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PREFAŢĂ 

Cartea ce o înfățișee aci este o nouă ediție a < Documentelor şi 

Regestelor> dela 1902: Ediţia nouă este însă în multe privinţe o carle 

nouă. La 1902 am publicat numai o parte din documentele slave de- 

Ja Braşov în întregime; celelalte le-am dat în regeste scurte. Afară 

de aceasta, ea conținea numai traducerile, su și textele originale. hai 

lipseau diutrinsa şi scrisorile latinești ale domnilor și: boerilor 7o- 

mâni cătră manicipalitățile: Brașovului şi Sibiului, care se publică 

aci întâia dată după copiile Academiei Române: cele dela Brașov 

au fost verificale toate după originala de d-l N. lorsa, care a bine- 

voit să mă însoțească într'o călătorie la Brasov anume pentru aceasta. 

Am găsit atunci și unele ce rămăseseră necopiate pentru Academie, 

și nau din cele mai pujin importante. Mai lipsea în ediția dela 1002 

cuprinsul documentelor, indicele amănunțite de nume, localități, lucruri - 

și cuvinte, precum și 0 sumă de fapte nouă -cu care am îmbogățit îu- 

troducerea diplomatică a ei. Dintrun volum au eșit două: întâiul 

cuprinde sec. XV, al doilea va cuprinde sec, XVI. Ele vor fi însofite 

de an album, în care se vor reproduce bucățile cele mai interesante din 

punct de vedere paleografic şi diplomatic. 

Tatroducând aceste “modificări în ediția dela 1902, mam presumția 

de a crede că aceasta dela 1 903 are să rămâe sfereotipă. În istoriogra- 

fie, mai mult decât în orice altă ştiinţă, erorile sânt greu de evitat; 

ca să ajungi însă da adevăr, trebue să ai curajul de a le săvârși 

şi dorința staternică de a de îndrepta.



VI 

Nu odată, vecitind volumul, mi-am adus aminte de cuvintele ini 
Goethe: 

Seh' ich die Werke der Meister an, 

So seh' ich das, tvas sie gethan. 

Sel” îch meine eigenen Siebensachen, 

So se/' ich îvas ich hâtt solleu machen. 

Cred totuș că munca mea ta fost zadarnică si malămese cole- 
gilor mei W. Iorga, D. Onciul și 1. Bianu pentru interesul ce au 
“arătat acestei. publicaţii şi pentru îmbunătățirile ce mau îndemnat 
a-i aduce. 

Bucureşti, Feoruarie 1003. 

. | | JI. Bogdan. 
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INTRODUCERE 

Fondul de documente dela Braşov şi descrierea 

- lor 'diplomatică. 

$ 1. Bibliografia și importanța istorică a documentelor. 

Documentele ce se publică în această carte se păstrează aproape 

toate în arhivul municipal al Braşovului. Ele au fost găsite cu oca- 

zia nouei orânduiri a arhivului, întreprinsă la 1886 de fostul arhi- 

var, d-l Fr. Stenner. D-sa a binevoit să-mi atragă atențiunea asu- 

pra lor în vara anului 1895, când am studiat o parte din ele, în 

acelaș timp cu d-l Dr. L. Miletic, profesor la școala superioară din 

Sofia, care călătorea pe atunci prin Transilvania și Ungaria adunând 

materiale pentru istoria limbii bulgare. Izbit de importanţa fondului 

dela Brașov, d-l Miletic, în scurtul timp de zece zile cât a stat în 

acest oraș, a copiat 121 de bucăţi, din cele ce i sau părut mai 

importante pentru studiile sale linguistice, şi le-a publicat, un an 

după aceea, în Sbornikul ministeriului de instrucție publică din So- 

_fia, sub titlul: <Documente nouă vlaho-bulgare dela Brașov» 1) şi ca 

.o continuare a studiului său despre «Daco-Români și literatura lor 

slavă>, pe care îl publicase, cu trei ani mai nainte, în colaborare 

cu colegul său D. Agura, în acelaș Sbornil 2), Miletic este astăzi 

unul din cei mai distinși cunoscători ai limbei bulgare și trecutului 

xi; el tipărise până la 1895 câteva studii remarcabile în această 

specialitate; călătorind prin “Transilvania, cl căuta să găscască a) 

:urme de populaţia bulgară, despre care dovezi istorice sigure arătau 

  

1) Ilonu RIAXo-GEIrapetiit rpanorit OTIL Dpatuoisr, Coopuuiit Ba NApOAIL ŞMuTROpe- 

mu, uaşea ut ruta, Vol, XIII (Sofia 1896), p. 3—152. 

2) jlao-posrenurri; st TÎuaTa eTaBstieltăi MECT». Coopunnr, vol. ÎN (Sofia 

1893), p. 211—390.
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că trăise în această țară prin locuri ce astăzi sânt ocupate de Ro- 

mâni 1); b) resturi de monumente literare ale acestei populaţii. La 
Braşov se aștepta să găsească documente asemănătoare cu cele ce 

publicase d-l D. Sturdza, cu câţiva ani mai nainte, în <Darea de 

seamă despre colecțiunea de documente istorice române aflate la 
Wiesbaden» :). D-l Sturdza găsise anume şi cumpărase, înainte de 
1888, dela un anticar din Wiesbaden nouăsprezece documente, 

toate scrisori domnești și bocreşti adresate judeţului şi pârgarilor . 
din Brașov. Ele fuseseră înstrăinate din' arhivul orașului înainte de 
noua lui orânduire, pecând predecesorii d-lui Stenner sau nu ştiau 
de existența sau nu bănuiau importanța acestor acte, pe care ci nu 
le puteau înţelege și de care presupuneau cel inult că sânt c«va- 
lahe>. A fost un noroc că aceste documente n'au fost înstrăinate 
cu totul, căci o parte din ele sar fi pierdut poate pentru totdea- 
una, cum s'au pierdut cele din -arhivul municipal al Sibiului, unde 
astăzi nu se mai găsesc decât douăzeci şi trei, și acestea salvate 
printr'o întâmplare de d-l Zimmermann. Unul s'a găsit nu de mult 
în biblioteca muzeului național din Budapesta; el a fost cumpărat 
dela o persoană privată la 1896 şi e publicat de d-l Miletic în vol. 
XVI—XVII din Sbornil (1901), p. 496 și urm., cu un facsimile în. 
mărime naturală 3). . 

D-l Dimitrie Sturdza a tipărit în broșura dela .1888 douăsprezece 
scrisori domneşti dintre anii 1432—1'752; celelalte șapte, scrisori 
boereşti dela 1697 încoace, sânt depuse, împreună cu ccle publi- 
cate, în biblioteca Academiei Române. La epoca de care ne ocu- Păm noi se rapoartă din colecţia d-lui Sturdza următoarele cinci scrisori: două dela Alexandru- Aldea 1431-—33 (NNo. XIX şi XXIX), una dela Vlad Dracul c. 1432-—46 (No. LXII), una dela Basaraba 
cel Bătrân din 1476 (No. CIl) și una dela Vlad Călugărul c. 1495-—- 96 (No. CLX). Celelalte Șapte sânt dela Matei Basaraba, Vasile Lu- pul, Gheorghe Ștefan, Constantin Brâncoveanu, Constantin Mavro- cordat și Grigore Ghica: toate în limba română, 

    

:) V, Ceaunrpazerarri Brarapu, în Câoprntn, vol. XI p. 153—256 2) Extras din Analele Academiei Române, seria MI, tom. V Bucureşti 1888 ; o broşură de 24 pp. în -4%, cu patru stampe 2) Documentul lui Alexandre! din 12 Aug. 1452 (Miletic, Daco-Românii, p. 374) azi în Selectia Acad Rom., odinioară, ca şi cele cumpărate de d-l Sturdza, în a cn i e de acceaș proveniență. Vezi însemnările din dosul docu- 
SE SRI 

IN, secțiunea II. 
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Broșura d-lui Sturdza e foarte importantă prin frumoasele facsi- 

mile de documente și peceţi şi prin reflexiunile ce conţine asupra 

celor două steme ale domnilor români. 

Cu mult mai importantă, din punctul de vedere al bogăției materia- 

lului şi al studiului linguistic, este scrierea citată a d-lui Miletic. Ea 

cuprinde a) câteva vederi generale asupra coloniilor bulgărești din 

Transilvania, în special asupra celor dela Brașov și Râjnov; b) consi- 

deraţiuni asupra valorii linguistice a documentelor dela Brașov, care, 

ca şi celelalte documente ale noastre din sec. XAV—XVI, servesc 

acum drept punte de trecere dela monumentele literare bulgărești 

din sec. XIV la cele din sec. XVII: perioada cea mai săracă și mai 

obscură din literatura bulgară veche; ce) un studiu asupra limbei 

acestor documente, din toate punctele de vedere : fonetic, morfologic, 

sintactic şi lexicologic. D-l Miletic a tipărit și un «catastih de scule»: 

o însemnare de lucrurile mărunte cumpărate la Braşov între 25 Aug. 

1508 şi 4. Mai 1509, pentru un voevod Miloș, probabil fiul lui 
Mihnea. Din documente, d-sa a tipărit 121 de bucăţi, între care și 
scrisoarea ţarului loan Sracimir către judeţul Braşovului Iacov Her- 

man, pe care o publicasem și eu în Archiv fiir slavische Philolo- 

gie, vol. XVII (1895) 1. | 

Ediţia d-lui Miletic, care cuprinde ceva mai mult decât a patra - 

parte din documentele slave dela Braşov 2) e o ediţie bună; se resimte .. 

însă întrinsa graba cu care a tost făcută, după greșelele ce unui cu- 

noscător aşa de adânc al limbei bulgare nu i-ar fi scăpat, dacă co- 

piile le-ar fi făcut mai cu răgaz și dacă cuprinsul documentelor l-ar 

fi studiat în legătură cu celelalte izvoare contimporane. Cele mai 

multe greșeli sânt de ortografie, mai puţine provin din lecturi gre- 

șite, din ncînţelegerea textelor şi din necunoașterea împrejurărilor 

istorice în care acestea au fost scrise. insuficienţa pregătirei istorice 

și neobișnuința cu paleografia noastră au făcut că multe din ele au fost 

1) Bine bulgarische Urkunde des Caren Ioan Sracimir, p. 544—47. — Scri- 

soarea lui Sracimir este dintre anii 1369—1387. Un Iacobus <iudex civitatis Bras- 

soviensis> e cunoscut la 1368 (Zimmermann-Werner-Miller, Urkundenbuch zur 

Geschichte der Deutschen in Siebenbirgen, II, p. 315). «Ilerpa (Danurzan», căruia 

se adresează în al doilea rând scrisoarea lui Sracimir, trebue să fi fost sub-judele 

oraşului, care în latineşte se numea «villicus», în săsește <Hann>.—Un «Jacobus 

comes de Brassow» e citat şi în acte dela 1380 şi 1387 (ibid., p. 536, 614) şi 

poate să fie identic cu cel dela 1368. În lista judeţilor din Brașov e pus de 

d-l Stenner la 1387. 

2) În total sânt 457 bucăţi, cu cele moldovenești cu tot.
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datate greșit. O datare preciză a lor d-l Miletic nici n'a avut de scop 

să încerce; de aci faptul că documentele unui domn sânt adeseori 

atribuite altuia cu aceeaş numire 1). 

“În urma lui Miletic, documentele dela Braşov au fost utilizate la 
1898, după regestele -făcute de mine la 1895—96, de d-l N. Iorga 

în studiul său asupra <Pretendenţilor. domnești în sec. XVI» 2). Eu. 
le utilizasem în «Vlad Țepeș» la 1896 3), în conferinţa asupra «Cul- 
turei vechi române» la 1898 :) și în cursul de <Vechile așeză- 
minte române», pe care l-am ţinut în acelaș an la universitate și 
după care d-l Tocilescu pare a fi resumat unele părți din apendi- 
cele primei ediţii a manualului său de istoria Românilor (Bucureşti 
1899), firește fără să o -spue.- 

Cu privire la documentele dela Braşov se găsesc multe observaţiuni: 
judicioase în recensiunea d-lui C. Jiretel: asupra scrierii lui Miletic, 
Archiv tir slavische Philologie, vol. XIX (1897), p. 598—612. Ne- 
întrecutul cunoscător al istoriei popoarelor balcanice relevează aci 
mai ales câteva formule comune documentelor noastre și celor 
sârbești, rectifică unele greșeli de ediție și interpretare ale lui 
Miletic şi respinge teoria lui asupra populaţiei țărilor române în 
sec. XIV—XVI, asupra căreia vom spune și noi câteva cuvinte 
mai jos. . 

Pentru ca bibliografia să fie coinpletă, trebue să amintesc că 
d-l Gr. G. Tocilescu, protesor la universitatea din București, a tost 
cel dintâiu dintre învățații noştri, care a văzut (la 1894) documen- 

  

1) Trebue să amintesc însă că d-l Mileti a fost indus aproape totdeauna în eroare de clasificarea făcută la 1894 de d-l Gr. G. Tocilescu şi de ajutorul d-sale de atunci, răposatul A, Pătruţ, funcţionar la Arhivele Statului din Bu- curești. Pe temeiul acestei clasificări sânt numerotate şi astăzi documentele în 
inventarul Arhivei. 

2) Analele Academiei Române, seria II, tom Ş 
ALĂ, Memoriile secțiunei isto- rice. Bucureşti 1898, 84 pp. în 4, — Documentele românești din. arhivul Brașovului au fost publicate o parte, în întregime sau în extrase, de d-l Iorga în «Socotelile Brașovului şi scrisori româneşti către sfat în sec. AVIl». Extras din Analele Acad. Rom., seria II, tom, AI, Memoriile secţiunei istorice. Bu- cureşti 1899, 162 pp. în 40, Toate documentele din sec. XVII și cele din a! NVIII vor ieşi în curând sub titlul «Brașovul și Românii» în vol. X de Studii şi documente și în ediție separată. Tot d-sa a tipărit şi scrisoarea lui Neacșul dela Câmpulung (din 1521) în Hurmuzaki, Documente, XI, p. 843. 5) Vlad Țepeș şi narațiunile germane și ruseşti asupra lui. București 1896. 1) Luptele Românilor cu Turcii 

“ i până la Mihai Viteazul.— Cultura veche ro- mână, Două conferințe. București 1898, i 
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“tele dela Braşov şi a luat, în numele Academiei Române, dispozi- 

ţia ca ele să fie fotografiate toate în câte trei exemplare. Fotogra- 

fiile şi clişeele n'au fost depuse însă nici până astăzi în colecţiile 

Academiei. D-sa mai are meritul de a fi atras atențiunea publicului 

asupra însemnătăţii acestor documente prin mai multe comunicări 

făcute la Academie, din care însă nici una na tost tipărită până 

“acum 1). Pela 1896—97, d-sa a anunţat <o ediție monumentală, în 

facsimile, transcripțiune și traducere», ce avea. de gând.s'o facă cu 

cheltueala Academiei Române 2). Nu știu dacă această cediție mo- 

numentală», pe care d-l Tocilescu a mai anunţat-o într'o ședință 

recentă a Academiei, e gata de tipar sau ba; știu însă că d-sale îi 

lipsesc cunoștințele trebuincioase pentru traducerea documentelor 3), 

între care unele sânt foarte greu de interpretat şi nici unul nu poate 

fi priceput fără o aprofundată cunoştinţă a limbei bulgare, medievale 

și moderne. În cele două ediţiuni ale manualului său de istoria Ro- 

mânilor (1899 şi 1900) nu se vede aproape nici o urmă de utilizarea 

bogatului material istoric ce se găseşte în documentele dela Braşov. 

Împrejurarea aceasta m'a făcut să public la 1902, în traduceri Şi 

resumate, aceste documente, pe care le studiasem până atunci în 

mai multe rânduri și izbutisem să le datez, cu mai multă sau mai 

puţină probabilitate. Era natural ca intro lucrare așa de grea să 

se strecoare, la prima ediţie, unele greșeli de lectură—prin urmare 

şi de traducere— şi unele conjecturi ce în urma ufui nou studiu 

asupra originalelor a trebuit să le părăsesc. o 

Câteva monografii istorice, publicate dela 1902 încoace, cum e a 

d-lui Gr. C. Conduratu despre Viad II Dracul sau Vlad Țepeș +), 

a d-lui Al. Lăpădatu despre Vlad Călugărul î) şi a d-lui N. lorga 

  

+) D-l Tocilescu a publicat numai o singură scrisoare românească, dela 10 

Fevruarie 1639, în revista «Tinerimea Română», an. 1902, p. 5—6 ale numă- 

ului festiv. Ea fusese resumată de d. N. Iorga, |. c., P. 97. Ă 

2) Vezi Archiv făr slav. Phil., recensia citată a prof. Jiretek, p. 598—599. 

3) Cf. Miletic, Novi vlaho-bolgarski gramoti, p. 6. . 

4) Michael Beheims Gedicht îiber den Woiwoden Wlad II Drakul. Inaugu- 

ral-Dissertation. Bukarest 1903, 118 pp. în 8%, — “Teza d-lui Conduratu a ieșit 

«după « Documentele. şi Regestele» mele; D-sa a studiat însă documentele dela 

Braşov (ale lui Vlad Dracul şi Vlad Ţepeş) independent de acestea (la 1900) 

şi a ajuns aproape totdeauna la aceleași rezultate. Potrivirea este câte odată 

chiar surprinzătoare. e . | - Se , 

- 5) Vlad-Vodă Călugărul, 1482-—1496. Monografie istorică. Bucureşti 1903, 80 

pp. în go (extras din Convorbirile literare pe an. XXAVII).



despre Ștefan cel Mare 1) au adus elemente nouă în discuţie și m'au 
silit să modific o sumă de păreri exprimate în «Documente și Re- 
geste>. Dările de seamă asupra lor, unele prea elogioase, altele prea 
pătimașe, nu mi-au adus nici un serviciu, iar critica d-lui Tocilescu 
din Analele Academiei Române pe an. 1902—1903 2), deși foarte 
“amănunţită, nu aduce, afară de câteva lecturi și traduceri mai bune, 
nici un element nou pentru datarea sau interpretarea documente- 
lor 3). . 

Astfel, lacunele ce lăsa ediţia întâiu am încercat să le înlătur prin 
această nouă ediţie. Se 'nțelege dela sine că cercetările asupra docu- 
mentelor dela Brașov nu s'au încheiat nici cu aceasta; ele prezintă încă 
multe probleme nedeslegate, mai ales în ce privește datarea lor, 
care poate fi modificată la fiecare nouă descoperire de documente, 
interne sau externe. " 

A vorbi pe larg despre importanța documentelor dela Brașov 
pentru istoria română în sec. XV—XVI, găsesc că e de prisos. Ea 
este aşa de vădită şi va reieși din notele explicative ale ediției mele 
atât de lămurit, încât nu e de nevoie să insist în deosebi asupra. 
ci. Este destul să spun că în aceste documente se oglindesc aproape 
toate faptele de căpetenie din istoria Țării Românești dela moartea 
lui Mircea cel Bătrân' până la Mihnea Turcitul: în ele avem istoria 
țării, scrisă de domnii și boerii ei sub impulsul evenimentelor con- 
timporane. Relaţiunile noastre cu Ungurii şi cu Turcii, vechii şi noii 
suzerani; oscilația continuă a domnilor între unii şi alţii; statornicia 
lor în devotamentul pentru creștini, înălțătoare pentru noi cei de 
astăzi, când ne gândim la atitudinea servilă ce au avut faţă de Turci alți suverani din peninsula balcanică şi din Un 
comerciale cu Brașovul, acest emporiu săsesc al țări 
care în epoca Angevinilor, 

garia; relaţiile 

lor dunărene, 
epocă de mare prosperitate a coloniş- 

  

1) Istoria lui Ştefan cel Mare, povestită ncamului românesc, Bucureşti 1904 (ediţie de lux, adnotată), 374. pp. în 80 mic. 
2) Seria II, tom. XXV, partea administrativă şi desba p. 314—335, 
3) Singura propunere făcută 

Vlad Călugărul, nu lui Vlad Dracul — cum fâcusem eu — nu aparţine nici unuia nici altuia din acești doi domni; ea este de sigur a lui Vlad „Țepeș, ceea ce se vede și din notița latină contimporană de pe dosul ei, care îmi scăpase din vedere la prima ediţie. Vezi-No, LXVII p. 90, din volu- mul acesta. 
” ! 

terile. București 1903, 

acolo de a atribui scrisoarea cu No. arh. 166 lui 
este greşită. Scrisoarea 
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tilor germani din Transilvania, monopolizase, graţie privilegiilor a- 
cordate de regii Ungariei, aproape întreg comerțul exterior al Ţării 

Românești; luptele dintre rivalii la tron și partidele 'boereşti, care 

aruncau în fiecare an mulţimi de pribegi peste graniţă: toate acestea 

şi altele mai mărunte se pot expune acum pe baza unor izvoare 

contimporane interne, sigure şi autentice. Din istoria Țării Româneşti 
în sec. XV—XVI nu se poate scrie de-aci nainte nici o singură pa- 

gină fără aceste documente. Cât pentru cultura veche română, va- 

loarea lor e neprețuită. Găsim în ele deslușiri neașteptate asupra 

<hereghiilor» din sec. XV, desluşiri ce dau o nouă bază pentru 

studiul numismaticei noastre vechi; găsim tarifele vamale din sec. 

