le spune că Turcii vor să 

vie „ad terram Siculorum“ şi le cere să ia măsuri de apărare 

(col. Fronius, [, No. 180: copia D-lui Iorga). 

xx / 
c. 1300—1504, Septemvrie 13. 

+ Iu Gedsan BocBOAA, BOWieto MHAocTiIe PocneAap 

BEMAH MOAAOEAAXÎHCKOH,  MMUIET POCNOACTEO MH NpiaTeacAt, 

rocnoacTea mn, BuprS ni Schim cTapuibim WT hpaurega. 

Muasin Hu AackâRghiii  NpÎaTeasB'E, BEAAHTE Baa AHAocT 

AME TAM A9 BADEN MHASCTH MOCAAAH EcMH Hâtuero &'kpuaro 

gorapuna, nana TorpSiana cnarapk, c HaulH 'Togapoa, 

AB mam Ham KSnuHa ue £cP Ham norprga. Îlpo mo npo= 

CUM BâuiS MHAOCTM ARH ECTE CTOIAAH € HHA 34 EARHo
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Mocnoa$ H a8n ecTe Hâm KHAN Ulo Ham 'TpeBSeT, Tae 
CTpHMENH, PAL WpRĂHE, DAE OROPOSH, KAk wi gama Ban= 
&EAHT. Twx npocum Baui$ mHaoc'Th He BEpHTE HAM MHTĂ; 
d fă ECMH BALI A0 %HBOTA H pag, Xouro Bau Boat Sun: 
HH'TH, Bape ule Baula Bok B8Aer. Iluc. $ Gsuagk, cen. fl. 

Pecete de c. 2.8 cm. în diam,., stricată ; adresa : + ngiareata roc- 
NOACTRA AH, EHphĂ hi OVeRIAM CTAgUIbiM WT Îpauiega, NAUIDIA MHABIAN £ prie- 
tenilor domniei mele, birăului şi tuturor bătrânilor din Braşov, 
iubiților noștri ; filigranul : o furcă. — Arh. No. 441. 

lo Ştefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al 
ţării Moldovlahiei, scrie domnia mea prietenilor domniei 
mele, birăului şi tuturor bătrânilor din Braşov. Iubiţi şi 
buni prieteni! Ştiţi domnia voastră că am trimes acolo la 
domnia voastră pe credinciosul nostru boer, dumnealui 
Totruşan spătarul, cu marfă de-a noastră, ca să ne cum- 
pere acolo ce ne trebue. Deaceea vă rugăm pe domnia 
voastră să fiţi una cu el şi să ne cumpăraţi ce ne trebue, 
scări de şa!), arme, funii 2), cum vă va spune el. Vă mai 
rugăm pe domnia voastră să nu ne luaţi vamă; căci eu 
sânt al vostru cât voiu trăi şi bucuros voiu face pe voea 
voastră, oricare ar fi voea voastră. Scris-am în Suceava, 
Septemvrie în 13. 

Un „Totruşan spătar“ nu se întâlneşte în Moldova nici în 
timpul lui Ștefan cel Mare, nici în timpul lui Ștefăniță. Cunoscutul 
mare logofat, pe care Petru Rareş îl tae la 1541, Martie 11 (orga, 
Chilia şi Cetatea Albă, p. 348), era logofăt mare pe timpul lui Şte- 
făniță (între 1517—1523: Uricariul XVIII, p. 448; cf. în o scrisoare 
din 1523 a lui Ștefăniță către Bistriţeni: „Tatrozan logofetus“, copie 
la Acad. Rom. şi lorga, Documentele Bistriţei, 1, p. x) Şi în cei 
din urmă ani ai lui Bogdan Orbul (1515 —1517, după o comunicare 
a D-lui ]. Tanoviceanu). La 1510 şi 1514 era vistier (Iorga, Doc. 
Bistriţei, I, p. X: doc. din 21 Dech. 1514/15 [7023] la Acad. Rom.); 
spătar a fost deci înainte de 1510, probabil în ultimii ani ai domniei 
lui Ştefan cel Mare. Scrisoarea cu No. Arh. 441 nu poate fi atribuită 
decât acestuia. 

") Orig. crenmmn: rus. CTPeXA, pol. strzemie, Steigbiigel. 
2) Orig. nonegsau: rus. NOROpO8t, pol, powrâz, funie.
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XXI 

1526, Ianuarie 31. 

i Iw Grean Boegoaa, BOXIEIO MHAocTiIo Pocnoaaph 
BEMAH MWAAAECKOH,  MHAUIET POCNOACTEO MH MOKAON BE4e- 
mSxHomS nanS ASkauS cSaus Bpauiegckom$ ui Aga Ha Acckrem 

Năpkagom (Sic), npîtaTeaem Hai AoEpHM : aucr$ un peuem 

U4O HH ECTE BALA MHAOCTR MHCAAH H TIpHCAan 84 pEA, MH'TA 
H 34 DEA BEcTEMÂ); A Bala MHAOCTb ACEpE E'kcTE tdko 
£cT cia semaa (Sic) nona'knena H MOMEkENA n 346 EcT Hc= 
kaxena wr npokaeriu Spun un "Parape, naunaue n Aexu n 
wTr Anne. au Bama mnacerm ui ESAE Nphcaaru Eu 
RAM KBNOBATH BOAH, A COCNOACTERO MU BSAEMO HEROAHcA'TH, 
Ad GH EHAo No Bâuien BoAH. A 3a peA Becrem, 'Toan ck 
BHâET HU AHAEMO, LO RH ECT RABAA WTP Hac CASTA BREpHa 
rocnoacreat mu xSnan Nukoaph MHTHUK. Î Nak Uno KEMo 
BNAMH WT CEO HâNpEA, MU KEMo HâpSuaru Bâmuitu Mn 
ASCTH, tao Hauinm npirareacm n cScuAom Eanxnuau. M 
Bor Aa Smnomur akra Bale mnaocru. ue. 8 Go= 
uag'k, rep. âa. 