XV până în cele mai mici amănunte și o sumă de fapte intere- 

sante din legislația comercială; găsim indicaţiuni preţioase asupra 

atribuțiunilor boerești și asupra tuturor celorlalte diregătorii şi slujbe 

din ţară: asupra judeţilor, pârgarilor, pârcalabilor, cnejilor, vame- 
şilor, schilerilor, vătaflor și celorlalţi ; viaţa dela curte şi viața dela 

ţară, trebuinţele zilnice ale domnului și ale stetnicilor săi ni le desco- 
per desele comande la Brașov, de unde ni se aduceau stofele scumpe 

din țările îndepărtate ale occidentului ca şi postavurile ordinare să- 

seşti, hainele și încălțămintea, sculele de casă, bijuteriile, armele, 

cu un cuvânt tot ce putea să dea industria și comerțul înaintat 

al Sașilor, unicul element de cultură mai înaltă pe vremea aceca 

în Transilvania. Până şi viaţa intimă de familie, a domnilor şi a boe- 

“rilor, pe care n'o cunoaştem din nici un alt izvor istoric, ni se des- 

„Văleşte în aceste rămășițe preţioase ale trecutului, cu detalii din ce!e 

mai interesante, Dacă aș sta să relevez fiecare instituţie veche și 

fiecare fapt în parte, ar trebui să transform această întroducere 

într'o. serie de monografii, și “aceasta nu este scopul meu; eu nu 

voesc să dau decât o ediţie critică a documentelor, în care expli- 

- cările se vor mărgini la strictul necesar pentru datarea lor. 
Ceea ce însă nu puteam face în note, voiu face în această întro- 

ducere: voiu da o schiță de vechea diplomatică româncască, așa 

cum reiese ea din materialele păstrate la Braşov; ea are scopul să 

înlesnească, din punctul de vedere formal, înțelegerea documente- 

lor. Urmând normele stabilite în diplomatica latină medievală, voiu 

vorbi întâiu despre particularitățile externe și voiu trata apoi ceva 

mai pe larg particularităţile interne ale lor.
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Ş 2. Particularitățile exterue. 

Documentele din arhivul Brașovului sânt scrise pe hârtie și per- 
gament: scrisorile sânt toate. pe hârtie, privilegiile comerciale şi 
tratatele mai însemnate pe pergament; aceste din urmă sânt rele- 
vate în deosebi în corpul edițiunei. , 

Pergamentul este de obiceiu de fabrică ordinară şi e lucrat evi- 
dent în țară; formatul lui atârnă totdeauna de mărimea textului ; 
tăindu-se câte odată, din greșală, mai mic decât trebuia, partea de 
text ce nu încăpea într'insul se adăogea pe marginele documentu- 
lui; așa sânt cele două clauze ale privilegiului comercial din 17 
Mai 1421 (No. IV) sau martorii celui din 23 Oct. 1422 (No. VIII) +): 
lucru obișnuit în documentele vechi din “Țara Românească, nu însă şi 
în cele din Moldova. Cf. adaosul din doc. lui Mircea dela 27 Iunie 
1387 (Arh. ist. III, p. 193) 2), sau martorii în documentele aceluiaș 
domn din 1409 (Miletic, DR., No. 4) şi din Octomvrie, tără dată! 
de an, cu signatura şi dela Acad. Rom,, în cel din 1496 al lui 
Radu IV (Miletic, DR., No. 20) ş. a. 

Formatul /âriiei este de asemenea foarte variat. Scrisorile scurte 
din prima jumătate a sec. XV sânt scrise pe fâşii înguste şi lungi 
de câte 20—25 cm., d. p. ale lui Mihail I, o parte din ale lui Ale- 
xandru-Aldea şi Vlad Dracul; unele scrisori boerești au format şi 
mai mic. Cu cât ne apropiem însă de timpurile mai nouă, cu. atât 
hârtia tinde să ia un format constant și prin a doua jumătate a 
sec. XV, dar mai ales în sec. XVI, multe scrisori sânt scrise pe o 
foaie întreagă, formatul de fabrică 3), cu o mare parte de hârtie 
goală. Toate sânt scrise pe o singură pagină, pe cea dinlăuntru.: 
Se cvitau în tot timpul acesta scrisorile pe două foi, dintre care. 
una să rămâe goală; toarte puţine de felul acesta sânt din sec.. 
AVI, din care avem şi hrisoave de donaţiune scrise așa. Când cu- 
prinsul cra foarte lung, ca d.p. la scrisoarea lui Neagu, vornicul. lui Basaraba cel. Tânăr (No. CCXXIV), atunci se tăia hârtia mai mare și se scria mărunt și des, 

i a III 
____) Vezi facsimile la Miletic, Sbornik, vol. XVI—XVII. Acesta poate să fie însă altă cerncală şi cu 

„94) din dreapta m 
) Asupra tormatu 

Citată mai la vale, 

posterior an. 1387, fiind scris de o altă mână, cu 0 scrisoare ce pare mai nouă, ca și data „swsr (în orig. 
Onogramului, . : ” lui hârtiei în sec, XV şi X , VI, vezi N. P. Lihacev, scrierea Pe XXVII şi urm, 
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Hârtia este de obiceiu cea întrebuințată pe vremea aceea în Tran- 

silvania, de provenienţă italiană, germană sau — din a doua jumă- 
tate a' sec. XVI încoace — săsească (fabricată la Brașov). Filigra- 

nele sânt cele mai multe comune cu ate documentelor şi manu- 

scriselor contimporane din Transilvania 1). Nu le-am descris-la-prima 
__*diţiune, deoarece convingerea_mea-este-că-ele-n'au-mai-nici-o:im- 

portanță pentru datarea documentelor. Însemnătatea ce li se atribuia 

— altă dată a fost cu totul exagerată, iar reproducerea lor în ediţii 

de documente este de cele mai multe ori un simplu lux. Marca 

de fabrică a hârtiei e criteriul cel mai nesigur de dațare pentru un 

document, căci dacă din cuprinsul lui, din pecete sau din caracterele 

lui paleografice nu-l putem data cu oarecare aproximaţie, marca nu ne 
ajută nici odată să umplem această lacună. Altfel stă lucrul cu ma- 

nuscrisele; aci aproximaţiile pot să fie mai largi, ele se pot mişca în- 

lăuntrul cătorva decenii, pe când pentru documente, spre a le asigura 

„valoarea de izvoare istorice, se cere o preciziune cu mult mai mare. 

Se ştie însă că unele mărci de fabrică se pepetuează decenii și se- 
cole întregi 2). Aceasta se vede și din următorul tablou, în care 

am cuprins filigranele cele mai obișnuite ale documentelor dela 

Brașov ; el poate 'servi ca un supliment la materialul imens publicat 

de“N. P. Lihacev în scrierea sa: Ianeorpabnuecnoe suauenie Gyaaă- 
comete a TA arte ame 

fo ea mom mm aa , 

j Trei movile sau trei munţi «trois monts», cu o liniuțţă- deasupra celei din 

mijloc: NNo. 6 (dela Dan 11); 152, 154, 170,192 (dela Vlad Dracul); 526 (dela 

Coico logofătul 1431); 274 (dela Radu Paisie, aci alt desemn: cele trei movile . 

sânt închise întrun cerc, iar cea din mijloc are o prelungire deasupra cercului). 

Aceeaș figură într'un cerc și cu o cruce mare deasupra, în locul liniei, la No. 

1) V, introducerile şi planșele anexate la publicațiunile următoare: Rechnungen 

aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der săchsischen Nation, | Band 

von c€.1330—1516. Hermannstadt 1880.—Quellen zur Geschichte der Stadt Kron- 

stadt (Brass6) in Siebenbirgen, I: Rechnungen aus 1503—1526 ; ][ ; Rechnun- 

gen aus 1526—1540; III: Rechnungen aus (1475) 1541 —1550 (1571); 1V : Chro- 

niken und Tagebicher, 1 (1143—1867). Kronstadt 1886, 1889, 1896, 1903. Cele 

mai multe filigrane sânt reproduse în tabelele din vol. III al izvoarelor braşovene. 

Acestea au intrat şi în albumul cărţii lui Lihatev, tab. DLI şi urm. — Asupra 

filigranelor de origine italiană și germană, vezi întroducerea acestei cărți şi 

Karskij, | Paleografia,- p. 100. . - 

222) Cf. A Giry,.Manuel de diplomatique, Paris 1894, p.. 500. 

3) Un rezumat foarte scurt al acesteia dă Karskij în Paleografia sa, ed. 2, 

p. 99—103; la p. 102 se reproduc 24 de filigrane. 

“ 1
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150 (dela Radu Paisie; cf. Lihate v, III, fig. 1125).— Apare în.Rusia întâiaş_ dată 
la 1426.. 

Foarfece (în mai multe variante) : NNo. 1 (dela Dan 11); 304 (dela Alexan- 

dru-Aldea), 165, 169 (dela Vlad Dracul); 223, 236 (dela Radu lil); 64, 123 (dela 

Basaraba Il; cf. scrisoarea dela Acad. Rom. No. xp) 90, 112 (dela Basaraba III); 

20 (dela Mircea pretendentul 1481); 134, 138, 160 (dela Viad Călugărul); 545, 

568, 544, 503, 558 (dela Gherghe Lascar c, 1437, boerii lui Basaraba 1, Ma- 

carie mitropolitul, Cazan vornicul [1480] și negustorii din Târgovişte (incep. 

sec. XVI]).— În mss. rusești ele apar la 1425, în Braşov la 1475 şi 1478 (Ouellen VT, 

tab. 2, No. 30). Cf. acelaş semn într'un manuscris slavon dela 1438, scris în mâ- 

năstirea Neamţului (Revista pentru istorie, arheologie și filologie, vol. I, p. 187). 

Ploscă (cu agățătoare): NNo. 186 (dela Vlad Dracul); 523 (dela Stanciul vis- 

tierul c. 1433—37): amândouă asemănătoare cu fig. 803—805, 983—984 ş. a. 

din Lihaţev; o formă absolut identică nu există în colecţia acestuia.—Se găseşte 

întrun ms. sârbesc dela 1386 şi într'unul rusesc dela 1444 (Lihacev, II, p. 401). 

Cumpănă NNo. 10 (dela Dan [1);. 115 (dela Basaraba Il); 55 (dela DBasa- 

raba. I1l); 536 (dela Cârstian vornicul c, 1496—1507).— Se găsește în mss. ru- 

sești dela 1431, 1434 şi într'o tipăritură din Cracovia dela 1476 (Lihatev, II, 

p. 120). | . 
Cumpănă întrun cerc (cu sau fără steluță deasupra): NNo. 245 (dela Radu 

111); 77, 93, 95, 99 (dela Basaraba 111); 130, 149, 153, 156, 200,204 (dela Vlad CE- 

lugărul; cf. No. E la Acad, Rom.); 268 (dela Radu 1V); 546 (dela doamna Voica 

1511); 49, 59, 63, 65, 66, 68, 110, 114 (dela Neagoe Basaraba); 284 (dela Radu dela 

Afumaţi); 279 (dela Radu Paisic); 21 (dela Mircea Ciobanul); 318 (dela Pătraşcu); 

522 (dela Cortofieșt şi Cârjă 1478); 519, 533 (dela Dragomir Udrişte 1484—85 și 

'c. 1482—92); 532 (dela boecrii lui Radu 1V 1508—09); 483 (dela Calotă vornicul 

lui Neagoe); 465 (dela Drăghici marele vornic c. 1525 —35[36]); 489 (dela Drăghici 

spătarul c. 1523 —24); 527 (dela Vintilă fost vornic c. 1537—47); 500 (dela Daniil 

mitropolitul); cf. şi No. 478 dela pârgarii Braşovului, jumătatea sec. XVI. Ace- 

laș filigran cu inițialele MD în No. 59 (dela Neagoe Basaruba), — Apare întrun 

ms. grecesc din 1476 și în mss. slave din sec. XVI (Lihacev, II, p. 121); e 
foarte des la Braşov pela sfârșitul sec. XV (mai întâiu la 1476) şi în sec. XVI, iar 
la Sibiu între 1450—1500, mai ales dela 1485 încoace (v. Rechnungen [, tabelele); 
în Moldova îl constatăm d. p. în scrisoarea bocrilor lui Ştefan cel Mare Chi- 
racol şi Bucium cătră Braşoveni (Arh. No. 496). , 

Cumpănă întrun scut (cu rozetă sau steluță deasupra): NNo. 47 (dela Neagoe 
Basaraba); 225, 277 (dela Radu dela Afumaţi) ; 249, 290 (dela Radu Paisie; 
24 (dela Mircea Ciobanul); 561 (dela boerii lui Radu dela Afumaţi); 572 (dela ju- 
dețul din Câmpulung c. 1521—43); 518 (dela pârgarii din Brăila, sec. XV1).— 
pare a 1812 în evanghelia tipărită de Neagoe Lasaraba (Lihatev, II, p. 123), 
PA ă e a 1486, 1503, 1526—46 in mss, dela Braşov. 

„de : .$, ela Dan pretendentul: între coarne cu o linie ce se 
termină în rozetă, v. Lihacev, II, p. 85); 222 (dela ladu dela Afumaţi: fără linie). 16 (dela Mircea Ciobanul) ; 559 (dela Drăghi | 

j ci vornicul 1536). i Acelaș filigran cu inițialele OM la No. 317 (d i ț A , ela D A i o cruce mare în locul linici la NN stau ID) 314 (el aa dei 
ma o. 29 (dela Vladislav III), 311 (dela Radu delu Afumaţi), 567 (dela boerii lui Bădica Radul). — Apare la Braşov pela sfârşitul 
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sec. XV, la Sibiu pela începutul sec. XVI, și sub forme mai nouă li 1332 şi 1534. 

Între documentele moldoveneşti din arh, Brașovului îl arc scrisoarea lui Ştetan 

cel Mare din 3 lanuarie 1472 (No. 444). 7 

Azână sau mânușe: NNo. 210 (dela Vlad Țepeș); 104 (acla Basaraba TU); 

124 (dela Neagoe Basaraba); 475 (dela Staico logofătul c. 1482 —1507).. 
Alână cu steluță sau rozetă (cu cinci ori şease colțuri) î2 vârfu/ degetelor 

NNo. 206 (dela Vlad Călugărul); 230, 251, 281,283 (dela Radu IV); 323, 324. 

(dela Mihnea 1); 142 (dela Vlăduţă); 39, 47, 129 (dela Neagoe Basaraba); 237, 

250, 285, 286 (dela Radu dela Afumaţi); 265 (dela Radu Paisie); 488 (dela Ştefin 
judeţul din Râmnic c. 1506); 537 (dela Sava din Târgoviște 1524); 569 (dela 

Calea și Stoican, sfârşitul sec. XVI). 
Acelaş filigran cu inițialele BP la No. 52 (dela Neagoe Basaraba) și AA (în 

palmă) la No. 142 (dela Vlăduţă); cf. ihacev, II, p. 348 — 349, 

Mâna sau mănușa cu steluţă apare în mss. pela sfârșitul sec, AV şi începutul 

sec. XVI, în Rusia la 1529 (Libăcev, I „p. CAXXII; II, p. 345 sq.. . 

„ Aucoră: NNo..214 (dela Vlad Călugărul); 270, 287 (dela Radu Paisie: alt 

desemn); cf. NNo. 515 şi 557 dela pârgarii Brașovului. — Apare la Sibiu pela 

1503—04 (), iar la Braşoy între 1525—32 (Rechnungen, 1 şi Quellen III, tab.). 
Aucoră întrun cerc (eu sau fără rozetă deasupra): NNo. 253 (dela Radu dela 

Afumaţi); 326 (dela_Moifi); 555 (dela Calotă vornicul lui Neagoe Basaraba); 466, 

(dela Vintilă vornicul lui Radu Paisie); 498 (dela Varlam mitropolitul). Apare 
la Brașov pela 1315 (Quellen, III, tab.). 

Pălărie de cardinal: NNO. 14 (dela Mircea pretendentul 1511); 40, 67 (dela 
Neagoe Basaraba); 295 (dela Radu dela Afumaţi); 27 (dela Vladislav III), 140 

(dela Vlad V sau VI c. 1530—35). — Apare la Sibiu pela 1504—07, în Brașov 

la 1506 (Quellen |, tab. 2, No. 4). 
Tiară papală : NNo. 247 (dela Radu Paisie); 520 (dela boerii lui Radu dela 

Afumaţi); cf. No. 553 dela pârgarii Braşovului și scrisoarea lui Petru Rareș 

din 30 Oct. 1529 (Arh. No. 450). — Sub forma din documentele noastre ea 

apare în Rusia la 1536, la Braşov între 1540—46 (Lihacev, II, p..380). 

Mai rare sânt următoarele: sea mare cu o semilună deasupra în No. 308 (dela 

Alexandru-Aldea, jos tăiată; lipseşte-la Lihacev); rozefă înțr'uu vas în No. 177 

(dela Vlad Dracul; lipsește la Lihacev); înger purtând o cruce în No. 534 (dela 

boerii lui Vlad Dracul 1442): după un desemn aproximativ al meu, foarte asemă- 

nător cu fig. 2411 din albumul lui Lihacev (vol. III), care împreună cu fig. 2409, 

2410 şi 2412 se ivesc în mss. franceze dela 1426 şi 1427 (Acelaș, 1, p. 256); clope/ 

în No. 159 (dela Vlad Țepeș; cf. fig. 2559—2561 din_Lihacev,_yol. III, și vol. 

I, p. 274—275, II, p. 210—21î; apare la Sibiu întâiaş dată la c. 1400); Zrideuz 

în No. 172 (dela Vlad Ţepeş; identic cu cel din scrisoarea lui Ştefan cel Mare 

către Braşoveni, No. arh. 441; lipseşte la Lihazev) ; zel (cu pietre scumpe. 

sau coroană) în NNo. 37 (dela Basaraba Il) și 91 (dela Basaraba [ll); scară 

întrun cerc în No. 458 (dela Dragomir Udriște c. 1482—92); scară fără/ 

spiţe, cu o rozetă deasupra, în No. 272 (dela Radu IV; lipsește la Lihacev); 

crinul heraldic în NNo. 102 (dela Basaraba_ III, cu cruce deasupra); 216 

(dela Radu 1V; asemănător cu fig. 4235 dela Lihatev, dintr'o tipăritură Vene- 

ţiană dela 1480, dar fără cruce; cf. Acelaș, i, p. 503); 328 (dela Moisi ie
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desemn); dasț îuchis întrun cerc, cu fundă la pălărie, în NNo. 215 (dela Vladis- 

lav Il) și 298 (dela Radu dela Afumaţi; lipseşte la Lihacev); goră săgefi 
încrucişate în No. 19 (dela Mircea Ciobanul; cf. Lihacev, III, fig. 2990 şi II, 

p. 366, dintr'un doc, rusesc dela 1567); sfefufă întrun coadrat închis în cere 
în No. 17 (dela Mircea Ciobanul; lipseşte la Lihacev); zrr în NNo. 259, 261, 

294 (dela Radu Paisie; apare în acte dela Brașov la 1540, Lihacev, II, p. 280); 

/opor şi'sabie în No. 521 (întâia jumătate a sec. XVI); zpi/iala A în No. 51 
(dela Neagoe Basaraba; întocmai ca cca de pe ms. brașovean dela 1496, Quel- 
len III, tab. 1V, No. 58); zuzzza7a P în No. 231 (dela Radu IV; asemănătoare 

cu multe din cele reproduse de Lihacev în vol. ll, dar ait descmn). 

Marca Brașovului: coroana în zrei colțuri, cu rădăcină dedesupt, apare în 

scrisoarea lui Radu Paisie de sub No. 260 şi în a lui Mihnea Turcitul de sub 

No. 321. Hârtia No. 260 este deci din primele produse ale fabricei dela Brașov, 

care s'a înfiinţat pela jumătatea scc. XVI, după Kemeny la 1539 (v. Hasdeu, 

Cuvinte din Bătrâni, 1, p. 45). Marca aceasta, care se vede și astăzi pe vechiul 

edificiu al municipalităţii, apare la Braşov pe vremea lui Honterus; în ma- 

nuscrise ca se găsește la 1545 și 1551 (Quellen, III, tab. 2), iar în cărți tipă- 
rite întâiaş dată pe evanghelia slavoromână dela 1561 (Lihatev, |, p. CLXAXXVI); 
v. Bianu şi Hodoş. Bibliografia românească veche, p. 43—46. 

" Interesantă e figura cu NNo. 2580; 2551 și 3390 din albumul lui Lihacev 
„(No. 3386 e o variantă a aceleiaş figuri). Eu se găseşte în NNo. 78, 84, 101, 
106 şi 759 (dela Basaraba.I[1), 575 (dela Neagu vornicul 1480), 535 (dela Vintilă 
logofătul 1480), 524 (dela Dragomir al lui Manea c. 1481): la NNo. 78 și 524 
nu e întreagă. În afară de aceste scrisori românești, de un manuscris rusesc 
din sec. XV şi de octoihul tipărit de Şvaipolt Feol la Cracovia în 1491, acest 
filigran nu se mai găsește decât într'o tipăritură neapolitană din 1485, ccea ce 
indică cu deplină siguranţă originea italiană a hârtiei. 

Înşirând aci filigranele cele mai obişnuite din documentele dela 
Brașov și notând aproximativ epoca la care ele apar în manuscrise 
sau incunabule, mai ales în Transilvania și în țările vecine, n'am 
avut altceva de scop decât de-a arăta că nici una din datările hipv- 
tetice, făcute fără consideraţie Ja filigrane, nu e în contrazicere cu. 
ce. se ştie până acum asupra apariţiunei treptate a acestora. În mod 
direct ele servesc foarte rar la datarea unui document. Aşa d. p. scrisoarea voevodului: Radu de sub No. arh. 
terele palcografice ar putea fi atribuită lui Radu Paisie sau lui Radu dela Afumaţi — după_ pecete ea nu poate fi | 4 datată, deoarece e cu totul stricată—am pus-o în «Documente ȘI egeste» între anii 1535— 45; găsind pe hârtia ei marca Braşovului şi 

260, care după carac- | 
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ne poate ajuta la datarea documentului, vor fi discutate în vol. îl 

la NNo. respective 1). i 

Fără nici o considerație însă la marca de fabrică, se poate distinge 

uşor hârtia din prima jumătate a sec. XV de cea din sec. XVI; cea 

din urmă e de obiceiu mai subțire, mai puţin albă şi de multe ori în- 

gălbenită de vechime. Afară de aceasta, pe hârtia mai veche aşa numi- 

tele «vergeures» (v. Lihazev I, p. XXI sq.) sânt mult mai expresive. 

Este evident că toată hârtia aceasta era preparată din in. Pe 

bombicin nu există nici un singur document românesc în arhivul 

Braşovului, cum nu se găsesc dealtmintrelea nici în celelalte depo- 

zite de documente ale noastre. Nici așa zisa /ârtie turcească, groasă, 

lucie și de format mare, nu se întrebuința în acel timp. 

Urme de linii sau puuctațiuni m'am observat în documentele dela Bra- 

şov; şirele sânt totuş drepte în cele mai multe din ele. Scriere strâmbă 

au pe ici pe colea scrisorile boereşti sau ale persoanelor private. 

Cerneala este la cele mai multe neagră, dar de un negru deschis, 

pe care unii îl numesc rădăciniu; din sec. XVI sânt câteva scrisori 

cu cerneală neagră consistentă. Foarte puţine din sec. XV au cer- 

neală a/băstrue c& bate în verde. Astfel sânt scrisorile de sub No. 

arh. 299 ) (dela Radu 11), 303, 305, 307, 512 (dela Alexandru-Aldea; 

cf. No. 2%, dela Acad. Rom.), 147, 165, 171, 178, 179, 186, 187 (dela 

Vlad Dracul; cf. hrisovul din 13 Aug. 1437 dela Arh. Stat., Miletig, 

DR. No. 6), 25, 28 (dela Vladislav 11), 75, 79, 83, 96 (dela Basa- 

raba III), 195 (dela Vlad Călugărul), 457 (dela Dragomir al lui Manea) 

şi alte câteva. E la fel cu cerneala ce se constată şi în unele do- 

cumente moldovenești din acelaş timp 2). 
— Du 

= 

1) Filigrane dela sfârşitul sec, XVIŞ şi din sec. XVII se găsesc reproduse în 

Cuvinte_din Bătrâni, vol. [,-p” 25, 44, 55, 79, 84, 107, 179: între acestea marca 

" Braşovului şi a Sibiului, şi în Rev. p. istorie, arheol. şi filolog..a-d- lui 'Toci- 

lescu, artic. Documente inedite privitoare la istoria română, vol. |, III, VI” 

ZA? “îninisterialui dE Externe” din Moscva?” după ed” Uljănickij, NNo. Ga” și 

63 (1446), 69 (1449), 72 (1452—53), 75 (1454), 76 (1455—56), 84 (1437).—Arh. Stat. 

din laşi: doc. din 1453 dela Atexandrel, după comunicarea d-lui N. lorga. — Arh. 

„orașului Lemberg: doc. dela 1456 al lui: Petru Aron (Italuzniacki, Dokumenta, 

p. 42, numește această cerneală «atrament ciemno-nicbieski»; facsimilul alăturat 

redă încâtva coloarea originalului).— Bibl. Acad. Rom.: doc. dela 20 Dech. 1437— 

38 (Ilie şi Ştefan), 21 Dech. 1451—52, 12 Aug. 1452, 23 Fevr. şi 8 lulie 1453, 18 

Fevr. 1455 (Alexandru), 23 și 25 Aug. 1455, 18 Fcvr. 1456 (Petru), 12 Aug. 1458, 

12 şi 22 lan. 1495 (Ştefan). La cele mai vechi cerneala este albastră deschisă, 

la ale lui Ştefan cel Marc. albastră închisă, aproape neagră.
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În sec. XVI cerneala este la toate neagră. Ea s'a păstrat foarte 

bine; nu există nici o bucată în care să se fi șters așa ca sănu 

poată fi cetită, lucru ce s'a întâmplat foarte des cu documentele 

noastre interne, mai ales cu cele din arhivele statului. Cauza este 

modul mai îngrijit de păstrare și lipsa de umezeală. 

Cu cerneală roşie sau chinovar se scriau inițialele și monogrameles: 

inițialele mai rar, monogramele aproape totdeauna. Monograme în cer- 

neală neagră sânt foarte puține, și acestea numai din sec. XV, d. p. în 
doc. lui Mircea din 1413 (No. 1), în ale lui Mihail I (No. II și II]), 

în al lui Dan II din 1431 (No. XVI]) şi în scrisoarea lui Basaraba_ 
III cel “Tânăr din Sept. 1474 (No. CV). Din documentele interne 

monogram negru are hrisovul lui Vladislav I pentru mânăstirea 
"Vodița și mai multe hrisoave de-ale lui Mircea, d. p. donă porunci 
inedite către mânăstirile Cozia_și_Codmeana_ (Arh._Stat.), documen- 
“tele editate de Îlilctic DR. sub No. 2 (fără dată), 3 (1406), 4 (1409) 
şi donația către mst. Snagov (fâră dată) dela Acad. Rom. No. Eu 
Monogram,hcgru are şi actul dela 23 Sept. 1403 din arh. minis- 
teriului de externe din Moscva (Uljan., No. 16), pe când scrisoarea 
-de după 1403 din acelaș arhiv (ibid., No 17) are monogram roşu ; 
judecând după fotografii, tratatele dela 1390 și 1391 au tot mo- 
nogram negru. După Mircea, el este o rară excepţie. 

Lormatul documentelor, atât al privilegiilor sau tratatelor, cât și 
al scrisorilor, este foaea, folium; ne-am aştepta deci să fie numite, 
ca și cele moldoveneşti, anemA4. Dar terminul acesta, în Moldova de 
origine rusească, lipsește în Țara Românească, deşi se constată și la 
Bulgari 1); documentul se numește aci «carte», tura. Acesta e ter- 
minul generic pentru noțiunea <document>; vezi d, p. Scrisoarea lui „Coico, logofătul lui Dan II, din 1431 (No. CCVI), unde privilegiul 

j comercial scris de dinsul în acelaș an, Jan. 30, e numit «carte»: Ta p HA AAAY RHUTĂ; ui CTSPUN HA ApSră tuură. Cf. și ctape ro „TM "PET S8ETH NORMUI(E) vor "Tora, 110 Ecr nucane 9 tuurSaS | | POCIIOACTERA Ai» _în privilegiul comercial al Jui Vlad Ţepeş dela [1476 (No. LXXIV). a | Se întrebuințau totuș mai multe sizonizze pentru noţiunea <do- cument> și aplicarea lor este destul de ce onsecventă, în raport cu 

1) V. în scrisorea lui Sracimir către Braşov ce va aduce scrisoare dela voi» 
Vlaho-brlgarski.gramoti, p. 46). 

sri Cni: <kom Acutece ANEŢA WTz kacz, cel 
(Archiv f. si. Phil, AVII, p. 547; Miletic, Novi
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natura cuprinsului. Trei sânt terminii cei mai obişnuiţi: hrisov, 

oruncă și_carte. N - 

Privilegiile comerciale mai însemnate şi tratatele de pace, de alianţă . 

sau de. închinare sânt numite /risoave, slav. Xpiicogovaz; este cu- 

vântul grecesc *7pbs6f0v)).ov, '/pbs0Robh)toy=—bulla aurea, termin adop- 

tat de țarii bulgari și dinaştii sârbi dela Bizantini, pentru documen- 

tele de donaţiuni la mânăstiri saula boeri, deși bulla lor nu era 

„de aur, ci de plumb; coresp. lat. diploma, litterae. Formulele aces- 

tor hrisoave se deosebesc fundamental de ale celorlalte documente; 

ele au fost împrumutate de Bulgari și de Sârbi din hrisoavele îm- 

păraților bizantini și au trecut şi în ale noastre, dar afară de titlu 

şi blestem n'au nici o importanţă pentru explicarea documentelor 

dela Braşov 1). , . 

În sens propriu şi impropriu -este întrebuințat în cancelaria dom- 

nilor români terminul poruncă, atât pentru ordinele date slujbaşilor 

domnești: boerilor, vameșilor, schilerilor şi altor slugi, cât și pentru 

privilegii acordate Brașovenilor sau pentru documente de altă natură. 

Cuvântului «poruncă» îi corespund în textele slave doi termini, unul 

de origine bizantină, altul de origine slavă: Wpu3Me și nonea'kuie. 

COpnaate, care însamnă propriu hotărire, apoi poruncă, mandat, 

e grecescul 5p:sp5s, întrebuințat în înțeles de <mandatum> de îm- 

-păraţii bizantini şi de despoții din Epir în sec. XIII 2). ÎL găsim, în 

înțeles impropriu, la Bulgari; aşa privilegiul. comercial dat de, loan 

Asan IL negustorilor Raguzani, c. 1231, e numit WpuB AU: | AdBd 

SVAPETAS AMI WpuAWU ca Yip; Been AxEpwauuinn[u ek: dă îm- 

părăția. mea această poruncă a mea întregii ţări a Dubrovnikului *). 

Cf. scutirea de vamă acordată Târgoviştenilor de Dan Il: AaRaT roc- 

  

1) Cele bulgărești, care ne interescază mai direct, sânt adunate la un loc de 

Safatik, în Pamâtky: Okăzky ob&anskeho pisemnictvi, Praga 1870, şi de Srez- 

nevskij, în Colirhuia a BaMĂTIEIE O MAIONaBĂCTHLIXD II HEnaBCTHLIXE NANATINRAXD, 

IM (No. Lxxxr — XC), St.-Petersburg 1879. Originalele se găsesc încă în mânăs- 

" tirile cărora au fost acordate, afară de unul care se află în biblioteca Academiei 

imperiale din St Petersburg ; fotografii în colecţia lui Sevastianov din Muzeul 

Rumjancov în Moscva și un foarte frumos facsimile în Aprilov, Boarapenia rpa- 

morii, Odessa 1845, O bibliografie necompletă și nu tocmai exactă dă Karskij 

în Paleografia sa, ed. 2, p. 53—54 ; v. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, p. 374. 

Asupra unor ediții nouă din Bulgaria, mie inaccesibile, v. Ilatria oralzenisi 

pgeenaro astuia ui ezoneencerut ÎI. A. H., tom. VIII (1903), fasc. 2, p. 416 şi urm. 

=) Jirecek, în Archiv f. sl. Phil. XIX, p. 603. - 

3) Sreznevskij, |. c., p. 9; cf. Jiretek, Geschichte der Bulgaren, p. 409.
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OACTRO AU. CHE WpUIBAO FOCNOACTBĂ AL MUpALuS FOCNOACTBA AU, 

“Tparonuurkuom: dă domnia mea această poruncă a domniei mele 
orașului domniei mele, Târgoviştenilor (No. XIII, 1420—24), sau 

privilegiul comercial dat de acelaș Brașovenilor: AABAT FOCNOACTEO 

AMI CiE AUBII3AO. COCISACTRA Aui Bpamot'kuom 1poTo GSNutaTrz BA 

BEMAH COCNOACTEA Al: dă domnia mea această poruncă a domniei 

mele Brașovenilor ce umblă cu negoaţe în țara domniei mele (No. 

IX, 1422). Cf. pasajele citate la indicele de cuvinte sub -wwpu8ate și 

documentele dela 1407 (Mileti6, DR., p. 329), 1418 (ibid., p. 331), 
1458 (Venelin, p. 91), 1490 (Arh. ist. |, 1, p. 6) ș. a., precum și 

verbul epucSnam, opucSă, din grec, Gpitu, Gopitouat, 
[lonea'kuig, ce corespunde în textele vechi slovenești grec. Ezi- 

Tape, TpESTAȚII, Dirţua, Enzbs!s, 7Ehsvouz, e în documentele dela 

Brașov mai tar întrebuințat decât Wp113A10; d. p. «RA BOI ac BUAH'TE 

CHE NOBEAkuie rocnsACTEA aul» pentru o poruncă a lui Vlad Țepeș 

către vameșii din Rucăr (No. LXXIII) și <AABaT FoensACTRO aut 

cie noneakiuie> pentru privilegiul comercial acordat de acelaș domn 

“Sașilor dela Brașov în 1476 (No. LXXIV). În documentele interne 
se găseşte mai des. Astfel actul lui Mircea cel Bătrân (Octomvrie, 

fără an), prin care se confirmă o indiviziune de avere între fii boe- 

rilor Vâlcul și Stanciul (care murise), e numit în acelaș timp WpII3A10 

ȘI DOREARHNE: 11 AApORA AS POCNOACTERO AMI CHE... WpI3AO POENSA- 
CTBA AM, iar mai jos: V'TO AH ce: NORScHUT paatvpurii cuie noteavkuiiie 
roensăcrea Ai (Acad. Rom. 341). Deasemenea actele prin care 
Radu cel Frumos confirmă mânăstirilor Tismana și Cozia proprietatea 
unor munți, bălți și gârle, la 28 Iulie şi 14 Oct. 1465, sânt numite 
nonea'kuie” (Arh. Stat.). Cf. şi cele dela 15 lan. 1467, 16 Iulie 1472 
din Arh. Stat., sau cele dela 1476 şi 1478 din Venelin, p. 118 şi 111. 

In sens de <poruncă»> și <act ce conţine o peruncă> găsim acest 
cuvânt și în documentele sârbești ; se întrebuința de bună samă si 
la Bulgari. In zakonikul lui Ştefan Dușan el insamnă a) poruncă, d. p. 
noneakuunie Iapete, poruncă împărătească (art. 187), b) actul prin care 
se dă această poruncă, d. p. BEân tuire nonzeakui 

_ ri 1 MApcTBA Ari (art. 185, ed. Novakovic dela 1898); cf. ee nSRedvkume niiuse BPAAERHETRO AU Bne3$ ASEPORRURCESMS ui anedhu Wihiitik : această poruncă o. seria crăieca mea Cnezului din Dubrovnilz și obștii întregi (Miklosich, A onumenta serbica, p. 40) şi Daniţic, Rjetnil:, s. nenea'kunre. „076, RHMFĂ, se întrebuința foarte des în sens special de scrisoare litterac, epistola, ca si la Bulgari ârbi | 
Ş Sari sau Sârbi: <ACBNTWE Aa un
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AATE TO Bi BUNTARA ACtiece» (No. CCXI), <A a. nuuer RHură 

că, 1 una nucay kunră cită> (No. CCĂII, en Kuură Bu Nicay> 

(No. CCXIV), <Snuiuere S Gură WM BAntiATere (No. CCXV), <A 

- aus nomacre tuurS $ Tparotiuye (No. CCXXXIV), <nocaar... GOnpk 

PPAMATII CA EMITE AC Bac i AC Liu sRonioAS> (No. CXV), «ui 

RUTE AMI ECT SUMA ndph (No. CXXXIV), ș. a. m. d.2). 

În arhivul Brașovului există un privilegiu comercial al lui Dan Il 

(30 Ian. 1431) în două exemplare, unul pe pergament, altul pe hârtie 2). 

„Acesta, neavând pecete, afost menit probabil să rămâe în cancelaria 

domnului. Este de admis că cel puţin pentru tratatele mai însem- 

nate și pentru privilegiile comerciale, în care se consemnau o mul- - 

țime de taxe vamale, domnii se îngrijau să aibă la îndemână un 

exemplar, după care cancelaria lor sau vameșii să poată controla, în 

“caz de discuţii, aceste taxe. Se știe însă că arhive de stat nau 

existat în timpurile vechi la noi, şi astfel aceste duplicate s'au pier- 

dut fără urmă. Este probabil că se păstrau şi copii după unele 

scrisori trimese la Brașov; ele au avut însă aceeaș soartă. Cel pu- 

ţin până acum nu s'a găsit în depositele noastre nici o urmă de 

condici de copii, sau așa numite Kopialbiicher, din sec. XV—XVI3). 

Dar nici în arhivul Brașovului nu se.găsesc copii după răspun- 

-surile trimese domnilor sau boerilor români; cele câteva scrisori ale 

pârgarilor din Braşov, ce se găsesc astăzi printre cele românești, 

„par a fi fost scrise, dar nu trimese. 

“Poate documentele românești dela Braşov sânt scrise cu chiri- 

lică: cele mai vechi, din prima jumătate a sec. XV, în semiuncială, 

cele din a doua jumătate a acestui secol şi din secolul următor în 

semiuncială amestecată cu elemente cursive sau în cursivă curată. 

În uncială nu e nici unul. 

Sânt între ele modele foarte frumoase de semiuncială, ca scrisoarea 

“Tai Gherghe Lascar de sub No. 545 (CCXIV), a lui Antonie cămăra- 

şul de sub No. 548 (CCXV), a lui Sinadin de sub No. 497 (CCAXXUI), 

câteva scrisori ale lui Radu II, Dan II, Vlad Dracul ş. a. Cursivă cu- 

1) V. Miklosich, Lexicon şi Danicic, Rjecnik, s. Y, În traducerea bulgărească 

a lui Manasses suura corespunde odată grec. paptns în înțeles de scrisoare, 

vers, 1865 şi 1867: jăprg ztazebst “păppuraze, Tby pps ăzownitei : bulg. na XaaTin 

HanHcoyeTA Nicanie, RUnră noakTărz, COd. Sin. f. 63 v. . 

2) V. şi declarația lui Dan pretendentul dela 2 Aprilie 1459 (No. CCLXVIII). 