Pecete de c. 3.5 cm. în diam,, stricată de tot ; adresa : “i near 
MopanomS nan$ MaprunS coyaus n Aga na acckrem npmragom w'r paun, upita- 

rearm Hatunm Acăpum: măritului domn, Martin județului, și celor 

doisprezece părgari din Braşov, bunilor noştri prieteni. — Arh. 

No. 442. 

Io Ştelan voevod, din mila lui Dumnezeu domn al 
ţării Moldovei, scrie domnia mea închinăciune măritului 
domn Lucaci, judeţul Braşovului, şi celor doisprezece pâr- 
gari, bunilor noştri prieteni: scrisoarea şi vorbele ce 
domnia voastră ne-aţi scris şi ne-aţi trimes despre vamă 
şi despre veşti, [bine le-am înţeles). Domnia voastră ştiţi 
bine cât de pustiită şi cât de arsă e această ţară şi cât 
de rău e stricată de afurisiţii Turci şi Tătari, ca şi de 

') Lipseşte probabil „Acspk cara oypazoartan“ sau „accpk catre 

oppazopavkan*. 

1615 4
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Leşi și Munteni. Totuşi dacă domnia voastră veţi tri- 
mete să vă cumpere boi, domnia mea mă voiu sili să se 
facă pe voea voastră. Iar cât pentru veşti, atâta se ştie şi 
știm, cât v'a spus dela noi credincioasa slugă a domniei 
mele, jupân Nicoară vameşul. Şi iarăşi, ce vom afla de 
aci înainte, vă vom da de ştire domniei voastre, ca unor 
prieteni şi deaproape vecini ai noștri. Şi Dumnezeu să 
înmulțească anii domniei voastre. Scris-am în Suceava, 
Ghenarie în 31. 

Scrisoarea este de bună samă a lui Ștefăniță şi din 1526. Pe 
Lucaci (Lucas Hirscher, Lucas Czeresch) îl găsim subjude la 
Braşov în 1518, 1523 și 1526 (lista D-lui Fr. Stenner); după nişte 
notițe calendaristice, el ar fi murit ca jude la 26 Aprilie 1526 
(Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, IV: Chroniken und Tage- 
biicher, p. 40). Acesta nu trebue confundat cu un alt Lucas Hir- 
scher, numit cel Mic, ales întâiaş dată jude la 1528 şi mort la 26 
Aprilie 1541 (|. c.,p. 497 şi 78; cf, ibid. HI, p. 24). Martin, pus pe 
adresă tot ca jude, nu se găseşte în lista D-lui Stenner decât dela 
1531 încoace ca subjude sau jude (Martinus Draudt); în socotelele 
Braşovului e citat însă ca »villicus* Ja 1522 și ca „magister la 
1523 (Martinus Druden, ibid. 1, p. 444, 534; cf. index, p. 706), Se poate ca pe la 31 lan. 1326 el să fi ținut locul lui Lucas, care era bolnav. 

Prădăciunile Muntenilor în Moldova s'au întâmplat la înce- putul lui 1526; în Fevruarie Ștefăniță se bate cu ei şi în Ianuarie 1527 moare. Vezi I. Bogdan, Vechile cronice moldovenești înainte de Ureche, p. 203, şi M. Dogăliniceanu, Cronicele României, I, p. 189. 

XXII ep A? 
1530, Ianuarie 14. vw 

+ lw Îlerpm Boegoaa, Bolero mMnaccTii TOCNo Aaph 
BemAn Moapatckon. Îluer rocnoaereo mn ASraus coYAus 
H OVenai Naprapom WT Fpauega, npitaTeata Hanu A9= 
BpHA : KHur$ lo Hi ecre rocnoacres (Sic) n Aonsemuau 
[10 BâUIEFA WAOB'EKA 34 AMHOTHX NoTpeaț n PEACREX, a roc= 
NOACTRO MH TOMS KHHTS AOBpE cMMm oypasSmea. A CR Aa 
Mi CABILINHMO MUT (VREȚ CTPAH Hi NOBHAAIOT Hâm namu
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APA, UL HMâsMo 0 TEX CTPAHAX, pe TOcnoAcTaS eri 
Aăau scre S$ noatokto (ManaarS Hurgan8 Bau ara, oa 
ASHapu un cguneuapu. He anaao ulo XokET AfaaTu n pano= 
mari Ălanaar cac THAN AAA H 34 EAHo cac BAM. 
ÎMaAu cMo EpE CTE TOROPHAN TOCNOACTEO Bi câc roe- 
NOACTRO dn EniTu $ muoSu $ ACEpHX TTREAMEREX, H EOMHX 
POCNOACTEO MH Câc BAM BA EAHO, AKO Hi Bhl 3HacTE (SIC), 
H BOKHAA ECTE NEA TOCNOACPEO AH KAKO AA ApThKHMO 
MH9 HN ACEPÎN TEME POCNOACTERO AH Câc POCNOACTEO 
Eh. A caa) HANpEA, Ko HE XORETE ApATH Bauie 
BOXENiE H SAKAHHANIE, 0 ccTs cr KRAHHAAH Npea, roc- 
NOACTEO AH, WHO UL Tă ce KET UHHHTU H păBOTATU WT 
CEFA HANgEA, EST Ad MpOcHT WT [aaa H WT ASuia 
mem$ wo H Hauaa npmhEo. A za won pea, iManaaroea, 
BHacTe rocnoAcTEo EH tpe ponScrna ManaaT cRoera uao= 
gta u coc (Sic) kHar$ 40 TocnoACTEO MH Hi NOAA4A cr 

EbiTH PocnoAcTEB Mu CASTA; A Aa HE 3HAMO UULO KE XOKEP 
PAEOTPATU. SĂ Ba EPAEACKS BEAMAIO, TOCNOACTEO Eh BHACTE 
EDE Câh AOEHA EDACACKS BEMAIO CABAEIo HA HE KI 6 AATH 
Huko$, pu canoe p(a)ar, nn Pepannan'roruS kp(a)ar, 
un nnomS ApSrom8, 'Toauto Aa aăm wait kp(a)ate, 
monee Al (Sic) ccm A0ăpm Epar H npitarea. Tak Aa 

BHAeTE POCNOACTEO Ehl EpE POCNOACTEO AH Aph%ur c'k 34 

TEME LO ECMO TThEAMHAH 34 EAHO Ac POCIOACTEO BH, 

A WT CAA HâpEA LO HE KET ApATH AKO CMO BOXHAH, 

„A BOrh Aă NpocuT WT PAăga H WT ASuiă TomMS mon 

Hâuuer NphBo. Lak Aă 3HaeTe POCNOACTEO Rhi. H sorm 

aa Sano aka roenoacTes Bl. Iluc. oy Xpmacg, ren. A. 

Pecete de c. 2.5 cm. în diam., stricată ; adresa : + ass 

CSAuoy n oypcum NAprapWwM WT EpameRt, npitaTeacm Haim ASEphm: lui Lu- 

caci judeţului şi tuturor pârgarilor din Braşov, bunilor noștri 

prieteni. — Arh. No. 451. 

lo Petru voevod, din mila lui Dumnezeu domn al 

țării Moldovei. Scrie domnia mea Judeţului Lucaci și tu- 
  

') Înainte de cai este un ca şters de pisar.
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turor pârgarilor din Braşov, bunilor noștri prieteni: scri- 
soarea pe care ne-aţi trimes-o domnia voastră prin omul 
vostru despre (mai) multe nevoi şi treburi, acea scrisoare 
domnia mea am înţeles-o bine. Acum însă auzim din păr- 
țile acelea şi ne spun oamenii noştri, pe cari îi avem prin 
părțile acelea, că domnia voastră aţi trimes lui Mailat 
Iștvan ajutor în oameni de-ai voştri, joldunari şi sinețarit). 
Nu ştim ce vrea să facă şi să lucreze Mailat cu acei 
oameni şi cu voi împreună. Ştiam că domnia voastră aţi 
vorbit să trăiţi în pace şi în bună înţelegere cu domnia 
mea și domnia mea m'am jurat împreună cu voi, cum 
Ştiţi şi voi, şi aţi jurat înaintea domniei mele, ca să păstrăm 
pace şi bună înţelegere, domnia mea cu domnia voastră. 
Și dacă de aci inainte nu mai vreţi să vă ţineţi de jură- 
mântul și de blestemul cu care v'aţi jurat înaintea domniei 
mele, cele ce se vor face Şi se vor lucra de aici înainte, 
Dumnezeu să le răzbune pe capul şi sufletul celui ce va 
începe mai întâiu. Cât de rândul lui Mailat, domnia voastră. 
ştiţi că a trimes Mailat pe omul său cu scrisoare la 
domnia mea şi mi s'a închinat să-mi fie slugă domniei mele; 
acum însă nu știu ce vrea să facă. Jar despre ţara Ar- 
dealului, domnia voastră ştiţi că am cucerit țara Ardea- 
lului cu sabia şi n'o voiu da nimănui, nici unui craiu, nici 
craiului Ferdinantoş, nici altcuiva, ci o voiu da numai 
craiului Ioanăş, căci mi-e frate bun şi prieten. Astfel să 
ştiţi domnia voastră că domnia mea m'am ținut de în- 
voeala ce am făcut împreună cu domnia voastră; iar de aci 
înainte cine nu se va ţine de ce am jurat, Dumnezeu să 
răzbune pe capul şi sufletul celui ce va începe mai întâiu. 
Aşa să şiiţi domnia voastră. Şi Dumnezeu să înmulțească 
anii domniei voastre. Scris-am în Hărlău, Ghenarie în 14. 

1) Orig. moaAShapu n cannetapn ; mosaSnapn= Soeldner, joimir; cf. 

pol. zoldnierz; asupra lui sinefar vezi Cihac, II, p. 612, unde etimo- 
logia este greşită; vine dela sineață, puşcă, iar aceasta din rus. 
CBAHEIS, plumb.
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Scrisoarea e de sigur din 1530. Lupta la care Petru Rareş 
face aluzie e cea dela Feldioară din 22 Iunie 1529. Ştefan Mailat, 
care în această luptă era de partea lui Ferdinand şi a Saşilor, os- 

cilează în urma ei între Zâpolya şi Ferdinand; prin Octomvrie 1529 
e partizan declarat al celui dintâiu; prin lanuarie 1530 însă Petru 

Rareş îl bănueşte a fi în înțelegere cu Sașii din Brașov pentru 
Ferdinand. Aceeaş bănueală de necredinţă o exprimă asupra Saşilor 

din Brașov locotenentul din Transilvania al lui Zâpolya, Ştefan 
Bâthory, într'o scrisoare către Petru Rareş din Ianuarie 1530 (Iorga, 
Îndreptări şi întregiri la istoria Românilor, I, p. 35). Cf. G. D. Teutsch, 

Geschichte der Siebenbiirger Sachsen, Bd. I, p. 196 şi urm. şi N. 
Iorga, Documente româneşti din archivele Bistriţei, 1, p. XX şi 

urm. — Lucas Hirscher e judeţ în Braşov în tot timpul primei 

domnii a lui Rareş. V. cronica lui Hieronymus Ostermayer. în 

Quellen zur Geschichte der Stadt Brass6, 1V, p. 497—503. 