3) Asupra condicelor de mai târziu (din sec. XVIII), vezi N. Iorga, Istoria 

literaturii române, în secolul al XVIII-lea, II, p. 637—638.
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rată în sec. XV nu constatăm decât în scrisoarea lui Alexandru- 

Aldea dela 1432 (No. 512) — care însă e o cursivă sârbească, ca și 

limba în care e redactată, — în scrisoarea dela 1478 a trimișilor lui 

Basaraba III la Ştefan Bâthory (No. 522), în ale lui Vlad Călugărul - 

de sub NNo. 194 și 213, în ale lui Radu IV de sub NNo. 228,251, 

267, în ale lui Dragomir Udrişte (NNo. 477, 539), Gherghina pâr- 

calabul (No. 487) și Cârstian vornicul (No. 536). Ea este rară chiar 
în sec. AVI; vezi mai ales NNo. 488 dela Ştefin judeţul de Râmnic, 
492 (dela Calotă vornicul lui Neagoe Basaraba), 531 (dela Stoica pâr- 

calabul lui Radu Paisie) şi 502 (dela Coadă clucerul); mai des se ivește 
dela Neagoe Basaraba încoace. Elemente cursive se strecoară însă 

“şi în documentele cele mai vechi ale sec. XV-lea; astfel documentul 

lui Mircea pentru fiii lui Vâlcul și ai lui Stanciul are atât de multe 

(6, A, 3,7, $, ), încât mai am putea zice că e scris în cursivă, dar 
o cursivă foarte asemănătoare cu cea sârbească contimporană. 

Este știut că în țările române semiunciala a avut o viață mai 
lungă decât la Slavii de sud sau la Ruși. În Bulgaria şi în Serbia cur- 
siva se întrebuința chiar în sec. XIII; așa d. p. printre documentele 
sârbești din arhivul curţii imperiale dela Viena am văzut din acest se- 
col modele desăvârșite de scriere cursivă.. Dintre cele bulgărești sânt 
scrise așa hrisovul lui: Constantin Asan cătră mânăstirea Sf. Gheor- 
ghe din muntele Virpino, în a doua jumătate a sec. XIII, și scri- 
soarea lui loan Sracimir către Braşoveni c. 1369—1387 1). În Rusia 
cursiva apare pela sfârșitul sec. XIV. 

În general, scrierea documentelor noastre vechi este frumoasă 
și ceteaţă. Caligrafii noştri, în raport cu cei sârbeşti și mai ales cu 
cei rusești contimporani, erau superiori în arta lor. Se găsesc, se 
înțelege, și scrisori urite, rareori însă între cele ieşite din cance- 
laria domnească. Ductul scrierii e caracteristic Țării Româneşti; el 
se aseamănă în sec. XIV și la începutul sec. XV (doc. lui Vladis- 
lav I, Dan 1, Mircea 1, Mihail |, Radu II Praznaglava, Alexandru- 
Aldea și Vlad Dracul) cu cel din documentele și manuscrisele bul- 
gărești și n'ar putea fi contundat nici odată de-un cu 
al celor rusești sau sârbești. Din pu 
"Hasdeu în Negru Vodă, de Katuz 

noscător cu 
ținele facsimile reproduse de 

niacki în Dolumenta moldawskie 

  

, iai . ) O fotografie a celui dintâiu am văzut în muzeul Rumjancov din Moscva; j ? un facsimile după a doua am publicat în Archiv £, slav. Phil, vol. XVII Despre - 3 . . 

vistul rus Grigoroviă l-a copiat din ori- 
un că e scris în cursivă <CEOPouiteL>, - -



NAVII 

i multanskie, de Mileti în Daco-Românii şi în Sbornil vol. XVI— 

XVII, de D. Sturdza în Documentele . dela Wiesbaden, se poate 

convinge oricine despre aceasta,. dacă le va compara cu' celelalte 
documente chirilice contimporane. 

Singurele documente care prezintă oarecari dificultăţi la. cetire 
sânt scrisoarea lui Alexandru-Aldea dela 1432 (No. XXX), a lui 

. Cortofleşt și Cârjă dela 1478 (No. CCX XII) şi a clucerului Coadă dela 
-c. 1526—1542 (Arh. No. 502), cea mai urită și cea mai încurcată 
-din toate: din stilul ei primitiv și din multele forme gramaticale 

greșite se vede că a fost scrisă de un grămătic foarte ignorant, 

A da o caracteristică preciză a scrierii, după secole sau decenii, . 

< foarte greu; schimbările ce au suferit literile unciale până să se 

transforme cu încetul în semiunciale şi cursive sânt foarte vechi; 

ele sânt anterioare documentelor din colecția noastră. În lipsă de 

focsimile care să dea intuiţia scrierii vechi, trebue să .mă mulță- 

mesc a-mi spune impresia generală ce mi-a lăsat lectura lor. Do- 

cumentele din prima jumătate a sec. XV: cele dela Mircea cel Bătrân, 

Mihail |, Radu II, Dan II, Alexandru-Aldea și Vlad Dracul se deosibesc 

dela prima vedere de documentele din.a doua jumătate a acestui 

secol, d. p. de ale lui Basaraba cel Bătrân, Basaraba cel Tânăr, 

Vlad Călugărul sau Radu cel Mare; mai greu de deosebit sânt do- 

cumentele lui Vlad Țepeș de ale predecesorului său Vlad Dracul 

sau de ale urmaşului său Vlad Călugărul; pe Vlad Țepeș îl des- 

parte de cel dintâiu numai un deceniu, de al doilea numai două 

decenii, şi totuș, în urma unei lecturi repetate a scrisorilor lor, 

ele se pot distinge cu oarecare siguranță. 
Tot aşa se disting ușor documentele sec. XVI de ale sec. XV; 

o scrisoare a lui Neagoe Basaraba nu poate fi confundată de o- - 

chiul obișnuit cu una dela Basaraba cel Bătrân sau dela Basaraba 

cel Tânăr. Deasemenea documentele lui Radu Paisie se.pot deosebi 

cu ușurință de ale lui Radu cel Frumos sau Radu cel Mare, foarte 
greu însă de ale lui Radu dela Afumaţi; aci trebue să recurgem 

de cele mai multe ori și la alte criterii, și greşeala nu se va putea 

<vita cu deplină siguranţă nici odată. | 
„Există însă o deosebire între scrisorile domneşti și cele boerești: 

în cele dintâi, scrise de caligrafi cu școală și tradiţie îndelungată, 

semiunciala își păstrează mai 'bine și mai îndelung formele sale 

vechi și frumoase; în cele boereşti ea le pierde mai de grabă. De- 

aceea, în aceste din urmă. elementul cursiv iese la iveală mai curând



decât în cele dintâi, și vom fi aplicaţi, la întâia vedere, a da scrisorilor 

bocreşti o vârstă mai nouă decât o au în realitate. În cursul stu- 

diilor, mi s'a întâmplat de mai multe ori să pun o scrisoare boc- 

rească din sec. XV într'al XVI, mai ales când numele boerului se în- 

tâlnește în amândouă aceste secole; cuprinsul, pecetea sau alte 

criterii mi-au arătat apoi adevărul, ” - 

Cam în acelaș raport de conservatism și de transformare se află 

documentele față de manuscrise; acestea sânt totdeauna mai con- 

servative. În apus s'a petrecut acelaș lucru. Totuş o deosebire esen- 

țială între scrierea diplomatică și a manuscriselor, cum s'a stabilit 

„în multe părți din apusul Europei, nu s'a făcut ia noi. Era "acecaş 

tradiție în mânăstiri ca și în cancelaria domnească: personalul a- 
cesteia se pregătia aproape exclusiv în cele dintâi. Și tradiţia a 
fost atât de puternică, încât caracterul scrierii se păstrează, în tot 
cursul sec. XV--XVI, aşa de bine, că este cu neputinţă d. p. să 

„ se confunde astăzi un document muntenesc cu unul moldovenesc 
„contimporan ; pornind dela alte modele, dela cele rusești 1), scrierea 
moldovenească are ductul ci caracteristic, mai regulat și mai puţin 
variat decât cel muntenesc. 

Abreviațiunile sânt tot aceleași ca în manuscrise. Normele lor 
sânt constante, și nu putea fi altfel; paleografia greacă și latină, cu 
mult mai bogate în abreviațiuni decât cea chirilică, prezintă aceeaş 
însușire. Deaceea este o aberațiune paleografică încercarea d-lui 
Ilie Bărbulescu 2) de a explica abreviațiunea pentru tan (împărat, 
țar) din porunca lui Radu II Praznagzlava (No. VIl) ca pentru ma- 
piinapn (vameș) ; UȘI == Măpiitiapio ar fi un nonsens în "paleografia 
chirilică; ur nu poate fi decât magie, vocativul dela MApn, cum fn e 
totdeauna rocnoan, rîin e totdeauna TOCNOAInn, și așa mai departe. În 
original se citeşte foarte lămurit: ufto Sacăan Ape; v. nota dela No. VII 3). 

Srele, ca în paleografia greacă și latină, nu se întrebuințau în cea 

iaca în ea pri, FE, UI peoei 2 Ș : cf. No. 1V). Criprograme, e | 
, 1) Documentul lui Roman dela 30 Martie 1392 (Arh. Stat.) şi unele documente dela începutul domniei lui Alexandru cel Bun au întocmai aceeaş scriere ca do- Cumentele galiţiene-contimporane. 

: ” *) Cercetări istorico-filolori i 
Ă tări ist gice, București 1900, p. 99 şi urm.-—Studii privi la limba ȘI istoria Românilor, Bucureşti 1902, p. 105 și urm. Primoare 3) Comp. şi traducerea d-lui i 
or tr: -lui B. P. Hasdeu din Nezru-Vodă L se dă însă acestui document data greșită 1374. PCI, unde 

=.
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în documentele dela Brașov n'am găsit, afară dacă nu cumva cu- 

vântul muSw din scrisoarea de sub No.CXXXVI nu reprezintă un crip- 

togram ; în documentele interne se găsesc pe ici pe colea, mai 

ales în date 1). 
Interpauncţiunea este în documente aceeaș ca în manuscrise; vir- 

gula nu există, ci numai. punctul și câteva semne formate din li- 

niuţe drepte sau încovoiate, cu puncte sau cercuri deasupra și de- 

desubtul lor. Vezi o colecţie de astlel de semne la E. Th. Karskij, 

Ouepuz c.ananenoii nupuioBekoii nazeorpaţia, Varșovia 1901, p. 232 

și urm. La sfârşitul documentelor, mai ales în sec. XV, se găsește de 

obiceiu, după monogram, un semn ce seamănă câte odată cu a, 

cursiv sârbesc şi pe care îl întâlnim și în diplomatica latină con- 

timporană; forma cea mai veche a lui se vede în documentul lui 

Vladislav |, c. 1365—1366; v. facsimile la Hasdeu, Negru-Vodă. 

Acecaş formă o are acest semn în documentele lui Mircea, d. p. 

în cel dela 1387 (orig. în Arh. Stat,, textul în Arhiva istorică III, 

p. 191—193, fără acest semn), în cele dela 1390, 1391 (fotografii la. 

Acad. Rom.), 1409 (Mileti6, DR., p. 329), în al lui Mihail din 1418 

(ibid., p. 331), în ale lui Dan II din 1422 și 1431'2) ş. a.m. d. În docu- 

mentele de mai târziu cl se micșorează până ce devine o simplă cruce 

neregulată 2) şi dispare apoi cu totul sau e înlocuit cu puncte 4). 

Iniţialele se obişnuesc mai ales la începutul documentelor; cele 

mai dese sânt: $l din aa, b din noin (d. p. BSieio avwiaceriro în 

scrisoarea lui Vladislav IL, Arh. No. 29), b din na, 1 din Iwanz, Îw, 
M din ue (uite pa XpHicTa Bora Baarorhpunini etc.), A din amacerite 

sau AMAocTiWVai, 6) din în scrisorile boerești și alte câteva litere, 

Deși se găsesc și în documentele cele vechi, chiar într'ale lui Mircea, 

" iniţiale destul de înalte (d. p. 5] din a34 în hrisovul dela 1387), se 

observă totuși tendința de a le mări cu cât documentele sânt mai 
nouă ; deasemenea se înmulțesc ornamentele, așa că pela începutul 
sec. XVI avem iniţiale ce cuprind jumătate din marginea stângă 

a documentului sau aproape documentul întreg şi așa de bogat 

ornate, încât abia se recunoaşte litera. În sec. XV inițialele sânt 

1) Astfel scriitorul unui document din arhivele statului dela 25 lan. 1499 şi- 
. cn $ 

ascunde numele sub criptogramul: 4-aSa WR SEA ILEHKEUS, BE CTOANIII „roai Taaro- 

seuţie, Aa re, De An, 8 A%T[o] aa. 

:) V. Sbornik, vol. XVI—XVIL (facsimile), şi nota dela No. XVII. 
>) V. scrisoarea lui Basaraba II cel Bătrân dela 1476, la D. D. Sturdza, | e pl. L. 

1) Ibid., pl. Il. şi III. - 4



i? asec. XIV, cf. Miletic, Novi gram 
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de obiceiu “negre, în sec. AVI aproape totdeauna roșii,'iar la 

documente cu deosebire pompoase, d. p. la unele donațiuni mânăs- 
tirești din timpul lui Radu cel Mare și Neagoe Basaraba, în aur. 

În textul documentelor inițialele sânt rare: în sec. XV ele încep 

câte 'odată aliniate nouă, așa d. p. în scrisoarea cca lungă a lui Neagu 

vornicul. dela 1480 (No. CCXĂIV); din sec. XVI, d. p. din timpul lui 

Neagoe Basaraba, sânt mai dese. Tot din timpul lui încep -a se ivi 

şi inițialele imitate după cărţi tipărite, şi anume în felul celor din 
evanghelia dela 1512; În actele dela Braşov nu se găseşte nici unul 
de felul acesta. 

Cifre arabice sau romane nu se întâlnesc deloc; numerotaţia este 

peste tot cea bizantino-bulgară şi nu prezintă nimic nou. În scriso- 

rile latinești cifrele arabe se arată în mod sporadic în locul celor 

romane dela sfârșitul sec. XV încoace: la 1476 (No..CCLXVII), 

1479 (No. CCLXXXIV), 1492 (No. CCAC), 1493 (No. CCXCII) 

1498, 1499, 1500 (NNo. CCXCVIL—CCCO), ş. a. m. d. 

Ş. 3, Particularitățile uterne, 

Trecând la particularităţile interne ale documentelor dela Braşov, 
trebue să spun întâiu câteva cuvinte asupra limbei în care sânt scrise. 

„Ca toate actele ieșite din cancelaria domnilor români, afară de 
rare excepțiuni 1), documentele dela Brașov sânt scrise în limba bul- 
gărească, și anume cele mai vechi, din' întâia jumătatea sec. XV, | 
într'o To Tedacțiunie __mediobulgară destul de corecti. Accasta merge 
cam până la Vlad Dracul. Dela Vlad “Tepeş încoace începe a se 
corupe, a primi tot mai multe forme: neobulgare, iar în sec. XVI 
se introduc şi multe elemente > sârbești 2). . a 

nare p, . 

        

  

1) Scrisorile lui Mircea cel Bătrân cătră i Vladislav Jagiello, una din 23 Sept. 1403, alta de după 1403, au redacţiunea „Lusească întrebuințată pe vremea aceca în Moldova. Uljanickij, Materialy, p. 13—15; Hurmuzaki I. 2, p. 824—s26. Rusismc_ sânt și în privilegiul _din_1439 a! lui ui Vlad Dracul către Lembergeni (Koluzniaciși, „Dokumenta, P:.282229). if ps XI În frui , ia 7 “Asupra acestora, care în mod sporadic se găsesc chiar în cele mai vechi documente munteneşti, cum se găses€ dealtmint: elea și în cele bulgăreşti din 
oti, p. 101—103, Cele: mai obişnuite sânt: din domeniul foneticei ş o Doeicei pentru x, kr pentru hi) (6, &), pe lângă u, y, p pentru îi în +24 maps, * pentru a la participii și pentru aa (1) în câteva cuvinte (mai ales ASien== A MAzitieun); din domeniul morfologiei sufixul -cm la insțr, temelor în a, genrsgrși. - —— . Nr ps
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“Influenţa limbei populare bulgărești se resimte nu: numai în to- ] 

netică și morfologie, ci şi în sintaxă și lexicon. Este meritul d-lui 
Miletig de a fi arătat mai întâiu acest lucru, în -studiul 'exce- 

lent ce însoţeşte ediția sa de documente braşovene și care com- 

pletează celălalt studiu al d-sale, tot așa de important, deși mai 

sărac în fapte, din Daco-Românii și literatura lor slavă. Desvoltă- 

rile d-lui Miletic. din aceste două scrieri istovesc aproape tot ma- 

terialul linguistic și filologic al: documentelor noastre. Cu o com-' 

petență desăvârșită în această materie, d-sa a arătat importanţa cea 

mare ce o au aceste documente pentru istoria limbei bulgare, mai 

ales pentru epoca în care scrierea încetase aproape cu totul în . 

Bulgaria (sec. XV—XVII). Documentele noastre formează _transi- 

ţiunea dela povestea despre războiul troian_sau-aşa numita <tro- 

janska_pritaz, unicul_monument_literar_bulgăresc-din-secĂlV cu 

" elemente populare, la producţiunile sec. XVII, când „particularitățile“ 

de astăzi ale dialectelor bulgare erau definitiv stabilite. În ele se 
găsesc urmele multor procese fonetice, mortologice şi sintactice, 

cari după o acţiune lentă de patru secole au transformat medio= 
bulgara sec. XII—XIV în limba de astăzi, atât de deosebită. prin —- 

structura ei de celelalte limbi.și- dialecte-slave. Se înțelege că limba 

——a5Giimentelor noastre, ca orice limbă pur literară, este cu mult mai 

conservativă decât cea vorbită în acelaș timp în Bulgaria sau în 
coloniile bulgărești din Transilvania și Ungaria; cu toate acestea 

sânt_puţine fenomene linguistice particulare, neobuigarei care să 

nu-şi fi găsit expresiune în decumentele_noastre. 

Astfel avem, din fonetică: : pe: A cu valoare de 4 (rom. d) sau z; 

pe a cu valoare de e sau 24, ea, pe n cu valoare dez, pe 4, h 

trecute în o, e. în silabele accentuate și în sufixe, pe / epentetic 

dispărut adeseori, şi Cliiăt fenomene mai nouă, cum e d. p. reduce- 
rea lui o, e neaccentuaţi la z,, z, o trăsătură caracteristică- dialectelor 

bulgare de ost (Ailetic Novi gramoti, p. p-.106) şi contracțiunea lui o în 

o la verbele Acuwrite menit (ASTI; NIST, TISA kre p. 57; ACAE p. 235). 
Din morfologie, avem la nume: în sg. dispariţia tormelor flexionare 

vechi (începută cu temele:în 4) și înlocuirea lor tr eptată cu forma ca- 

  

  

ac. pl. în -e la femeninc (în pl. și la acutre), sufixul - -ra la gen. pronominal, suf, -a0 

a pers. i pl. Prezenţa lor în documentele muntenești c deseori în legătură cu 

naționalitatea grămăticului: documentele în care abundă elementul sârbesc sânt 

scrise sau de grămătici sârbi, ca d. p. scrisoarea lui Aldea dela 1432 (No. 

IXX) sau de grămătici de de-ai noştri cari și-au tăcut școala la dascăli sârbești. 
—————
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zului general; la pL-generalizarea-terminaţiilor--oue,--0Ru; pa și 

terminaţiei—u”la-nom. și acus., apoi și la celelalte cazuri, în locul 

“Sufixelor variate ale declinaţiei vechi; dativele în -em, -"ka la te- 

mele în -o, după analogia declinării pronominale (TSpuem, Aazro- 

TISALEM, CUPANEM, sESnanieM ș. a.); reducerea_întrebuințării —tor-— 

melor .determinate-alezadjectivelor ; înlocuirea formelor pronomi- 

nale cu ESTE ouă-cSTiipuse, ceea ce a avut de urmare deasa în- 

trebuințare d pronume și adverbe a particulelor -€, -a, -an (nur, 
BE; "Tita, 'TStai 'PAN3H, THid3ui Ș. a.); la verbe: lăţirea terminaţiei -A1 
la p.1 sg., după analogia verbelor atematice; dispariția lui -r la p. 