XXIII 

1530, Octomvrie 30. 

Iu Îlerph BOEROAA, BOXiEIO MHAOCTIIO POCNOAApTh 3EMAH 
MOAAGBCKON, MHAMIET POCNSACTPEO Mal CSALoY H nphrapwm 
WT MacTa pauieka. AnaeTe POcnoACTEO El Epe ÎWAHnILUu 
Kpaa wi € Aapogăa casram naum E'bpium, Buprananoy 
u Iwniuu8 Afrakom, XpucorSa Manrapsuu n Anaua n be 

DEUIMADT ; 4 FPOCNOACTEO Eh cerâuine Î) Epmt BăSu'Te HAM 

xpucorsa. Toran pâpi PocnoAcPBO [Bit] HE BacyHTE HM XpH= 

conta, Baa Haul8 BOA, 445 WCTABHTE HX 8 mup. Tou 

rogopum rocnoAcTBS Băi. Ilucano 9% Xpmacet, e 4krw 

BAH. WK. Â. 

Pecete de c. 3.5 cm. în diam., cu legenda: + N6IATth 10 

TIETeA ROGBOALI H LH; adresa: t cSauwa n naprapwai wr Bpauice, nputa- 

mea nawum Acspum: judeților și pârgarilor din Braşov, bunilor 
noştri prieteni; filigranul: tiara papală. — Arh. No. 450. 

lo Petru voevod, din mila lui Dumnezeu domn al 
ţării Moldovei, scrie domnia mea Judeţului şi pârgarilor 
din oraşul Brașov. Domnia voastră ştiţi că craiul Ioanâş 

:) Corectat din ceramnen.
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a dăruit slugilor noastre credincioase, diacilor Birtalan şi 
lonâş, moşiile :) Măieruş şi Apața şi Vereşmart; dar 
domnia voastră le turburaţi acum moşiile. Deci domnia 
voastră să nu le turburaţi moșiile, pentru voea noastră, 
ci să-i lăsaţi în pace. Asta vă grăim domniei voastre. 
Scrisă în Hărlău, în anul 7038 (= 1530), Octomvrie 30. 

Despre un „lanosch Dyak“ e vorba într'o scrisoare a jude- 
țului din Baia către Bistriţeni din 1527 (copie la Acad. Rom.); pare 
să fie identic cu loan Diacul «lohannes literatus» care împlinește 
două misiuni ale lui Petru Rareş către Bistriţeni în 1529 şi 1535 
(copii la Acad. Rom.) şi care sa arătat necredincios lui în 1538, 
când se afla refugiat la Ciceu. V. Iorga, Documentele Bistriţei I, 
p. XSVII, XXIR şi xxx. Pe celălalt secretar al lui, Birtalan (Barto- 
lomeiu), nu l-am găsit în actele contimporane, 

Anul 7038 trebue cetit 1530, nu 1529, deoarece se ştie că la 30 
Octomvrie 1529 Petru Rareș se afla în Ardeal; la 29 el arsese un 
turn al cetăţii Brașovului şi la 31 el anunța această izbândă Bi- 
striţenilor (Iorga, 1. c., p. xxr). 

XXIV 

c. 15341—32, Ianuarie 24, 

T Iw Ilempm BocgoAa, BOKîeto MHAocmilo POCNOAAph 
EMA AWVAAABCKCH, NHUIET POCNOACTEO ani BHpmS Hi ABWA 
Hă AEcATEM nphrapwa WT HpamoR'k: qaem Ram sau epe 
NpAKAE CEro Bpemene a Îuwvatibiui Kpaa a ww Aaa caSram HaLuH m, 
Angranans n ÎwanniuS Aitakwvat naum, HS 3a Bor roc- 
MCACTEA Mb, O ApbaBii pen pn cena na umk 
Bepeumapr n dămeptu n naut. HA POCNOACTEO Mi! 
EMO BAM HOpOEHAN Hi ECO Bac AHUIHAH ARH cre Hy 
NHCAAH AdH ABA KpAT, A EHI €CTE HE HânHcaani 'Tenep ua 
HBEwIul€ € oyr(pm)ekHă Ha Aga cena. Toro papi Aaem gam 
SNATH, IAKo S3pHTE cec AHCT Hanu, ă Bbl ABH €cTE uy (sic) 
eparnan Scu 'roru nuw'ksu, ulo tcme Oy3A4H Ha H3Bhrure ; 

') Orig. Xeneorsa (== kpneoeSa): o întrebuințare neobişnuită a 
acestui cuvânt în înţeles de „moşie“; cf. opun == aq) moşie de veci, 
6) actul prin care se dărueşte o astfel de moşie.
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TEpe KhAd HE BSAETE HX EPATHTH, Tak RH ECTE 8N44H 
epe ESaem S3hkru n nanahinTu WT BâUIUĂ  atAin Hu WT 

BAluHY cea 'roru Briienncantiu nunksu Bupmaaan$ u Iwa- 
ubiuiS Alrakwm Hamuâi. Î nnak ne Suunn're. Iluc. oy Gouae'k, 
PEN. KĂ Aa. 

Pecete de c. 3.5 cm. în diam., cu legenda: INGUSTA 160 
M6TPA ROGROARI U Th -:-, foarte bine păstrată (cf. No. 450); 
adresa: + pupm$S n aewm na Acckrem npmragwm wr Bpamont: birdului 

şi celor doisprezece pârgari din Braşov. — Arh. No. 452. 

Io Petru voevod, din mila lui Dumnezeu domn al 
țării Moldovei, scrie domnia mea birăului şi celor doi- 
sprezece pârgari din Braşov [şi] vă dăm de ştire că mai 

nainte loanâş craiul a dăruit slugilor noastre, diacilor Bir- 

talan şi loanâș, dar cu voea domniei mele, trei sate în 
ținutul Bârsei, anume Vereşmart și Măieruş şi Apața). 

Şi domnia mea v'am făcut pe voie şi v'am lăsat să-i scrieţi 
la dajdie de două ori; dar voi i-aţi scris acum cu două 
sute de zloți mai mult pentru două sate. Deaceea vă dăm 
de ştire ca, îndată ce veţi vedea această scrisoare a noastră, 
să le întoarceţi toţi acei bani, pe care i-aţi luat pe dea- 
supra; căci dacă nu-i veţi intoarce, așa să ştiţi că vom 
lua şi vom împlini dela oamenii voştri şi din satele voastre 
acești mai sus scriși bani diacilor noştri Birtalan şi loanâş. 
Şi altfel să nu faceţi. Scris-am în Suceava, Ghenarie în 24. 

Probabil din 1531—32; cf. nota dela No. precedent. 

XXV 4 
1565, Ianuarie 30, 

T AacăanAp'h BOEBOAA, BOKIEIO MHAOCTĂI PocnoAaph 
BEMAH MOAAABCKOH 2), NHIDEAM cass tame Anocroa mur 

  

')> Săs. Rothbach (rom. Rotbav), Nussbach, Geist, ung. 

Veresmart, Szâsz-Magyaros, Apâcza, toate trei în comitatul Bra- 
şovului. 

2) Orig. moAAananckon.
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HAKS wrr Torptu: AdEM TH BHA'TH pe NpocTux rocnoAcTEA 
mu (Sic) aek cr'k Bono BnpmS n encem$ Tpmr8 wr hpa- 
wie sa mure. Ilpo mo, take Sspuu cec Anem HAI, "Tux 
AHuIH 8 NoKoH H NE B44SH HX, a4H ABH EUuAH CAOEOAHH. 
A mn nmaem Atpuaru 'ron 8 cams. Hhak ne Sunnn. - Iluc. 8 Guaerk, re. â. 

T Gam recnoanmm RAsaa. agpna, geaukin acroger, 
HaSuna. Hasan nucaa. 

Pecete ovală (1.8 + 1.6 cm.) în tuş roșu, înlăuntrul scrisorii, intre GSuank şi re. î, cu legenda: + UEPGTH(HRA s. NEIETHLHRk S1AEĂ RAP EOEROA: inelul (Ss. pecetea) lui Alexandru voevod, fără adresă. — Arh. No. 453. 

Alexandru voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al 
țării Moldovei, scriem slugii noastre, lui Apostol vame- 
șului din Totruș, şi-ţi dăm de ştire că domnia mea a iertat 
de vamă două sute de boi birăului Şi tot târgului Bra- 
şovului. Deci, dacă vei vedea această carte a noastră, să-i lași pe aceştia în pace Şi să nu-i superi, ci să iasă fără nici o pedecă. Iar noi îţi vom ţinea aceasta în samă. Altfel să nu faci. Scris-am în Suceava, Ghenarie 30. 

Insuș domnul a poruncit, Gavril, marele logofăt, a zis. Cazan a scris. 

Scrisoarea de mai sus este din anui 1565, deoarece din ace- laș an și din aceaş zi avem şi o scrisoare latinească a lui Lăpuş- neanu către judeţul şi pârgarii din Brașov, prin care i înştiin- țează că la rugămintea lor le-a iertat de vamă 200 de boi, pe cari voesc să-i cumpere în ţara sa „in usum civitatise (Arh. Brașov., colecţia Schnell, III, No. 172: după copia D-lui N. Iorga; scrisoarea are adresa chirilică: ae SHphoy Tr pare n npnrageat wr Tant), 
Logofătul Gavril e citat în multe „documente dintre anii 1562-1570 (Uricariul XVIII, p. 449); sub Lăpușneanu e mare logofăt în a doua domnie, 1564—1568; în întâia lui domnie mare logofăt 

era Movilă (Uricariul, |. c.).
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XXVI 
c. 1481, Ianuarie. 

  

- lan "Tonoanu Agopiu nnimer moen manei He 

roua n moen acuuu Narmn n oyhouarn mor Mapa 

un oyuSS momoy Mukoyun n AĂucu, Tao Aepe oVHoYKoY 

momo, n Eparoy din Huoapm wm Bacau un EpaT8 mn 

Ă parorrr Tm unuianova n Ilauo n Muaoiu n Bosma MogpkSa. 

par GoaTaneg, n BEbeaM MOHM MHANM EpăTiiah H Npia- 

meat. ÎL W ceM Aa BAM BEAAHTE AXE 40 HHH'ELUROTO uac'k 

ELLE €cMh MAE H HA €cMh Bh PRUA TOCNOAMHOY Raca= 

DARE BOEROAE TA ME APRUT WKOBAH, KA MU BOTh 02 

pmuna. Îlpo mom Npauat Bâc: He BAEHBANTE MEHE H HE 

ANULATE MH "TOBA ULOEH BAPHBAO, HAH TORA KoVAKO BOVACT 

MAH CKOVAHUIMX ; H UIOERH CR ECTE HE CBABHAH BA M0Er 

HMENiIO AOKOVA ME MMETE CABILATH 0KE ECMh HB, A4£ 

MIpAUTE H MHAOȚUTE KOHU MW FOBHAH H WEUH H CEMHH H 

OWee MORAp KOWAKO Ec, F TaomAepe Mee HE BABHBACTE, 

AME BApE KA CE BAM EHAHT HAHAHIIUIE, TAR OVUHHHTE, ULe- 

Bu He Sarah. ÎĂ Tako%Acpe WNOBH ECTE AHAAM AXE 

Goaran, Epar BosmuHi, 4 WM ECT Ch MHOI HE, A0 koark 

Ham uac NpiuAcT. HL mAh Bob AA OVMHOXRUT Ba AETA, 

amun. Jluc. $ Tomroguuutk, re. 