3 sg.; la aor. -XMe în loc de -yom la p. 1 pl. şi -vă -XAîn loc de -uă 
(-ura) la p. 3 pl. - “kre în loc de -wTre la-imperat. p. 2 pl.; infinitive 

în -Sga; infinitive fără -u_din_sufix sau -cu-întregul_ sufix -ru pierdut; 
„participii transformate-în-gerundii (forme adverbiale): -ipie =upui, ue 

-uit; participii în -Ae la plur., în loc de -aui, nişte forme foarte caracte- 

ristice pentru-neobulgară. Din sintaxă: înlocuirea genetivului cu acu- 

sativul, când avea un înțeles partitiv (obietivare necompletă) sau-când 

urma.după-o-negaţiune; înlocuirea genetivului posesiv_cu-dativul po- 

sesiv, o tendință vethe a limbei bulgare, care însă in documentele 

noastre e foarte pronunţată şi care a contribuit desigur multla pierderea 
declinaţiei vechi; întrebuințarea lui ua cu acus. sau cazul general în 
înțeles de dativ (d. peaa Ada Ha caSra au AMlaprun p. 255, po mă 
Sur nd TOHSII rpaă, îi Mă Bâc p. 81), ca în neobulgară, unde da- 
tivul și genitivul se formează din cazul genera! cu prep. ia; întrebu- 
ințarea preposiţiilor nujcu cazurile vechi, ci cu_ cazul general, după 
ce se întâmplase con usiunea între casurile vechi (d. p. între genetiv 
și locativ după S9T4); o sumă de preposiții compuse, ca OTI:4, 
*rnpkAz, ceea ce ste) iarăși o caracteristică a neobulgarei (cf. 
UTEPME). Mai rare sânt iormele de declinaţie cu ua (v. Miletic, 1. c., 
p..126—127) şi de articol postpus. În textele din vol. Tal colecției 
noastre găsim următoarele” exemple sigure "de articol: AAZ:KHURET 
(p. 8, c. 1415—18), ucis (p. 56, 1431), aveatmori (p. 255, c. 1437), 
Guurăă (p. 251, c. 1433—37), snursas (p. 96, 1476), gawmtno (p. 134, 
1477); Aleaeriiuuira (p. 206, 1482—96: de trei ori în aceeaş bu- 
cată). Cf. Miletic, 1. e. p. 131-2132.4). Din punctul de vedere lexi- 
PIE 

„2) Dintre exemplele citate: aci 
Raateit cS: vămile sânt (cum admite și. Jiretel a e | 
<5:“vămile nu sânt: și Jire E, -Archiv. XIX, p.. 612), Ci Bate tie » ; ue este o negațiune; v. p. 176, No. CALV. 

„trebue șters namene; textul e de ccetit nu!
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cal, limba documentelor noastre se caracterizează, în raport cu .me- 

diobulgara_sec. XII—XIV, printro sumă mai mare de elemente 

bizantine_și_neogreceşti, prin numeroase elemente turcești, .care 

pătrunseseră în sec. XV în toate limbile din peninsula balcanică, . 

prin elementele ungurești, _săsești_și_ românești, care n'aveau cum 

să străbată în limba vorbită în Bulgaria, 
Toate aceste chestiuni au fost tratâte de d-l Miletig. Rezultatele la 

care a ajuns D-sa pot fi adoptate deocamdată în întregime; faptele 

nouă ce se pot aduna din documentele _neuțilizate-de- dinsul, aţât 

din cele dela Brașov cât _și din, cele_interne, „nu _fac-decât să le |, 

coafirmie- Aş putea dovedi £ această afirmaţie pentru _fiecare_caz în 

d&osebi; cred însă că nu e locul potrivit aci și-mi rezerv această 

lucrâre” după apariţia volumului_al doilea. | 

“Este” însă îa deducțiunile istorice ale D-lui Miletic o parte ce ri 

poate fi primită. Concluziunile ce. scoate dinsul, din studiul limbei 

diplomatice, asupra caracterului etnic al poporului român, asupra 

populaţiei ţărilor noastre în sec. XIV—XVI şi asupra originei 

clasei_boereşti, sânt parte_exagerate, parte_ greșite. 

Este incontestabil că limba slavă a . documentelor . era price- 

pută şi de domni şi de boeri, e chiar foarte probabil că unii 

dintre dinșii o vorbeau, cum vorbeau și nobilii unguri latineşte: multe 

din scrisorile domnești şi boerești au un .caracter de ințimitate. așa 

de pronunţat, încât nu se pot explica altfel, decât admițând că au fost 

dictate de ei înşişi. Cf. d. p.: scrisoarea lui Alexandru-Aldea de sub No.—— 

XXIII, a. 1432, și scrisorile lui Pepeluş privitoare la visteria. şi soţia sa._ 

A deduce insă de aci că domnii sau boerii noștri erau Bulgari 

de origine, că în ţară se vorbea bulgăreşte și că deabia prin sec. 

XVil-lea, când documentele slave încetează, limba: bulgară a fost 

înlocuită definitiv cu cea românească.4), este cu totul greşit şi în 

contrazicere nu numai cu bunul simț. istorie, dar şi cu mărturiile 

clare şi autentice ale izvoarelor din sec. XIV-XVI 

Ele ne arată că în „tinipul acesta se vorbea în Țara Românească 

„ numai limba română 2). 

  

  

DC și G. Zanetov, BrarapcRoro nacezenie pz/eplanirr bbnone. Ilezoputo-0pii- 

anuecau enim. Pyee (Rusciuc), 1902. 

:) Observaţiuni foarte_juste_în.privința.- aceasta, i-a. adus_D-lui Miletic şi C. 

.  Jireteki în_recensiunea sa din n_Archiv_ f.. slav. Philol..A XIX,-:p.- „601— 602, unde 

"se invoacă mărturiile lui Schiltberger,  Chaliokondylas,..Petantius- (pela 250) N 

şi a contimporanului acestuia Tubero. i 

i NI
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- Scrisoarea lui Neacșul dela Câmpulung, din 1521, păstrată tot 

în arhivul Braşovului, e o dovadă că la începutul sec. XVI limba. 

română își fixase chiar forma literară sub care ne apare în tradu- 

cerile din a doua jumătate a acestui secol 1). Scrisoarea lui Dragomir 

Udrişte dintre -1482—92 (No.-CCXXXVIII), care incepe cu «hs- 
HHACp Hi uteTiiTEAt>, ne lasă să întrevedem că încercări de corespon- 

denţă privată în limba română au existat şi înainte de 1521. 

= Limba slavă, -sau-mai bine- bulgărească — în izvoarele noastre 

i se zice slovenească și sârbească 2) — era o limbă literară, o 
: pa : : , 

limbă cultă, care se menținea în cancelaria domnească prin presti- - 

giul ce i-l dăduse la început biserica și prin puterea ce i-o asigu- 

rase tradiția. Că domnii sau-boerii noștri ar fi vorbit în casele lor 
bulgăreşte, aceasta nu se-probează prin nimica. Vorbeau bulgărește 

numai acei dintre dinșii cări erâu cărturari, dar aceștia erau prea puţini. 

o [ 
1) Fiindcă asupra autenticității acestei scrisori s'au ridicat îndoeii (H. Tik- 

tin, în Grundriss der romanischen Philologie, ed. 2, vol. 1: Die ruminische 

Sprache), reproduc aci, cu ortografia chirilică originală, întreaga scrisoare. 

Data ei a fost stabilită de d-l Iorga, în Documentele Hurmuzali, vol. XI, p. 

843, unde textul e publicat în transcriere latină. Tm 
4 + AlSapoas n DAENENINT SAS, n SHETIITSAS n E(S)rivavfA aponarnsaus iSnari Naunui Befuei 

SI wi Epăiisă autet(o), să pante „wi: IIkkuSă wT Aazrenear. Îl na Aa$ muge Acâiule-Taae as 
: nt N 4 ASRpSa "TSpemaep,_eS3i asul asa ($ ez pnaparSă as gun Adi Goţia, mn anauiirpk us 
A 76, un ci$ ASE DecS  nae-ASiiage. ÎL. nat ca tiu Acăinla "Ta na 45 neuuT Si Wâă Ataa 
oa Insonse Ac mie avkS/ense ua aS naa57” Guin asu-(sicy ta a$ “pes leac ESpasiu ue 
br” £ ditai ui Aâvhira Ta npi] ASizgt pese, u ARCA Ain 'KZ Barza Acu „ore AWPpPAUItA€ KATE 

„ti 7 Fi Ac wvauiii(n) ez dle Mu âSTop X kepafin. IL Anak- ea tutn RSS ct nguntez: emit MEI 
AEH U(Aurâsă KSĂL BOpR mprkue arde RSpastn “3 AStS7- sens CrpurSi “e situ mn As 

kt mira Tai „nak-enSuaointe-T3Ar A ASpSt AS MLaxâMET-cit ST am aSauT Ac Boagiu ue 
. ae cauTn Ateylratti luni A VEiEps- AŞ Ilerge, RSS AS” AâT=pnapar Să exocsale AS AlayameT-se 

A / pi sa ne uw-u RA] 4 Ro ănpeni 1ntpa aŞanzur leii, APA can căTplaa IL nas [i tuba „ge / 3 A Rp Ma "Apa TB ERA ÎL nar.ez ai N ACătniia "ra 
ră 43 RR apahipma mape 1 ÎzezgaBi Ac ară As As Mlayanurteeei, Mali_nggrot AE_ASAM- | 
494 pp uleac-acergel |] NaENENSI, ASARIIIE “ran Ra ATatT-Mapear MS esua 3aAnrate ui «5; es cu$u . —, L—— _ 2 Eat ; Ș 1 Aa Ta erp ANteaenrOu 

%. 
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- a . J ina “ra «i ashere—iStuiTe ex un ADA ra aa Io . 
15 "eune, cz uS aie! S Ş n 3 SE ; Să fi 
15 cz HS arie Sans) aan, ui Acati €A€ ROCTpE- ex Bz nzanti RS uitat Matt Ene, 
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14 IL _B(or)A ore. erțenuite anu (2.2) o 
i 147 Adresa:  MSAgsa5 n” uneruremS” un s(olrwa AapoanoaS z$ 

Ă S pu nu Nanu Herneg wr N Hpamon ; zecelea, de ceară albă, Bierdută. — Arh. No. 72. ” , = [a 3 ) Saşii delu Braşov îi ziceau «bulgărească» ; cf. «în carta bulearica» în 
p. 38) și notița din socotelele Braşovului dela. 
plătit 4 fl. lui Stoican Bulgarul, <qui in seri- 

doc. latin dela 1431 (No, XVII, 
1530, în care se spune că s'au 

„bendis & interprâtandis litteris sermone bulgarico scriptis civitati et provin clac ad optată dominorum inservivit> (C aell i E 
i 

Quellen ) Kronstadt, II, p..207). ss Pau saehiehte „Ser Stadt
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Limba bulgărească o scriau scriitorii de profesie, în primul rând 

Zrâmăticii sau diacii, cari o învățau în școalele primitive anexate 

pe lângă mânăstiri și cancelariile domnești, unde prin tradiție şi 

formulare se păstrau și formulele documentelor. 'Terminul cel mai 

obișnuit pentru acești scriitori în documentele interne este rpaata- 
“ruta D, grec. “pauuart46s, v. NNo. LĂXXXII, CXV; deopotrivă cu 

dar ceva mai rar, e întrebuințat cuvântul Ana: 2), grec. ai 

v. No. XLIX. Alţi termini, ca mean (Arh. ist; 1, 1, p. 85), mu- 

cemn (doc. dela 23 Mai 1524 în Arh. Stat., 15 Martie 1544 la Acad. 

Rom.; cf. Miletic, Daco-Românii, p. 365, a 1595), Antanouz (1 

mica 43 Ilkroe Maan Afanon: Arh. ist. I,+1, p. 50, a. 1575), caoas- 

crpouTrtan (ibid., p. 142, a. 1512), CAOBONIMCELA A (doc. din 12 Mai 

1529 la Arh. Stat.), cacnonmicareah (doc. din :25 Iulie 1526 în Arh. . 

Stat, de acelaş scriitor Tudoran ca cel precedent), czniicartan 

(doc. din 2 Sept. 1528 la Acad. Rom.), pSremicartan (doc. din 15 

Dech. 1501 în Arh. Stat.) sau Spunpu (duc. din 2 Iulie 1538 în Arh. 

Stat.) sânt izolați; Spiitsapn e împrumutat din Moldova. 

Aceeaș funcțiune o îndeplineau /ogofeţii. cei mici şi câte odată 

chiar logofeţii cei mari (v. ÎNNo. 1 și V), deși. atribuţiunea acestora 

era mai mult să dicteze textul documentelor și să le aplice pecetea, 

de unde și formula n peuie acroder: și spuse, i. e. dictă logofătul» 

(No. XVIII, a. 1431; cf/ei si pete AMI ACPORIT >, scris în faţa mono- 

gramului pe documentul din 10 Sept. 1421 al lui Dani din Arh. 

—Stat.; cur pre AeSăAr avorivijers îi un doc. din 11 lulie 1571 la 
Arh. Stat.).. Asttel Îrisovul din 28 Martie 1415 pentru mânăstirea 

Cozia e scris de Mihail logofătul, mare logofăt era Baldovin (Arh. 

Stat.); un hrisov din 23 Aprilie 1527 e scris de Tatul logofătul, lo- 

_gofăt mare fiind Teodosie, iar logofăt al doilea Badea Zambac (Arh. 

Stat.) ; un altul din 31 Oct. 1529 e scris de Mogoș logofătul, lo- 

gofăt niare fiind Tudor (Venelin, p...145; cf. ibid., p. 233 şi 235, 

a. 1591 şi 1592), ia 
„Domnul 3), logofătul sau un alt boer dicta așa dar cuprinsul: docu- 

  

: * 

:) Se întâlneşte așa de des în textele tipărite, că nu e nevoie de citaţii. 2? 

2) _V. Bone Ax la 1514 (Venelin,_p..139), Alapua ama la 1524 (Arh, ist. ], 

1,5104), GOnpk Aha şi atenuilu Ba maya Daopk la 1534 (doc. din 3 Aprilie 

în Arh. Stat. şi Venelin, p. 161), Bsrăanz aaa Atnakă la 1573 (Venelin,.p.. 210); 
Ta . . .. 

Borza aa Amak la 17 lanuarie 1575 şi 19 Aprilie 1577, (Arh. Stat.); Grauz 

sue m mantyz Aautya la 1587 (Venelin,,p. 225), ș. a. m. d. ” . 

-.5 V. mai jos, p. XLIV. ă
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mentului, miezul lui; grămăticul care scria era însă legat de anu- 

- mite formule tradiţionale, de care nu îndrăznea să se îndepărteze. 

Ele se repetă aproape în mod _stercotip din cele-mai-vechi-docu- 

mente cunoscute până la _cele_din-sec.-XVII-şi- trec apoi în cele 

r6mănesti,_d.p.-în-cele-din-timpul”lii Matei Basaraba 1). Formu- 
răre vechi, de felul 'celor maroxingicne-sau-—carolingiene, nu s'au 

găsit până acum la noi, cum nu s'au găsit nici la Sârbi și cu atât 

mai puţin la Bulgari; e foarte puţină nădejde că se vor găsi de aci 

înainte. Şi cu toate acestea, la început ele au trebuit să existe; 

mai târziu au putut fi înlocuite cu documentele însăși ca modele, 

căci trebue să ne închipuim că, deși în sec. XV și XVI nu existau 

la noi arhive în felul celor din apus sau al celor săsești din Tran- 

silvania, trebuiau 'să se păstreze totuş câteva documente în can- 

celaria domnească, care se muta din loc în loc împreună cu dom- 

nul. Exactitatea_cu care se reproduc_aceste formule, la epoci foarte 
îndepărtate una de alta, nu se poate explica altfel. 

O dovadă despre aceasta este sbornicul cu No..18 al Muzeului 
de antichități, fost al mânăstirii Bistriţa, azi în biblioteca Acade- 
miei Române (No. '2456). El e scris probabil în a doua jumătate 

  

ie « 1) Comp. cu documentele din colecţia noastră pe cele publicate de d-l Iorga în 
Ss gocotelile Braşovului, ed, separață, p..23—24, 87—88, 91—95, 96—100. Formule 

şi expresii vechi sânț în textele românești următoarele: «alta, de rândul erbii de 
puşcă şi plumbu» (p. 24); «credință şi legătură şi tocmeală neclintită» (ibid.); 
«la al nostru cinstit și pre. iubit şi dela inimă dulce şi bun prieten, jupân Mi- 
hai> (p. 87); «pohtim sănătate şi bună pace» (ibid.); <cătră aceasta ..: şi scri- 
sorile dumital[e] pre rând i-am înţăles (sic; ibid.);- «alta, fac știre dumitai[e] 
pentru-zândul lui Vasile, cum am avut multă pără» (p. 88); <Cu_mila lui dum- 
nezeu şi _cu_norocul_cinstitului. împărat» (p. 91); <iar când iaste acuma» (p. 92); 
«deci ne iaste voea> (ibid.); «deci pohtim pre dumneta ca pre un bun prieten 
și vecin de aproape» (ibid); «foarte mă rog dumitale să fii nevoitor pentru acest lucru» (ibid.); <cătră aceasta-ți dau ştire domnia mea pentru cinstita “catte-ce mi-ai trimis dumneata, de toate înțeles-am domnia mea pre_rându» (p. 93); <cătră aceasta fucem ştire dumitale pentru rândul lui Vasilie Sârbul ot Necopoe» (ibid.); «şi mai mult val să nu-l mai poarte» (ibid.); <alta scrisoare ce moral irimes dumncata pentru €gl cal, înțeles-am de toate» (îbid.); «să-și ca ste] alarmei te alt chip nu poate fi» (p. 95); <iar când iaste acum cata el ni ş n ci O_jspravă nu iaste» (p. 99); «să le dai și dum- ten inter și Gaara 080), nu Pa ura a anus i opri măcae ape aneata știi că noi nu făță im nimănnilea» (p. 100); 
afla» (p. 103), s.a. d Le e aţă» (ibid.); «pentru rândul veștilor ce se vor corite slave i A > a A y i e “vestea se găsesc corespunzătoarele lor în scri- .C < “Yi VEZI ŞI scrisoarea lui Neacșul dela p. XXXIV. —————— ai eacșul dela p. XXX
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a sec. XVII și conţine, pe lângă alte lucruri, o colecţie de 14 

documente de cuprins diferit, în slavonește şi în traducere româ- 

nească (pp. 62—99, 105— — 140): NO CEA CNHCAXOAL YpIICORANA, cit 

plz BORA MAN MEMBPĂNII TOCNOAAPCEWAL RAAIIEOE BFMAE, ALOE 

racatter (p. 62): ASA AuacTA 44 CHILE YPICUUAREAE, Ac WkAE Ae 

TiaAAE FWVAAUNAE AAC AWAMUIALUD uzpait pSA(Z)ueuiui, NpERSAL ApATA 

(p. 105). Unele bucăţi sânt copiate întregi după originale, sau după 

copii-mai vechi, altele sânt transformate în formulare în cari numele 

proprii sânt înlocuite cu uitp sau IApkA == rus, IIMapekb canume, cu 

numele». De felul acesta este în parte documentul dela cap. I: <ţ ha 

Npuera BOra BAAroR'kpHOoAt II XPIICTSAIGUROAL Ii CAAMOApZIRARHOAL 

TOENSAAPA HALIEA WU 1449, CINA BEANHATO HI TIPEACBPArW IV tip», 

urmează titlul complet, apoi formula: a binevoit domnia mea să 

dea acest hrisov «ntwva'kpuiiS POCNOACTEA AU LAM p ÎI SH TEANILILE EFO 

141 p»; cuprinsul e că se confirmă donatarului proprietatea satului 

Negoeşti, pentru care purtase un proces. Sfârşitul e: ccem(e) 0VBO 1 

CRRAETEAN NSCTARAREA1 POCNOACTRO AMI: Man 141 p>. Formular curat, 
fără nici un nume propriu, e documentul dela cap. XIV, pe care îl 

reproduc în întregime. 

<Enur(a) apxfepenenwat. Iennca emervunwrii (sic) Atu 

CNO KHUL($) eNIcRONETRA AM WBUWAS UAGI'RRS NO MAE LAPRA, IAROR 

Ad ECT OV AMIIBIIO Ii CEGEOANO WTA CROEIO ZBENA HAEEM IMPERA 

“wrnpew ASnaza; nwne(6) wa cer Entan nepiwntan Izaanani 1 cac 

ANIMAA CH, d LAMPA WI EC TERACT' OV RAAUIBAVE BEAAE TTWVUIIO Căc 

TAABOIO, TAK(€) EET MWVCASZENA HA WRRCE RSI DAT FANI, Tait(€) A 

ECT W:REHH'T Ş RAALIOE BEMAE, d VUTEIȚA 2NEHAA LAN p EA WI AMULIIEAA ECT 

$ RAaUIBOE BEAAE TEDE ECT WEp'ETAA N 1ApRA ASE EI WU:BENUT, 'PA- 

(E) ECT CRABAA WU LADA EPE ECT HAUIMA AZIIEBA FAS CREA LA pRA>. 