Pecete mică de inel, în ceară neagră, înlăuntrul scrisorii; 

nu se vede nici o legendă; marca hârtiei: un urs (ef. Documente 

privitoare la relaţiile Țării Româneşti cu Braşovul şi cu Țara 

Ungurească, I, p. XĂ); fără adresă; după scriere: sec. XV. — 

Arh. No. 516. 

Pan Tricolici vornicul scrie doamnei mele Negrita şi 

fiicei mele Neacşa şi nepoatei mele Mara şi nepotului meu 

Mihuţă şi lui Misea, tot nepot al meu, şi fratelui meu 

Nicoară din Vaslui şi fratelui meu Dragotă Tămășanul 

şi lui Paşco şi lui Miloș şi lui Cozma Morcul, fratele lui 

Soltan, şi tuturor fraţilor şi prietenilor mei iubiţi. Şi vă 

dau de ştire că până astăzi sânt în viaţă şi că am căzut 

în mânile domnului Basaraba voevod şi mă ţine legat;
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aşa a fost voea lui Dumnezeu. Deaceea vă rog să nu mă 
uitaţi şi să nu lăsaţi să mi se risipească averea, maria 
sau sculele, câte vor fi; şi să nu vă certați pentru averea 
mea câtă vreme veţi auzi că sânt în viaţă, ci să îngrijiţi 
Şi să vă fie milă de cai Şi de iepe şi de oi Și de porci şi 
de toată averea, câtă este, Deasemenea să nu mă uitaţi, 
ci să faceți tot ce vi se va părea mai bine, ca să nu pier. Și să mai ştiţi că Soltan, fratele lui Cozma, se află în viață 
Şi împreună cu mine, până ce ne-a veni ceasul. Bunul 
Dumnezeu să vă înmulțească anii, amin. Scris-am în 
Târgovişte, Ghenarie. 

Scrisoarea pare a fi din timpul lui Basaraba cel Tânăr, c, 1481, Asupra vornicului Tricolici, care în tot cazul n'a fost vornic mare, căci în documentele lui Ștefan cel Mare nu e pomenit nici- odată, n'am putut afla nimic. El a fost prins, se pare, de Basaraba în expediția dela 1480, făcută de acesta împreună cu Ali-beg şi Skender-beg în Moldova. Supt o formă românească se găseşte acest nume întrun document moldovenesc dela 1495, Fevr. 4: wantutun Tpukoarex$a, Heauro TpunoarenSaS (Uricariul XVIII, p. 72); e posibil ca aceşti Tricoleşti din judeţul Fălciu (pe Elan) să fie din acelaş neam cu „pan Tricolici vornicul: din documentul nostru, numele fiind foarte rar în Moldova. Poate că şi Misea, nepotul lui Tricolici, este identic cu Misea pârcalabul de Chilia, pomenit întrun document al lui Ștefan cel Mare din 17 Aug. 1483 (Acad. Rom.), numele fiind deasemenea rar în documentele vechi; cf. Uijanickij, Materialy, p. 51 (143536), 

XXVII ş 
c. 1480—84, Septemvrie 17, 

1 GO nana Enpakoaa, BHcT'Ephukă n MIPHURA, n wm nana ESuSma, Bucruaghuka n MBITHUKA, HUDEAM  MHOro BAPABHE 1 AIOBOBIIO NoKACHEHIE EpATHAM HâUIHM,  nan8 BHp%5 n NanS aTuniS wm Bpawega. SAE Ham az A5er caSra hau Ainyaako ae cre ere NpoMI'THan Bea BHH5 Ta cre îm8 Saam ă, 344T7(u) Srpmekiu. 'Tore PAAH A0AHAO Bac tAkO Hain NpiATeAu AcEpiH, SunnuTre 3a Hâul$  BCAIo "Ta BRepunTre 'rorru d, 344T(H), none cSr
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HaH NHW'k3H, 1 "POT mMoBaph BHA Hâul. ME BepHeTe AH, 

A BH AEH CTE 3H4AH AXE BBAEM POROpATU POcNoAApeBH, 

PA BApE K'TO MDUALT W'T BAIA AOAEH AO Hâc, d AH B03= 

Mem we Hu 'roru Hauu nuwkan. BapagcreSuTe W rocnoan, 

amuu. Iluc. $ GSuaet, cen. 3. 

Pecete mică în ceară verde, pe care nu se poate citi nimic; 

adresa: ţ nau supm8 n nanS MbITHARS W'T Bpamegă, NpHATEAEM HâtHM AOEpHM : 

dumnealui birăului și dumnealui vameșului din Braşov, bunilor 

noştri prieteni; filigranul: cumpănă într'un cerc. — Arh. No. 496. 