Formulare de felul acestuia — nu însă alcătuite ca acesta din ne- 

voea de a fixa traducerile românești ale documentelor — au existat 

de bună samă și în sec. XIV—XVI, cu mult mai complete. 

Se înţelege că nu ne putem aştepta să găsim la noi formulele bo- 

gate și aşa de bine diferenţiate ale cancelariilor regale, imperiale 

sau princiare din apusul Europei; raporturile juridice dintre clasele 

sociale şi afacerile publice erau cu mult mai primitive la noi; de- 

aceea și formulele documentelor au un caracter mai general. 

“Aplicând însă documentelor noastre terminologia adoptată î în diplo- 

matica apuseană, constatăm că toate, afară de scrisorile „particulare 

pf il r
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ce fac câte odată excepţie dela această regulă, încep cu așa zisa 

<invocaţie», care în cele dela Brașov și în cele munteneşti în ge- 

neral este simbolică şi constă în semnul crucei ; acesta corespunde 

chrismonului din diplomatica latină medievală, care era monogra- 

mul numelui lui Hristos. În Moldova invocaţia este adeseori verbală, 

ca în documentele rusești şi în cele lityano=polone; în aceste din 

urmă ea era o imitație a celor latine. 
După invocaţie urmează îu7țulația sau stzmele celui ce dă docu- 

mentul, în epoca de care ne ocupăm noi numai numele de botez. 

și câte odată al tatălui (sub forma genetivului la domni, sau adjec- 

tivului posesiv la boeri : laura —al lui Manea, Sapnipeet = al lui 

Udrişte, Hanwranee = al Căpitanului), nici odată al neamului sau 

AR familiei. ]w dinaintea numelui domnesc lipseşte foarte rar. În docu- 

"Î  mentele mâi solemne domnii români citează mai totdeauna numele 
tatălui lor, însoţit de obiceiu de atributele «bun, mare, prea bun, prea 

mare: AGBphiii, Beau, npkAcBphin, nprkeeanihii.> Pronumele îl 
> Întrebuințează-ei,-ca-şi-ţarii bulgari, la singular: Aaa: 

“Numele cuprinde şi 7///4/; acesta variază după importanța docu- 
mentului. În hrisoave (privilegii sau tratate) domnii se întitulează : 
voevozi și domni ai Ungrovlahiei şi ai părților de peste munți, 
herţegi de Amlaș și Făgăraș 1). Acest titlu se păstrează în actele 
dela Brașov cât timp corespundea realităţii 2). În documentele de 
mai puţină importanţă, d. p. în scrisori, titlul este: voevod şi 
domn a) al Ungrovlahiei, oyrrponaayiuiciien sau OV pORAAVIN EROI 
aeman 3), b)al "Țării Românești, BAauIteii EMA, c) român, Baa 
(v. îndicele sub Țara Românească), sau simplu d) voevod și domn, 
ca în poruncile date diregătorilor şi slujbașilor domneşti, d. p. 

  

| 4) La Mireca cel Bătrân găsim și Dârstorul (Silistra) şi părţile dunărene» (nsas- 
f naste) în titlu. Aceste din urmă reapar mai târziu, d. p. sub Neagoe Basaraba, în vi. 

; (inscripţii. v. N, lorga, Inscripţii din bisericile României (sub presă), p. 146, 148,158. i J / 2) Până la Vlad Ţepeş (v. actele din Martie şi Iulie 1460 ale iui Vlad Ţepeş și f 
77 se pare că Basaraba II mai exercita oarecari 

Dan pretendentul). La 1476 şi 14 
drepturi în Făgăraș (NNo. CCLXXVI şi CCLIXXUIL), dar la 147 
Basaraba MII se ruga de Braşoveni să intervină 
să-l lase în posesiunca Amlașului și Fă 
acesta se cedează definitiv Saşilor; 
Mircea cel Bătrân şi posesiunile lui, 

8, Iunie 19, 
pe lângă solii regelui ca aceștia” 

gărașului (No. CCLĂXKV). La. 1483 
V. p. 219, nota, şi D, Onciul, Titlul lui 
Convorb. Liter., XXXVII 

| DBătr c , XVII, p. 230—231. A 3) Înlocuit câte odată cu Oyrrgsnaain, d. p. în doc. lui Mi n (Arheist. III, p. 192) şi Invent, N , pecetea lui Via d 
9, 423 din Arh. Stat, în pecetea lui V a . 

” 
1396, în a lui Radu INI, și în alte locuri. pe * si Vlad dela
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în NNo. II, III, XII, XIV, XXI, XXV, XĂVI ș.a. Titlul cel dintâiu 

e cel imai vechiu și probabil de origine bizantină (cf. D. Onciul, Titlul / 
lui Mircea cel Bătrân și posesiunile lui, Convorbiri Literare, XXXV) 

p. 1015 și urm.);al doilea îl întâlnim în documentele dela Brașov în în- 

tâiaș dată la Basaraba III în pecete (No. CV, 1474: RorBoAA Baauutie 

BeMAd), apoi la Vlad Călugărul: POCNSAMIIR BEMAII RAAUIEŞII c. 1482— 

96 (No. CLXVIII) și la Radu cel Mare 1496—97 (No. CLXXIX) și este 
mai rar decât cel dintâiu; «domn român, reenoAHitiz RA4uIkII» întâlnim 

mai întâiu la Radu cel Mare 1496—1507 (No. CLXX XIX), apoi la VIă- 

duţă între 1510—12 (Arh. No. 135 şi 142), la Neagoe Basaraba 1512— 
21 (Arh. NNo. 33, 36, 38, 40,41, 42, 44, 65, 66), la Vladislav III 1524 

(Arh. No. 27 și 31), la Radu dela Afumaţi (Arh.:No. 225 şi 298), 

la Radu Paisie şi fiul său Marco (Arh. No. 249 şi 315) și la domnii 

următori. Deosebit de acestea, găsim o singură dată la Dan preten- 

dentul 1460 titlul 4spremu — 4Spurru, prinţ, germ. Fărst (No. LXXX). 
După nume şi titlu urmează așa zisa cinscripţie» sau <sa/u- 

zație», adică adresa, care nu este cea obișnuită în diplomatica apu- 

seană, — cum se găseşte de pildă în Moldova, unde-este împrumu- 
„tată din diplomatica, litvano-polonă, — ci este cea obișnuită în scri- 

sorile regilor ungurești “sau ale voevozilor Ardealului către Braşo- 

veni. Se observă o evoluțiune sistematică a acestei formule: cu cât 

documentele sânt mai vechi, cu atât ea este mai simplă; cu cât 

ele sânt mai nouă, cu atât ea este mai încărcată de epitete mă- 

gulitoare pentru cei cărora se adresează scrisoarea; aceste-epitete 

devin statornice mai ales din vremea _lui: Vlad "Țepeș. Astfel sa- 

| - lătâția ar | putea servi drept criteriu pentru datarea aproximativă a 

documentelor, în lipsa altora mai sigure. O salutaţie de felul: 

«pârgarilor din Brașov» sau <Brașovenilor»,. sau «tuturor Brașove- 

nilor> nu găsim în sec. XVI; deasemenea formula veche «judeţului şi 

pârgarilor din Brașov» sau «judeţului și pârgarilor din Brașov tuturor» 

dispare în acest secol şi e înlocuită cu formula cea mai obişnuită 

«bunilor noștri prieteni și de aproape vecini, judeţului și pârgarilor 

din Braşov» sau ecinstiţilor” și bunilor noștri prieteni și de aproape 

vecini, județului și celor doisprezece pârgari din Brașov» 1), care se 

: 

1) Cf. adresele din scrisorile latinești (NNo. CCLI şi urm.) și «prudentes 

et circumspecti viri grat6 nobis dilecti» in scrisoarea lui Hunyadi din 1448; 

«seniores et prudentes viri, amici nostri honorandi» . în scrisoarea aceluiaș și 

a lui Ujlaki din 1441. Cu acestea sânt de comparat adresele care au avut și 

mai multă influență asupra formulci româneşti; «circumspectis et providis viris,
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Por 
amplifică uneori; ca d. p. în «cinstiţilor și prea iubiţilor și dragilor 

şi bunilor mei prieteni: Sazcem (sic) nosretuntuai 1 aentăt npkth3- 
MOEAEHILAN ÎI AparHAV UI ACEpuat npităTreantatw» (Arh. No. 22, a. 1511), 

iar când e vorba de regii ungureşti degenerează în bombasme ca 

următorul: «celui de sus cu sfânta 'coroană încoronat şi de dum- 

fezeu dăruit şi cu sfântul schiptru de mâni îngerești hărăzit mâ- 

nilor înălțimei tale crăeşti, stâlp şi întărire celor de sub dinsul, 

adăpost nouă creștinilor, luminatului şi prea puternicului, marelui 

craiu Ianoş : u:(€) ez Bitu(€) taria BR R'Eudăninon$ 1 BOreAi 

AdBORANHOAMS Hi CRATIIM CRINTBUA NPRAARHNA MUT ATPEACRIEAMA 

PSRAMA EA pPSIE BHCORATO "TI HPAAERCTEA, CTAAUI, STRPAEAEHILE 

(E) NO, HA, NpHB'iRHațIe Hâat Yp(uc)THIattui04, CRETACAS ui Npk- 

RABMORUNOMS neant ÎiluomS tpaato> (Arh. No. 212, c. 1531). E 

vorba de loan Zâpolya 1). Cum se vede, nu sântem departe de 

salutaţiile din documentele turceşti, care în privința bombasmului 

lipsit de orice. gust au întrecut tot ce s'a produs în genul acesta 

până acum). | | 
Textul documentului începe cu arezga sau prooemiul, care în 

hrisoavele de donaţiuni, mai ales la mânăstiri, motivează în mod 

general și [cu pasaje scoase din sfintele scripturi acțiunea cuprinsă 

„în document și este o simplă înfrumseţare retorică fără însemnă- 

tate; ea lipsește în documentele dela Braşov. În cele interne ea 

este aproape totdeauna 'o traducere servilă după cele bizantine, 

trecută mai_întâiu prin filiera bulgară.sau sârbească; în donațiile 
boerești (este mai rară și aci ea are unele puncte comune cu cele 
apusene, d. p. răsplata slujbei făcută domnului 3), 

. . o 
/ _—: o 

iudici, iuratis civibus et universis hospitibus atqăe populis civitatis Brassovi- 
ensis, amicis nostris grate dilectis» (1435); <providis et circumspectis viris 
iudici, iuratis senioribus ceterisque civibus Brassoviensibus commorantibus. 
fratribus et amicis nostris praedilectis» (1436); «prudentibus viris, magistro ci- vium, iudici, villico iuratisque et cunctis senioribus civitatis Brassoviensis amicis 
nostris honorandis» (1441) ; «circumspectis viris, iudici, i | 
bus civitatis Brassoviensis, amicis nobis honorandis (1447) ; <prudentibus et 
gircumspoctis sira indici iuratisque et ceterisque civibus potioribus civitatis 

Ea crai ut d de ol Aaa, Bem No. CCXXVIL/ ry din scrisoarea mitropolitului Macârie, 
— . ezi-documentele_ polone. dia Fiurmuzaki, 

utemple de felul întâiu se 
muntenești; 

S
t
 

uratis ceterisque civi- 

a -Suplementul_I], Xol._I.şi-Il. a ele pot găsi uşor în toate colecţiile de documente elu al doilea este arenga în donațiunile moldovenești,
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Împreună cu arenga lipseşte de cele mai multe ori în documen- 

tele muntenești și «promulgaţia» sau enotificaţia». 

După cezposiție» sau «disposiție», care este miezul documen- 

tului şi care variază prin urmare foarte mult, întru cât fiecare do- 

cument are cuprinsul său propriu, urmează <cozroborația» sau con- 

firmarea. Formula aceasta cuprinde mai multe părți, rareori se găsesc 

însă toate întrunite la un loc. În hrisoave şi privilegii mai: solemne 

ea cuprinde, pe lângă clauza prohibițivă și obligativă (oprirea au- 

torităților de a călca stipulațiunile actului și obligarea urmașilor de 

a le observa), clazsa penală şi martorii, 

Cea dintâiu e de două feluri, așa zisele <poena corporalis> și <spi- 

ritualis>, d. p. a) "TAR HAAT MPHAT BEANRO BA I-WBruA WT 

TOCNOACTEA Ai: unul ca acela va avea să primească mare rău și 

urgie dela domnia mea (No. 1; cf. NNO- V, VIII, IX, X, XVII, XLIX, 
LXXIV), «extunc indignacionem nostram se senciat incursurum» 

(No. XI), «sub nostra indignacione gravissima> (No. CCLXIX), b) 
AA ECT NpORAAT WTr Npnera BOra Baceapziiiteak : să fie afurisit 

de Hristos dumnezeul a tot ţiitorul (No. XIII), sau d/estemal ce/ 

mare, cunoscut prea bine din hrisoavele de donaţiune (No. 1V); va- 

riante ale acestuia v. la NNo. CCLXIX, CCCIX. Martorii, totdeauna 

boerii cei mai de frunte, sânt o chezăşie că domnul va observa sti- 

pulaţiunile documentului (donaţiunei sau tratatului). Rareori lipsesc 

din documentele mai importante. . | ” 

Tot în «corroboraţie»> intră şi enunțarea redacţiunei documen- 

tului, de obiceiu cu cuvintele «și scrise logofătul», «şi dictă, şi în- 

deplini logotătul și scrise grămăticul» : 1 ABA AMWTWAET Basqceuii 

nucat (No.1); ui 434 awrwaer Pepruua, ese nemicax (No. V); Bwuno 

Aorwgeer. micay (No. VIII); în documentele interne «ii HenpAtH sau 

uenpagiuta (indeplinitor, executor) Acrodera; 11 pet acrodera „n 

IICAXA AA TPAMATHRA Sau Ala, MI MMICAVA ABA EA MAAMIȚA Sau 

Metz Antalya; de multe ori se dă numai numele scriitorului, 

fără atributul rpamariutz sau Aida 1). 

1) În documentele moldovenești corroboraţia are o formulă mai completă care 

conţine și enunţarea semnelor de validaţie (împrumutată din diplomatica litvano-“ 

polonă sau ungară). Comp. «a na upbnsera ToatS ui iaM[AJTR Etarkaz eco” tatii) near 
pe . „ , del 

- BEANBSIR DAHEĂCATII, IUTSEAL HENOPŞIutiio TO HHROAIEE [alo nbaa> în doc. lui Roman dela 

30 Martie 1392 (Arh. ist..L,-1, p. 19); <a kpbneeTh TOACY 11 HA REAMECE 1 ka nkunoe 
re E a . 

noraepieule ta Ran EC HAI NEVATR BEAHKEȚIO NPHĂCITH E EMO AICTO> ÎN- doc. lui 

Alexandru cel Bun din 1402 (Uljanictij, No. 15); <a na soatuee nsTapaiacule, Tous 
ă Sasa
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În «porunci» locul corroborației îl ţine formula calrfel să nu fie, 

altfel nu este, altfel nu va fi, altfel să nu faceţi, altfel să nu în- 

drăzniți a tace», cu adaosul <după porunca domniei mele» sau «ci 

după porunca domniei mele», ceea ce este o redacţie mai clară: 

une Aarrker (No. XXXV), ue n'ker (No. XLVIII), a nuo ulcer, no 

wpu3M5 roensAcTEA ai (No. VII), no „ue uier BT (No. XXIV), 

HNO.HE IE EWTU, IHARO HE IIET EHT, NO 1UpII3AS POCNOACTRA Al 

(No. II şi XVI), nno Aa He cTopiiTe, no. ph nawii (No. XX), Aa 

Mo Ad He cropirre (No. XXVIII), a HHO Ad HECT, TABAO NO Spu3A$ 

roensacTBa aui (No. XVIII), unako Aa He cavkeuz Sur, BHARO 

Aa ne cavkre Sun, 19 Wpui3M5 recnoAcTea au (No. XXIX și IX); ui 

<ROpO unio He mier BuTui (No. LVI), S "TVA MW Aa HECTA, 19 WpHU3AS 

TOCNOACTEA Al (No. XXXVII), ş. a. m. d., sau simplu n9 Wpu3A$ roc- 

NSACTEA Ai (No. XXVI). Cf. unano Aa ne cavkere Sunutru, n9 Wpu3aS 

TOCNSACTRA A într'o poruncă a lui Mircea de după 1404 (Veneiin, 

p. 27); WHO Aa HilicT; a Hu wc, No peu POCNSACTEA AH; NO pruni 

TPECNCACTEA AMI; .N9 pei FOCNOACTEA Ai în poruncile lui Radu cel 
Frumos din 28 Iulie și 14 Oct. 1465, 15 Ian. 1467 şi 16 Iulie 1472 
(Arh. Ștat.) ; N9 p'kun roenoAcTeA ami întruna a lui Basaraba_cel 
Tânăr din 17 Noemvrie 1479 (Art. Stat.), ș. a. m.d. Toate acestea 
par a fi mai curând o imitație a formnulei latinești <secus non fac- 
turi>, «secus facere non ausuri>, decât a grecescului <X)ws pi 
vă» ; cf. în documentele sârbești Ho. se SunturTre, unora ne Suu- 

=== HETE, TARO BM MOTA GRHROTA, ap. Jiretek, Archiv-XIX, p.. 605. 
” În «scrisori» încheierea este mai totdeauna «și dumnezeu să vă 
bucure», «și dumnezeu să vă ţie», <și dumnezeu Să vă dea sănătate», 
«şi dumnezeu să vă înmulțească anii», «și dumnezeu cu voi>: u 
BECEAI Bi GOrz, H BeceanT Bii Bora (No, XIV, XXI, XL, XLVIII, 
LIV; fără eu No. CCIX),.u Bora Ru BeceauT! sau nectau (No. VI, 
XIX, XXU, XLV, L, LV),:u sorZ au VUBECEAIIT (No. XLVI, CCVI, 

— 

  

e Ș CI - a . i FacemS Bit nuicannomS neatan cati c[emS] nauemS x-kpusaS Îcateanu ASroaeT$S nucaru n npuskeurii nau nesarz Ka cemS an[erS najuemS> în doc. aceluiaș din 13 Aprilie 1415 (Acad. Rom.) cu formulele apusene: <in cuius rei testimonium et perpetui ro- boris fitmitatem praesentes litteras inde conscribi iussimus>; <ad cuius rei certam in posterum evidentiam pracsentem chartam 'inde conscribi iussimus et sipilio nostrae maiestatis communiri»; «in cuius rei testimoniuri sigilla nostra - authentica duximus praesentibus apponenda» și alte; variante ce se găsesc în | documentele ungurești, polone și germane. Documentul lui Mircea din 23 Sept 1403 are acecaş formulă (Uljanickij—N a mbă rasească . - : 

. 
0:16), ceeă ce rată, ca și li 

aş form K = , și limba rusească in care e redactăt, că a fost scris de un grămătic din Moldova. - | 
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CCVIII, CCĂ), un Borh Ad RECEA POCNOACTBO Bil (No. CXXXIII) ; 

1 BSE Bi BAYPANu (No. XXXIX), n erz Ei (eu) Xpanurz (No; EI, 

CCXV); n Georg RH AdeT BApaBile (No. XXXII, XXXUII, XXXV, 

XXXVI); n Borza Same: acra reencacTraS. ru (No. LII), ui 

sorn ru Samo Aer(4) (No. CXVIID, ui BSrn Bu SAO: AeTa 

(No. CX), ii orz Aa Bit Samo AETA (No. XCIV), n Born Aa 

Saueiirr A'kT(4) rocnoAcrBo Bi (reencacres en) (No. LXXX şi 

XCII), n Aa TH Bora SAO AETA 1 roanine (No. XXX); n Born 

ez naat (No. CCXIII), ş. a. m. d. În scrisorile sârbești, bosniace și 

"vaguzane: M BOTh BI RECEA, GOTh BAch WBECEAII, 11 BOTh BIl BECEAUT, 

BRAUIA AMIACETA, îi EOPh Bi AdCTh APARE, II BOTH Bi SAMUSEH-roC- >, Ara 

IO9ACTRO Sau HPAAIERCTRO, "11 BOT Ch RAAM, ap. Jiregel:, |. Es p. 604, 

N 

— 

Este formula ce se găsește şi în scrisorile greceşti dir sec. XII—XIII:-/- NI 

că 85 6 Ozbs zorijoat 30hb/pOno%, mohu/porţoztns, and map abz0d (sc./ 

9205) aposredijoezat Em20)b'/povinb twiis (ibid:s p:=605)-— 0 

Ultima tormulă-a documentelor este așa zisul «protocol final»; 

in documentele noastre vechi ea se reduce la da/are și 714010g7a7.. 

Ca-şi în diplomatica apuseană, monagramul ţine locul iscăliturei 

“domnești 1) și are ca parte principală litera dela începutul numelui; 

în jurul acesteia se grupează, după un sistem ce rămâne constant 

la toți domnii cu acelaş nume, celelalte litere: sau toate, sau o 

-parte din ele; de regulă se găsesc toate. Astfel la Alexandru litera 

principală este fl, la Basaraba.h, la Vlad sau Vladislav h, la Dan A, la 

Mircea, Mihail, Moisi sau Marco AI, la Radu P, şi așa mai departe. 

A fixa prin descriere caracterele monogramelor, după epoce, e 

cu neputinţă. Numai obișnuinţa cu documentele ne poate pune în 

istare să deosebim monogramelg aceluiaș nume la diferite epoce, 

și de multe ori datarea unui document se poate tace: cu aproxi- 

maţie prin ajutorul monogramului..Se observă în general că mo- 

nogramele_vechi sânt mai simple, mai neornamentate și cu linii mai 

drepte; prin sec. XVI se introduc întrinsele multe elemente or- 

namentale, iar în sec. XVII devin atât de complicate, încât câte o- 

dată sânt greu de recunoscut, Se mai observă că în sec. XV ele 

sânt în majoritate scurte și cu linii groase; găsim totuş și în acest 

secol monograme înalte și cu linii subţiri. Aproape toate sânt desem- 

nate cu-cerneală roşie preparată din chinovar ; aceasta este cu atât 

  

3 EL nu poate fi numit însă «semnătură domnească», deoarece nici nu-l 

. ._. 
— Pi 

— 

scria, nici nu-l semna domnul. . - : 
a
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mai subţire, cu cât documentele sânt mai vechi 1). Monograme în 

cerneală neagră avem numai din sec. XV (v. p. XXII); din sec. XVI 

cunosc un singur caz, într'un document din 1597 al lui Mihai Viteazul 

(Arh. Stat). N'am găsit la' nici unul vre-un semn adăogat de domn, . 

cum se constată în diplomele vechi germane. Documente domneşti fără 

monograme sânt foarte puţine; v. NNo. LXVIUI XIX XC CĂXVII 2), 

întrebuințarea monogramelor în documentele muntenești nu este 

ceva izolat; ele sânt împrumutate dela Bulgari, ai_căror_ţari, ca-și 

dinaştii sârbi, nu iscăleau în documente; coloarea roşie e_un atribut 

al suveranității, împrumutat dela împărații bizantini. Dar și în apus 

nTofiogramele-se” păstrează până prin sec. XVI; ele încep însă mai 
de vreme a fi înlocuite cu propria iscălitură a celor ce dădeau docu- 

„mentele. Regii Ungariei iscăleau- ta sec-XV-:-aşa-V ladislav.I (Ulâszl6), 
Ladislau V Posturmul și Matei Corvin. În Germania iscălitura începe 

a se generaliza din timpul lui Maximilian |. 
Logofătul nu subscrie nici odată în documentele sec. XV—XVI; 

numele lui se citează numai înainte sau după dată, sub formula: 
«şi zise, și. îndeplini logotătul» (v.p. XXXV și XLI). El putea să 

„fie înlocuit și de un alt boer. Deaceea, adeverirea:sau «receguizio» din 
documentele apusene lipsește în ale noastre. Rareori, se zice că <însuș 
domnul a porunţit şi aceasta mai mult în cele moldovenești: cama 
TOCNOAHNZ RABAA, Beăvkaz ; cf. doc. lui Vlad Țepeș :dela 10 Fevr. 
1461: n ash HocranAsti ERE MCC NO pei POCNCANILA BORSA 
(colecţia Șapcaliu) sau doc. lui Petru “Schiopul dela 19 Apr. 1560: 
HC(Npazut) cam pku rocnoACTEA AL (Arh. Stat.) cu lat. ad mandatum 
domini imperatoris, ad mandâtum Caesareae s. regiae maiestatis. 

Documentele slave din arhivul Braşovului sânt aproape. toate 
fără dată ; afară de privilegiile mai mari comerciale și de tratatele 
de închinare sau alianță: 6 Aug. 1413, 17 Mai 1421, 3), 21 Noem- 
vrie 1421, 23 Octomvrie 1422, 30 lanuârie 1431, 8 Aprilie 1437, 
6 Martie 1470, 11 Iulie 1475, 7 Octomvrie. 1476, 17 Martie 1517 

“Şi afară de chitanța Voichii, soţia lui Mihnea, din 7. Sept. 1511 și 

  

1) Drept mode! de chinovar foarte” subțire poate sluji doc. din 1418 al lui! Mihail 1 (orig. în Arh... Stat,;. Miletic, DR., No..5). ") Ilrisovul lui Dan 1 din 3 Oct. 1385 (Ati Stat) & fara are 
Ă risov | . | : Stat.) e fără monogram; se însă a aci monogramul a fost tăiat odată ca pPecetea ” e emnul.+ din i Anz”e așa de mic că poa 

| emnul: € Ș te ;î acesta data ar fi 7 Mai, cum C i aeuuat drept Este ge aaa 
am cetit în «Documente şi Re este>; â . . 

.. . .. . 

! e le - 

tura d-lui Tocilescu; d-nii Miletic și Iorga citesc 3 ; s = 
rpm Poem ue pe ra ap 20 ma ”
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actul dela 16 Sept. 1530 al lui Vlad V către 'Sașii din Brașov— în 

total 12 bucăţi —, toate celelalte documente sau n'au nici o dată; sau 

sânt necomplet datate, având numai luna, sau luna și ziua, nu însă 

şi anul, Cea mai mare dificultate. la editarea lor a . fost stabilirea 

datelor, fie precize, unde Sa putut, -fie aproximative, unde n'a fost 

altiel cu putință. Studiile „ulterioare vor arăta care din datele sta- 
bilite de mine sânt exacte şi care trebuesc îndreptate, căci nu mă 

îndoesc că voiu fi făcut și. unele  conjecturi mai puțin nimerite, 

acolo unde n'am avut elemente destule de control sau unde ele- 

mentele există, dar mi-au rămas necunoscute 1). Această parte a 'lu- 

crării mele mi-ar fi fost mult mai ușoară, dacă am avea un «codex 

diplomaticus» complet al documentelor interne, măcar al celor din 

sec. XV, care sânt relativ puţine și greu de căutat. Criteriile de 

care m'am călăuzit mi-au fost următoarele. 

Întâiu de toate cuprinsul documentelor. Când faptele istorice 

despre care se vorbeşte sânt clare sau când aluziunile sânt destul 

de transparente, atunci cunoştinţa izvoarelor contimporane este su- 

ficientă spre a stabili cu siguranță o -dată. Astfel nu poate încăpea 

nici o îndoeală că scrisoarea lui Aldea, fiul lui Mircea (No. XXX), 

este din anul 1432; toate ştirile contiinporane 'concurg spre a sta- 

bili această dată ; odată stabilită, cuprinsul scrisorii lămureşte, la - 

rândul său, unele amănunte neprecize din izvoarele cunoscute până 

acum asupra anului 1432. Deasemenea nu poate încăpea îndoeală că 

scrisorile de sub. NNo. CXU şi CXIII ale lui Basaraba cel Tânăr . 

sânt dela sfârşitul anului 1478, deoarece evenimentele despre care 

se relatează în ele Brașovenilor s'au petrecut în a doua jumătâte a 

acestui an și la începutul anului următor. Datarea pe baza cuprin- 

sului este vădit cea mai sigură; cele mai. multe cazuri sânt de fe- 

lul acesta. Se înțelege dela sine că preciziunea 'presupunerilor. nu 

poate merge așa de departe, încât să încercăm a stabili peste tot 

nu numai anul, ci și luna sau ziua; la câteva documente a fost 

cu putință şi aceasta, d. p. la No. XLIII. Pentru amănunte, să se 

vază notele ce însoțesc fiecare. No. a 

——Sânt însă 0” sumă”de dâcuinente al căror cuprins. nu se leagă 

de nici un fapt istoric şi de nici o persoană bine: cunoscută. La 

-datarea acestora ne vine în ajutor în primul rând pecetea celui ce 

dă documentul, în al doilea scrierea. Cu ajutorul documentelor 
— 

1) Aşa e d. p. cazul cu scrisoarea de curând descoperită de Al orga asu- * 

-pra lui Alexandru-Aldea; v. p. 399; 
Pda ce tteti 
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datate sau ușor databile am stabilit întâiu tipul peceţii sau, pese 

ților. fiecărui domn (la boeri lucrul e mai uşor, căci peceţile or 

nu se repetă așa de des ca ale domnilor) şi cu ajutorul acestora 

am determinat apoi pe celelalte. Nu pot decât să regret că mij- 

loacele mele nu mi-au permis până.acum să-mi procur și să re- 

produc în această ediţie fotografii sau desemne de pe tipurile 

principale de peceţi, .ca cetitorul să se poată convinge singur de 

exâctitatea sau greșala spuselor mele. Poate că vre-una din insti- 

tuţiile noastre de cultură îmi vor da după aceasta mijloacele trebu- 

incioase și mă vor pune în stare să completez lucrarea mea din acest 

punct de vedere; deocamdată pot să asigur pe colegii mei de spe- 

cialitate că am studiat peceţile cu cea mai mare minuţiositate; m'am 

silit a ceti tot ce se poate ceti în ele şi acolo unde mi-au rămas 

îndoeli, le-am relevat totdeauna. 

Unde nu mi-au ajutat peceţile, mi-au ajutat caracterele paleo- 

  

cetirea lor. Spre a nu mă expune la greșeli prea mari, am studiat 

în mai -multe rânduri și la intervale destul de mari paleografia do- 

| cumentelor, și dacă în urma întâiului studiu mi s'a întâmplat d. p- 

să atribuiu nişte scrisori ale lui Vlad Dracul lui -Vlad Tepeş; 

sau altele de-ale lui Radu dela Afumaţi lui Radu Paisie, cred că 
de data aceasta astfel de greșeli nu s'au mai strecurat. La domni 
așa de apropiaţi în timp unul de altul era aproape cu neputinţă. 
să se evite orice greșală. Se înțelege că greșala e posibilă numai 
la domni cu acelaș nume: la cei șase Radu, cei șase Vlad şi cei 
patru Basaraba. Documentele lui Vladislav II și III nu pot fi con- 
fundate, deoatece este o distanță de 70 de ani între ele. În pu- 
blicaţia lui Mileti€ s'au strecurat totuș și greşeli de această na- 
tură; ele provin a) din necunoștința împrejurărilor istorice și b)a 
paleografiei noastre. Căci nu e destul ca cineva să cunoască paleo- 
grafia slavă în general, ca să se poată folosi de dinsa la datarea 
documentelor; trebue studiată cu deamăruntul paleografia specială. 
a cancelariilor noastre și chiar ductul propriu al diferiților scriitori, 
ceea ce e posibil întru câtva şi pentru sec. XV—XVI, la domnii 
dela cari .ni s'a păstrat un număr mai mare de documente. 

Pe lângă pecete și scriere, un bun criteriu de datare sânt hoerii: 
- amintiţi în documente și mai ales demnităţile ce le ocu | pau cei a curtea domnească. Unora dintre dinșii li se poate stabili cu.
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oarecare aproximaţie cariera; după rangurile ocupate de aceeaș 

persoană subt acelaș sau subt mai mulți domni, putem identifica pe 

boerii unui domn cu ai altuia; această identificare ar câștiga foarte 

mult în preciziune, dacă am putea reconstrui cu oarecare siguranță 

istoria partidelor boerești: o problemă a viitorului „în .. istoriografia. 

noastră şi una din cele mai interesante, .cu_atât. mai --atrăgătoare, 

cii cât este mai obscură. Materialul de documente interne publicat 
până acum e însă prea nesuficient, spre a se întreprinde cu succes 

acest studiu, în ce priveşte sec. XV şi XVI. Pentru acest din urmă 

secol indicaţiuni foarte preţioase ne oferă socotelele orașelor să- 

sești Sibiul şi Brașovul, care pe atunci erau aproape în perma- 

„nenţă pline de pribegi din Ţara Românească. Desele solii ale dom- 
nilor. români la aceste două orașe, notate zi cu zi în socotelele vil- 

licilor, ne. ajută deasemenea foarte mult la identificarea persoa- 

nelor din documentele noastre 1). ” 

Când documentele slave dela Brașov sânt datate, modul lor de 

datare este cel obișnuit în documentele interne ; se știe că în acestea 
anii se socoteau, după era bizantină, dela facerea lumii. Anul în- 

cepea, ca și indicțiunea, la 1 Septemvrie. Deaceea la transformarea 

anilor dela facerea lumii în ani dela Hristos trebue să scoatem la 

zilele dela 1 Sept. —31 Dech. 5509, dela 1 lan. — 31 Aug. 5508. 

În “Țara Românească anul nu începea, cel puţin în ce priveşte sec. 

XV, nici dela Martie — cum se constată din unele indicii pentru 

Moldova, o influență rusească ce dispare îndată după Alexandru 

cel Bun — nici dela Ianuarie, cum se constată tot pentru Moldova 

în sec. XV, o influență ungurească .sau- polonă 2, | | 

În privilegiile comerciale se dă anul, luna, sina şi îndictionul; 

  

1) Asupra unor cazuri izolate de datare,: ca d. p. după însemnări -con- 

timporane _în limba _latină pe. dosul documentelor, v. P. NIV n. 3 şi notele 

dela fiecare No. Aceste însemnări au fost reproduse numai când aveau oare- 

care importanţă. | 

2) Pentru sec, XVI se constată însă şi în Muntenia începerea anubui cu [a- 

nuarie ; v. N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, p. 125 şi 146 (a. 1525 

şi 1533). — Date dela naşterea lui Hristos (ur peiaceTaa XpucToBa), PE lângă cele 

dela facerea lumei, încep a se ivi în documente cam din prima jumătate 

a sec.. XVII: 1621 lan. 24; 1625 Iulie 10; 1626 lunie 5; 1636 Aug. 4 (Anno 

Domino zașa5); 1641 Mai. 15 (ir eanazienie_enacenla atiga, pâvata), ş. a. m. de 

(orig-în—Arh.. Stat.); în inscripţii dela sfârşitul sec. XVI, d. p. la 1588 (lorga, 

Lc. p. 156). - E
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întrunul dela Vlad "Țepeș și zere/za 1). La porunci și scrisori lip- 

seşte totdeauna anul și foarte des luna. și ziua, ca și în documen- 
' . A a . . . 

tele sârbești sau_bosniace 2). E curios că pe când în scrisorile lati- rbeşti Șau nlace 
nești,  eșite din cancelaria acelorași domni, datarea este aproape fără 

excepție completă — după sistemul apusean, întrodus de secretarii 

străini ai domnilor — grămăticii indigeni nu se țin de acest bun obi- 

ceiu. Modul de datare apusean, mai ales unguresc și polon, în care 

zilele se însemnau după sărbătorile creştine și după sfinţi, e foarte 

„rar la grămăticii români; îl găsim d. p. în scrisoarea dela 1442 a lui 

"Nanul și Ştefan, boerii lui Vlad Dracul (No. CCĂVI). Cf. urmă- 
toarele datări în documente interne: <a n(e)A("kaa upkronocua> în- 
trun doc. dela Dan II (Arh. Stat, fără an); «[nuc. ATua] an. a ce'kran 
noneAtauuk> întrunul dela Basaraba III din 1480 (Miletic, DR., No. 
10); <atna an. tr, via afin care Feuprivprita (sic)> într inul dela 

“Vlad Călugărul din 1486 (Columna lui Traian, VII, p. 468), catia 
Mp. Er Ali, $ BEAHBII N9CT, BA BEA cpla» într'unul dela Radu 
cel Mare din 1497 (Arh. Stat.), ș.:a.3). 

*- Urme de sii? mo4 se înțelege dela sine că nu putem găsi în 
epoca de care ne ocupăm noi; acesta se întroduce abia la 1582 
în Italia, la 1585 în Polonia, la 1587 în Ungaria. 

Di 

:) Cf. doc. din 13 Dech. 1500 dela Radu cel Mare : atena. Ac. Fi Ani, a akTo 8 n. A, Te. (temelia) Fa; 1 Aprilie 1550 dela Mircea Ciobanul: metţa 
„/ anpuaha a AZ, EpSr canus 7, ASu(n) 7, enagra F, sem. RF, AkTS ze reSuin wr surie 

77 rr ezananie aipa 40 ceak „aa; Noemvrie 1616 dela Alexandru Iliaş: atcta nsea. 
/ (rupt) [re]ueule akrua snt, cAnuS KpSr Fi, aSun as tpSr 30, seaale E (toate trei în Arh. 

Stat.). Cf. Iorga, Inscripţii din bisericile României, p, '98, 124, 146, 150, 247. 
—)-Cf- și-scrisoarca-citată-a-ui-loan-Sracimir-către- Braşoveni. 

3) Asupra unor greșeli de datare la indiction, vezi p. 13,n.4, şi cf. N. Iorga, | inscripţii din bisericile României, p. 133. — Din când în când se observă în „ documentele interne și alte greşeli de datare, provenite din nebăgarea de i 
le ale lui Septemvrie i se în- tâmpla grămăticului să pue anul expirat, în locul celui curgător, cum pare a fi cazul cu documentul lui Radu Paisie dela 1 Sept. 1535 (Arh. Stat., Govora IX, 3). Documentul — 0 donaţiune făcută mânăstirei Govora — este evident dela Radu Paisie: «Iw Pagoţpa notnoaa n roensAnnz BACON Btaan SrrpoRaaxinekoe, cula TEAMKaare H Acsparo Paxoya[a] RCEROA4>; se vorbește în el despre predecesorul lui Radu Benrha[az] (Vlaa VI), care domnește până în vara anului.1535. Data este: «nc[npanu] BaauxSA Bea[utu] avwr[uderz], n aaa Pasoya rpamaTun ea: HânHcay aa €TOAnH Pasa Tpzrenuy, MHC, Ata can. 4 An, Bax AkTo Br», 7043-coresp. lui 1534 dacă subtragem.-5509; la 1 Sept. 1534 se. ştie însă că domnea încă Vlad V ; din 6 Sept, acelaş an avem dela. dinsul un document 'în Arh. Stat, | 

)
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Ş. 4. Peceţile. 

O parte esenţială a ori şi cărui document vechiu este pecetea; ea 
este dovada cea mai evidentă a autenticităţii lui, căci ea nu putea 

să aparţină decât unei singure persoane sau unei singure comuni- 
tăți. Astfel pecetea, pe lângă celelalte avantaje cele avea, pe niște 

vremuri când cărturarii erau așa de puţini, stabilea mai bine de- 

cât orice identitatea: celui ce da documentul. Rolul ei nu încetează 

nici după ce documentele încep a fi îscățife, ceea ce Ja noi se în- 

tâmplă mai des abia pela sfârşitul sec. XVI, cam dela Mihai Vi- 

teazul incoace, deși cazuri izolate de iscălituri peste monograme se 

găsesc şi mai de timpuriu. Așa d. p. primul caz ce-mi este cu- 

noscut în Ţara Românească e hrisovul din 6 Sept. 1534 al lui Vlad 

VI.—o donaţie: făcută din Fureşti mânăstirei Tismana'(Arh. Stat.) — 
care peste monogramul roșu are cu cerneală neagră iscălitura dom- 

nească Tu, aaa, cofeje[e]Aa]. Al doilea este iscălitura lui Alexan- 
aru Mircea pe un act dela 2 Iunie 1576: SIacă[an]ApS, pusă între 

. Iwu şi SlarăauapS din monogram, cu cerneală neagră: e însă greu 

de hotărit dacă e făcută de mâna domnului sau a diacului (Arh. 

Stat.). Al treilea e iscălitura lui Mihnea Turcitul pe un act dela 

14 Ian. 1591: Iw lv. Aluyrrk_nwvenwwva, cel mai vechiu ce se cunoştea 

până acum 1). Dela Mihăi” Viteazul avem multe iscălituri 2). 