Dela dumnealui Chiracol, visternic şi vameș, şi dela 

dumnealui Bucium, visternic şi vameş, scriem multă sănă- 

tate şi dragă închinăciune fraţilor noștri, dumnealui birăului 

şi dumnealui vameşului din Braşov. lată ni se jelueşte 

sluga noastră Mihalco că l-aţi vămuit pe nedrept ') şi i-aţi 

luat 4 zloți ungureşti mai mult. Deaceea vă rugăm pe 

voi, ca pe nişte buni prieteni ai noştri, să faceţi pe voea 

noastră şi să întoarceţi acei 4 zioţi, căci sânt banii noştri și 

marfa aceea era a noastră. Şi de nu-i veţi întoarce, să ştiţi 

că vom spune domnului nostru, şi oricare din oamenii 

voştri va veni la noi, noi vom lua dela ei acei bani ai 

noştri. Fiţi sănătoși în Domnul, amin. Scris-am în Suceava, 

Septemvrie în 17. 

Chiracol şi Bucium sânt doi boeri de frunte din timpul lui 

Ştefan cel Mare. Chiracol e citat ca visternic în acte dela 1480-1484 

(11 Sept. 6988, 11 Aug. 6991, 13 Mai 6992, 29 Mai 6992: Acad. Rom.; 

cf. Uricariul XVIII, p. 502), iar Bucium (ion) fără titlu de boerie 

sau ca pârcalab de Chilia în acte dela 1460—1466 (2 Nov. 6972: 

Uljanickij, p. 104; 13 Dech. 6973: Acad. Rom.; cf. Uricariul XVIII, 

p. 419, 462, 463). Dacă acesta din urmă este identic cu „visternicul 

şi vameşul“ din scrisoarea noastră, aceasta ar putea fi pusă între 

anii 4480—1484. — Interesantă e cumularea celor două funcțiuni 

de visternic şi vameş în mările unei persoane; acelaş fapt se con- 

stată la 1510, când Totruşan e în acelaş timp şi mare vistier şi 

vameş (teloniator: Iorga, Documentele Bistriţei, ÎI, p. X). 

  

") Orig. npombrnan; cf. maloros. IpPOMATO, ungesetzlicher Zu- 

schlag zum Zoll (Zelechowski).
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XĂVIII 

c. 1434—1437, 

+ Hickoe nokaonenie Bipon$ wr Epamoga WT Menuiare 
npitareak rocnoacrea mu, uioarăsa Xmpak!) wr Rp 
AAA. em BHAanie TEOEH MHACCTH AXE WETALUA BAUIH 
atoale ha ma IllSan IAkoen n Ilnpatie $ uns nprka, 
CSAUH Bpmaapcki. Îlpo mo whu ca STEMHUIă Aa Naa- 
TAT unuia cSAuea oATulsa î 30407. Îlpo To as cam 
kesiRurh 84 "TOTI AIOAĂ, ULOEhI WHH 3ANA4THAH CS ALE ; 
WHH E He mocaaau, a cSailn Sa'kau 'Teneph mik î soaorr. 
Ilpo mo npoui$ 'mgor MHAscT'h, Suunu HâM NpARAS 34 
TOTI A0AH, Ban Mi Xouem Sakru Bauium uaoe'kkom 
34 Toro kes'kumeTgo; Noneme Hmam narsa8. 

Fără pecete; adresa: sipsas wr Epawsaa: birăului din Braşoc; 
scrierea: sec. XV. — Arh. No. 501. 

Adâncă închinăciune birăului din Braşov dela prie- 
tenul mai mic al domniei tale, dela şoltuzul Hârlea din 
Bârlad. Îţi dăm de ştire domniei tale că oamenii voştri 
anume Ştul Iacob şi Țirbâs au rămas vinovaţi înaintea 
judeţilor din Bârlad. Deci, ei s'au învoit să plătească ju- 
deţilor şoltuzului 10 zloți pentru hamuri 2), Deci, eu sânt 
chezaș pentru acei oameni că ei au să plătească judeţilor ; 
dar ei n'au trimes, iar judeţii mi-au luat acum mie 10 zloți. 
Te rog dar pe domnia ta, să ne faci dreptate cu acei 

1) Sau Xkpat. 
*) Orig. unuia; cf. într'o scrisoare din 1672; „0 iapă sură cu 

măndzul, alaturea şi ciniile toate noaă și bicao şi 2 blide de co- 
sitor“; Iorga, Documente românești din archivele Bistriţei, II, p. 19; 
„ciniile a doi cai“ ibid.; „4 epe Şi un cal, cu toate cinaile lor“ ibid. p. 37. Poate din ung. csin der Griff; cf. estntalan ziigellos, ausge- 
Jassen. In limba bulgară şi sârbească există cuvântul IURHA=—TaperKkn 
(Djuvernua, p. 2555) şi uuanja Schiissel, lanx (Vuk Karadzic), din 
turc. cini; în întâia jumătate a sec. xv însă acest cuvânt nu putea 
fi întrebuințat în Moldova,
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oameni; altfel voiu lua dela oamenii voştri pentru acea 
chezăşie; căci am pagubă. 

Aş pune această scrisoare între anii 1434—37, întru cât Ilnpewe 
poate fi identic cu: Ilpeiu din scrisoarea lui Ştefan, logofătul lui 
Vlad Dracul, dela 1432—37 (arh. Braşovului No. 564; I. Bogdan, 
Documente privitoare la relaţiile Țării Româneşti cu Braşovul, I, 
p. 252—254), iar Ştul Iacob este probabil identic cu „Iacobus Stul:, 
despre care Ştefan, voevodul Moldovei, scrie Braşovenilor, într'o 
scrisoare latinească din 1434, că a păgubit pe niște supuşi ai săi 
(copie la Acad. Rom.; în copie „lacobus Steel). — Vechimea 
scrisorii o arată şi filigranul hârtiei: cei trei munţi; cf, |. Bogdan, 
L c. p.xvu. 

XXIĂ 

c. 1450—1500. 

Ț GO!) moaraa u npmrage wr BacaSra nokacnenie 
HâlHAM npuiaTeAem, iioar83om un nphrapemh H Beck 
crapuum WT Hpamoga. H no cem Kawem Bi 34 patern 
IemgoRă, Kakn ca ec np'am Ilerph Np'kA Banu ch Kenoa 
AuToncnă 2), a Ei HMh CTE CTOBHAH B4K0H, A4 ACACT 
erp 40 Hâc, AA KAK 3HamMbi, TA3H AA Bi Kâem, Toro 
paan Tomoc n Bapra kAaxă mpa, Ham WBa ABa Ha 
caoă ASA H Ha cRoe kpauuenie, wru Ierom mpa tnanu 
cA WTAsTHă WT bin aSpulnu); n cer Buia Agsr 
Amon8 5). Toro paan Kat cm 3NA4H, TâBH Bhi ci NH= 
CA4H. Î HHak HE 3Haa. 

Pecete rotundă, c. 4 cm. în diam., în ceară neagră, pier- 
dută; adresa: msnr5sem n nparapea wT Bpamoaa: șoltuzilor și pârga- 
rilor din Braşov; scrierea: semiunciala sec. XV.—Arh. No. 460. 

Dela şoltuzul şi pârgarii din Vaslui închinăciune 
prietenilor noştri, şoltuzilor şi pârgarilor şi tuturor bătrâ- 

:) Mil. w. 
) Fraza aceasta lipseşte la Mil. 
=) Mil. citeşte „gatpnuk; c€ sta Apor finrons“; înțelesul cere să 

citim însă ca în textul întregit de noi; nn a fost uitat de scriitor. 
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nilor din Braşov. Și după aceasta vă grăim despre lucrul 
lui Petru, care a avut pâră înaintea voastră cu femeea 
lui Anton, iar voi le-aţi făcut lege, ca să vie Petru la noi, 
și să vă spunem ce ştim şi noi. Așa dar Tomoş şi Barta 
Sau jurat înaintea noastră, amândoi pe sufletele şi pe 
legea lor, că Petru sa lăpădat înaintea lor de acei florini; 
el na fost tovarăş cu Anton. Deci cum am ştiut, așa 
vam scris. Altceva nu ştim. 

După scriere şi hârtie, scrisoarea aceasta este evident din 
sec. XV. Miletic, Novi vlahobzlgarski gramoti ott Brasovr, p. 72, 
o pune la jumătatea acestui secol, 

XXĂ M 

c. 1552-1568. 

+ Aa surron, KEMApaul$ WT Wkiak, NHuI$ MokAoN n 
HEOT NpitaTeaem naum, Rex kSnuuk (Sic) wr Epauion 
H wm Brheky crpaaţ wropciou (Sic), no cHx AaRamo Hă 
BHANIE POCNOACTEE EH, take NOTOKMHA rocnoAuH$ Hu 
SacăanA p$ BOEBOAA Kâko 4BH Bhan i rapmagotu S To- 
TpBUI Bh EAHH oa: NpREOMS Ha np'kcragaenie Iwan(4) 
Horecacga cen. îs, a ApSroe HAPMApok Hă ChEOp Apyarreaa 
Aiikanaa HOEE. , 4 "'perin idpAmagot Ha  noxAoHenie 

--.. "9ECTHHAM REPHTAM CEATATO Anocroaa Ilerpa re. Si, a uergpm'riu 
tapatapok 'mperaro ueaca'k no nacuk, g nea. MHpoNocuUH. 
H aa Bra na ra AHHM, a rocnoacras en npinakre 
ch KSncresy 40 TompSu, n ta 'rum ARUX wEp'kuun'Te Ro- 
A98H H Kpaătu n caun(n) un puaS un wr &meky umo BSAer 
Haier Seman. "Take Aa Shane. 1 apSriu AHH EE3 tap= 
AMApOR, 4 rocnoAcTES Bu He noTpSAnH c'k, Huuua He wag'b= 
WH'TE. Gia Aagăemo Ha annie rocnoacres eu. | 34 page 
BSuTe w rocnoan, amun. 

“Pecete de ceară albă, c. 2 cm. în diam., stricată; fără adresă. — Arh. No. 505, 

Eu Anton, cămărașul de ocne, scriu închinăciune ŞI . . - . . Să aa . viaţă prietenilor noştri, tuturor neguţătotilor din Braşov
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și din toate părţile ungurești, şi după aceasta dau de ştire 
domniei voastre că domnul” nostru Alexandru voevod a 
orânduit să fie patru iarmaroace pe an în Totruş: cel 

dintâiu la Adormirea lui loan Bogoslovui Septemvrie în 
26, iar al doilea iarmaroc la Soborul Arhanghelului Mihail 

Noemvrie în 8, iar al treilea iarmaroc la Închinarea la 

cinstitele lanţuri ale sfântului apostol Petru Ghenarie în 

16, iar al patrulea iarmaroc în a treia Duminecă după 
Paşti, la Dumineca Mironosiţelor. La aceste zile să veniţi 
domnia voastră cu marfă la Totruș, şi în aceste zile veți 
găsi boi şi vaci şi porci şi peşte şi de toate câte se află 
în ţara noastră. Aşa să știți. lar în alte zile nu e iarma- 
roc, şi domnia voastră să nu vă osteniţi, căci nu veţi găsi 

nimic. Acestea le dăm de ştire domniei voastre. Şi fiţi 

sănătoşi în Domnul, amin. 

Şi scrierea şi hârtia arată că No. arh. 595 e dia timpul lui 

Alexandru Lăpuşneanu; este de pus deci între 1552—61 sau 

1564—68. 
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