Dată fiind importanţa peceţilor şi fiindcă documentele dela Bra- 

şov .(ca şi cele dela Sibiu) ne oferă un material foarte bogat și 

sigur asupra acestei părți din diplomatica noastră veche, voiu in- 

sista ceva mai mult asupra lor, vorbind aj despre materialul din 

care sânt făcute, 4) despre formele principale ale lor, e) despre 

legendele, 4) despre emblemele lor. În nici un depozit de docu- 

mente românești peceţile nu s'au conservat așa de bine ca în cel 

dela Braşov și nicăiri, nici chiar în arhivele statului din București, 

nu avem un șir așa de neîntrerupt de peceţi, începând cu a lui 

Hlircea cel Bătrân și sfârșind cu a lui Mihnea Turcitul. În privința 

1) N. Iorga, în Hurmuzaki, Documente, XI, p. CLI. 

2) Un caz interesant de iscălitură falşă ne prezintă hrisovul dela.8 Ian. 1539 

al lui Radu Paisie către mânăstirea Cozia“ (Arh. Stat.). Aci s'a adăogat peste 

monogram iscălitura Iw Paacţa Roesoaa, în felul iscăliturilor lui” “Radu Mihnea şi 

Radu Șerban, cu cernală deosebită de a hrisovului. Cu aceeaș cerneală este 

îndreptat în textul acestuia îi (80) în 7 (300): 7 uratan aunraun. 
- Ă IV



_deu, tipărind textul acestui document în Arh îst,], 1 

"din 1395 (ibid., No. 10 

L 

aceasta arhivele statului, cu mult mai bogate decât arhivul Bra- 
șovului, hu pot înlocui materialul ce ni-l oferă acesta. În cele dintâi 
aproape toate peceţile mici și mijlocii sânt stricate sau rupte; la 
Brașov cel puţin jumătate din ele s'au conservat în bună stare. 

Toate peceţile vechi sânt de ceară, și anume de ceară roșie, 
verde, neagră. și albă; aceasta din urmă, în majoritatea cazurilor, 
s'a îngălbenit de vechime și s'a înegrit de praf. Coloarea roșie: se 
dădea cerii cu Chinovar, cea verde cu.așa zisul «viride hispani- 
cum», cea neagră cu chinoros. 

- Ceara roşie era, ca şi monogramul roșu, un privilegiu al domnilor.. 
Ceară albă în peceţi domnești este o foarte rară excepţie. Din 
cele vechi munteneșşti nu cunosc până acum decât un singur caz: 
e pecetea lui Vladislav I dela 20 Ian. 1368 (orig. în arh. Brașovului); 
cf. descrierea lui Zimmermann, Urkundenbuch zur Geschichte der 
Deutschen in Sicbenbiirgen 1, p. 306. Din cele moldovenești e pece- 
tea lui Eustratie Dabija pe un act dela 4 Ian. 1663, cu legenda: 
1 Iw [Alea Beegoaa... anatan moalaane]se[u] „ape (orig. la 
Difecţia Bunurilor din Cernăuţi), = | | 

Ceara verde, care se constată în Europa cam din sec. XIII în- 
coace, era întrebuințată în apus de principi, prelați și comune ; în 
Ţara Românească o. găsim la boeri, mitropoliți, judeţi și pârgari. 
Peceţi domnești pe ceară verde se cunosc numai din Moldova 1), 

__ Ceara neagră, foarte rară în apus, este întrebuințată la noi de 
boeri, de teţe bisericeşti şi de particulari; trebue considerată ca o excepţie cu totul izolată ceara neagră din pecetea ovală cu le- gendă chirilică a lui Mircea, în tratatul cu Polonii dela 1411 (Uljanickij, No. 21). | - 

În ceară albă sânt împrimate peceţile mici boereşti și particulăre. Ceara, astfel colorată, se așeza sau întrun înveliș de ceară albă, când peceţile se atârnau la documente de pergament, sau se lipea 

    

1) Aşa ea lui Roman, pe documentul din :30 Martie 1392 (Arh. Stat.): d-l Ilas- i s 
» p. 13—19, spune că e pe ceară ncagră; ca este însă verde închisă, înegrită de praf. Pe ceară verde sânt Şi câteva peceţi din tratatele domnilor moldoveni cu regii poloni: cele două ale lui Roman din 1393. (Uljanickij, No. 8): cea mare şi cea mică, aceasta imprimată . pe dosul învelișului” de ceară albă al celei mari; ale .lui Stefan ) : cea mare și cea mică; ale lui Alexandru cel Bun, cca. 

mare din 1402 (ibid., No. 15), cea mică din 1407 (ibid., No. 19). 

e
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direct pe pergament ori pe hârtie 1) și apoi i se imprima tiparul; 
în cazul acesta el se împrima sau deadreptul pe 'ceară, sau pe un 
petec de hârtie în patru colțuri, care se punea deasupra ei. Sis- 
temul al doilea este mai nou decât cel dintâiu; în apus el începe 
de prin sec. XIV, la noi pela jumătatea sec. XV.. Astfel, pecețile 

_până la Vlad Dracul şi o mare parte din ale acestuia nu-s aco- 
„perite cu hârtie; ale lui Vlad Țepeș Sânt de amândouă felurile, i iar 
dela el încoace rareori sânt fără hârtie. 

„ Ziparul (typarium) sau matricea peceţii se făcea din fier sau din oțel 
și i se zicea, probabil, în slavoneşte neuarunisa (cf. acest termin în do- 
cumentul dela 1504, citat mai jos p. LII, și în unele peceți boerești, 

cum e a lui Calotă, vornicul de pe vremea lui Neagoe Basaraba); 
în acelaș înțeles găsim la Sârbi cuvântul neta'rntititua. În legendele ce 

încep cu cin nti4Tn czTROpH, neta are acelaș înțeles. Întâlnim şi 

cuvântul ypiicenSan (propr. bullă de aur) și anume în două peceţi: una 

dela 1396, a lui Vlad, alta a lui Pătrașcu cel Bun. Cf. ypuicogovan 
BAAUIGOII BEMAE, pentru stema țării, în octoihul' dela 1575 (Bianu 

și Hodoș, Bibliografia românească veche, p. 61). 
Astfel de tipare se cunosc până acum două, ambele găsite în 

Transilvania: unul dela Radu Paisie, astăzi în biblioteca Academiei 
Române, cu legenda cunoscută din peceţile mijlocii ale acestui domn 
(v. p. LXV); altul dela Pătraşcu cel Bun, astăzi în muzeul transilvan 
din Cluj, reprodus în facsimile de Dr. Veress în monografia sa 

asupra reginei Izabella (v. p. LĂVI). 
La documentele de pergament peceţile se atârnau sau cu fâșii 

înguste din acelaș material, cum este d. p. în Moldova la peceţile 

boereșşti alăturate pe lângă: cele domnești— pe aceste fâșii se scria 

câte odată și numele boerilor — sau cu sfoară de mătase de co- 

lori variate, cum este de regulă în amândouă țările. Mătasea avea 
de. obiceiu colorile următoare: roșu închis (stacojiu), albastru, verde, 
galben, cafeniu, mai rar negru şi cenușiu. Alegerea colorilor se făcea 

9), 
întâmplător, după mătasea ce se găsea în cancelarie 2, . 

1) Pergamentul se perfora în mai multe locuri cu un ac, ca ceara să se fixeze 

mai bine de el; la hârtie se făcea o tăetură dublă pe locul unde era să se 
aplice pecetea, astlel că fâșia de hârtie tăiată pătrundea înlăuntrul cerii. 

=) Spre mai bună păstrare, peceţile atârnate se puneau câte odată în cutii 

rotunde de tinichea; două exemplare din sec. XVI şi XVII se mai păstrează 

şi astăzi în arhivul Brașovului.
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Forma pecetilor domneşti e rotundă sau ovală; cele mari sânt tot- 

deauna rotunde, cele mici sânt la început ovale și rotunde, iar din a 

doua jumătate a sec. XV încoace exclusiv rotunde. Astfel peceţile mici 

"ale lui Mircea dela 1403, 1411 şi 1413 sânt ovale; peceţile lui Mihail I 

rotunde ; ale lui Radu Praznaglava, afară de cea mare dela No. arh. 

776, ovale; ale lui Dan II, afară de cele mari dela NNo. arh. 763 și 

780, sânt toate ovale; ale lui Alexandru-Aldea deasemenea 4). Vlad 

Dracul are, afară de pecetea cea: mare rotundă, şi rotulide şi ovale. 

Dela Vlad Dracul înainte nu mai întâlnim -peceţi domnești ovale ; 

ale lui Vladislav II, ale lui Vlad Țepeș şi ale tuturor domnilor ur- 
mători sânt rotunde. Rotundă este și pecetea Voichi 
Mihnea, dela 1511 (Arh. No..320), | 

Peceţile ovale sânt de pâtru feluri:. unele culcate (germ. <quero- 

val»), altele drepte (germh. <oval>); unele mai scurte, altele mai lun- 
găreţe, după raportul dintre axa cea mare și cea mică a ovalului. 
Dintre peceţile lui Vlad Dracul, lungăreţe şi drepte sânt cele de 
sub NNo. arh. 171, 173, 174, 187, 188, precum și cea de pe scri- 
soarea latinească dela 1444; scurte și culcate sânt NNo. 154, 165, 
176, 178, 179, 186, 187. 

Formă: octogonă, sau de scut, jos rotunzită (germ. «schildfârmig»>), 
au câteva peceți foarte mici boereşti, evident peceţi de inel. Toate aceste 
forme erau obişnuite și în Ungaria; numai forma ovală ascuțită (germ. 
«spitzoval»), care în Ungaria și în celelalte țări apusene era între- 
buinţată cu predilecție de fețele bisericești, nu se întâlnește la noi. 

/ După mărime, peceţile domneşti se pot împărți în trei categorii: 
1) mari, 2) mijlocii, 3) mici. Cele mari au dela 7!/, sau 8—10 sau 
10!/, cm. în diametru; cele mijlocii dela 2:/,„—41/, cm., cele mici dela 
1—2 cm. Excepţiile dela aceste regule sânt foarte rare. S'ar putea 
adopta pentru aceste trei categorii de peceţi domnești şi. terminii: 
Pecete mare, pecete mică, pecete de inel. Cf. în doc. dela Noemvrie 
1504 al lui Radu IV “MaRap Ad Mar kuurS 3ancueraen3 CA BEAM 
NENATHIHGCA, HAN CA AAAHAI, IAN CA NB2CTEN WT PStii TOCNOACTBA Mu: măcar de-ar avea carte pecetluită cu pecetea cea mare, sau cu cea mică, sau cu inelul din mâna domniei mele», ap. Miletic, Daco- Românii, p. 354. 

i, soția lui 

Ele se aplicau după însemnătatea documentului: privilegiile, tra- tatele și actele de donațiune mai însemnate erau întărite cu pe- na 0 RI 
- 

i — *) Vezi D. Sturdza, Documentele dela Wiesbaden, pl. III.
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cetea cea mare, poruncile și scrisorile cu pecetea cea mijlocie și 

mică. Sânt însă şi abateri numeroase dela această regulă. Astfel o 

sumă de privilegii de-ale Brașovenilor şi multe donațiuni interne au 

pecetea inijlocie; donaţiunea lui Mihai Viteazul din 26 Sept. 1600 

către Antonie Grama (dată în formă de poruncă, nogeatiuiie) e în- 

tărită cu pecetea cea mică de inel, c. 1 cm. în diam. ţ [nstar] Iw 
Anxana Boegoa, (|. Bogdan, Patru documente dela Mihai Viteazul, 
Omagiul Sturdza 1903, p. 170). . ” 

Ca 75, peceţile domnilor români aparţin aşa numitelor pecezi ar- 
moriale sau heraldice, cu emblemă și (agendă, Și emblema și legenda 

se află pe o singură față, pe avers; n'am întâlnit până acuma în - 

sec. XV-—XVI nici o singură pecete cu revers, sau bullă. 

Cea mai mare parte din /zgende/e peceţilor noastre sânt în limba 

slavă şi în litere chirilice. Ultimul domn dela care avem peceţi 

cu legendă latină este Vlad Țepeș; înainte de el o constatăm la 

Vladislav 1, la Mircea 1, la Radu Praznaglava, la Dan II și la Vlad 

Dracul. Cred că legenda latină s'a introdus în pecețile acestor domni, 

fiindcă au: fost lucrate în Transilvania de meșteri sași 1); aceasta o 

dovedesc şi motivele ornamentale împrumutate diri peceţile ungu- 

reşti, d. p. crinul, și forma gotică a literilor la unele dintriinsele, d. 

p. în pecetea cea mică rotundă a lui Vlad Dracul şi îna lui Vlad 

Țepeș: scrierea gotică era foarte obișnuită prin sec. XV în Un- 

1) Pentru sec. XVII avem o dovadă sigură într'o interesantă scrisoare a lui 

Constantin Brâncoveanu din 10 Aprilie 1689 către jupân Ghiorghi «felnogiul 

dela cetatea Brașovului», prin care îl roagă pe acesta să dea o piatră de safir 

(zanfir) lui Eremiia pece/arul, ca să-i facă o pecete de inel dintr'insa. «Însă vei 

ști dumneata că nu iaste să se facă altă peceate, ce tot aceea ce ni o au făcut 

în inelul cel de aur, care l-am trimis cu boiarul nostru Radu post[elnicul] Go- 

lescul, de mi l-au făcut iar dumnealui; ce /o/ aceea peceate, acel cordu, soarele. + 

acelă; luna aceaia, slovele iar acealeaj numai. atâta la picioarele cor dului, da 

inelul acest de aur s'au pus leatul cu sloce rumânești, iar în inelul acesta să 

se facă cu stove latinești, cu ambac. Numai să zici dumneata și aceasta: cât 

ar putea să-l sape adânc, să nu fie săpătura în față». lorga Socotelile Braşo- 

_ vului, p. 130.—În ţară peceţile se lucrau, pare-se, “ decfigani. Întro scrisoare 

adela Tlunie 1595 a lui Mihnea Turcitul către fiul său Radu, care se afla pe atunci 

în Veneţia, găsim următorul pasaj interesant: «Mi-ai spus să trimet pecetea, 

şi acolo să facă alta ca aceea, dar am făcut una la un Țigan riuntenesc, exp 

pa (sc. Bone) "ns eva pazâne sho azo > Dhuytay. orga, Studii şi documente, 

III, p. LII—LV, =
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găria, 1); sânt însă și legende cu litere unciale, ca d. p. în peceţile 

cele mari ale lui Vladislav |, Mircea I, Dan II şi Vlad Dracul *) 

Fie că după Vlad Țepeș peceţile au început să se lucreze în ţară, 

fie din pricina scăderii influenţei ungurești, care se vădește mai 

ales după moartea lui loan Hunyadi, fapt este că dela 1476 încoace 

peceţi cu. legendă latină n'am mai întâlnit în Țara Românească în 

tot. cursul sec. XV și XVI. ” 

După mărimea peceţii, se pot distinge doză fipuri de legenda : 
- 1) a peceţilor mici și mijlocii, care conține numai numele domnului 

cu titlul «voevod», <voevod și domn»! sau «voevod și domn al 

Țării Românești»; 2) a peceţilor mari, care pe lângă numele dom- 

nului conține și numele tatălui: său și titlul complet. Excepţie dela 

această regulă fac pecetea ovală a lui Vlad Dracul, în care este 

numit și tatăl său Mircea (sub inițiala Al) și câteva peceţi mijlocii 
din sec. XVI. | e 

Spre a avea o perspectivă mai ușoară asupra legendelor din pe- 
„ceţile dela Brașov, dau aci un tablou al lor, completându-l cu 
câteva din alte colecţii. Ele încep, ca și în apus, de obiceiu cu 
crucea; mai rar'cu o steluță sau rozetă, aceasta însă numai în în- 
tăia jumătate a sec. XV: o imitație după cele ungurești 3). 

Vladislav 1. 

Cea mai veche pecete românească cu legendă latină e a lui Vladi- - 
slav I dela 20 Ian. 1368 (orig. în arh. Brașovului). Deși foarte deterio- 
rată, legenda ei se poate reconstitui complet așa:  S. LADIZLAU[S 
DEI GRACIA VAIVODA TRAÂJNSALPINUS, B[ANUS DE ZEURINIO, DJUX 
DE FUGRUS. Pecetea este rotundă, în ceară albă, de 8!/, cm. în 

  

:) Din cele ungurești litere gotice au peceţile lui Ladislau Gara, ale lui Ulrich Cilli, Ulrich Enzinger, loan Hunyadi şi multe altele din sec. XIV şi AV. Reproduceri foarte frumoase se găsesc în istoria iubilară a Ungariei: g : A magyar nemzet tărtenete, ed. de Szilăgyi Sândor, B i 
(1895-34 1896) , » Budapest, vol. III şi 1V 

1) Vezi D. Sturdza, Documentele dela Wiesbaden, pl. IV. 3) Îmi este imposibil să reproduc, în t r ] , abloul ce urmează, semnele i - puncţie ale legendelor așa cum sânt i A dle inter după desemne ce nu mi-am putut procura. — În peceţile lui Vlăduță,- Neagoe Basaraba, Radu Paisie ş. a. am pus semnul +, deoarece samănă mai "m lt q cât altele cu cel din originale. 
e
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diametru, atârnată de mătase stacojie; din emblemă, care a fost de 
sigur vulturul cu crucea în cioc, nu se cunosc decât urmele scutului 
în formă de cruce (germ. < Vierpass») și câteva elemente decorative; 
la fel cu cele de pe peceţile lui Mircea cel Bătrân. Literile legendei 

sânt unciale. Cf... descrierea .lui Zimmermann în Urlkundenbuch zur 

Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen 1, p. 306. D-l N. lorga, 
care la rugămintea mea a controlat lectura lui Zimmermann, citește 

LADISTAU[S, TRJANSALPINUS, FOGRUS. 

Vlad, pretendentul dela 1396. 

„Cea mai veche pecete - românească cu legendă chirilică e a lui 

Vlad, rivalul lui Mircea cel Bătrân; ea se găsește pe actul de în- 

chinare dat din Argeș, la 28 Mai 1396, regelui Poloniei Vladislav 

Jagielto. Pecetea e de 8:/, cm. în diam., în ceară. roşie; la mijloc 

e vulturul cu crucea în cioc, steluța (în șase colțuri) şi semiluna la 

dreapta vulturului ; legenda: + cehi YpucenSa Îw_ Tiaaaa BOEROAĂ UI 
Puia A zece Srrpenaayiii 1): această pecete (2) a îni Jo Viad, voevod şi 

domnu a toată Ungrovlahia. Lectura dată în Hurmuzaki, Documente 

I, 2, p. 375, după fotografie, e necompletă; eu am luat-o la 1890 după 

originalul din arhivele ministeriului de externe din Moscva, și pe 

cât mi-aduc aminte, e foarte bine păstrată, 

Mircea I (cel Bătrân). 

a) Pecetea cea mică. 
+ MERCHE ** VOEVODE (1413). 

Aceeaș legendă o are şi pecetea ovală din scrisoarea dela 23 

Sept. 1403 către Vladislav Jagietto (c. 2:/, +2 cm.): f MIR CHE 
YOIVOD[E)] (Arhivele ministeriului de externe din Moscva; Uljaniclij, 
No. 16, o dă ca pecete mare, iar Kaluzniacki, în Hurmuzaki, Do- 

cumente I, 2, p. 825, citeşte greșit, după fotografie, BANUS și VOI- 

VODA). La a doua scrisoare cătră Vladislav Jagielto (Uljanickij, No. 

17) pecetea este pierdută; se vede numai că-a fost pe ceară roșie. 

Mai cunoaștem dela Mircea o a treia pecete ovală, dreaptă, din 

1) În corpul ediţiunii am tipărit toate legendele cu litere capitale, spre a in- - 

dica prin aceasta că originalele sânt în unciale; din lipsa acestor caractere 

în tipografie, le tipăresc aci cu litere mărunte, .
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an. 1411 (c. 34-21/, cm.), cu legenda chirilică: 3 Iw Alupria BEAM 

ROEROAA (Arhivele ministeriului de externe din Moscva ; Uljanickij, 

No. 21; Hurmuzalki, Documente [, 2, p. 473) 1). 
b) Pecetea cea mare. 
Din peceţile mari ale lui Mircea se cunosc numai cele trei dela 

Moscva din 1390, 1391 (c. 7:/, cm. în diam.) şi 1411 (c.Scm.în - 
diam.), reproduse în Hurmuzaki, Documente _], 2, tab.I—III, şi cea 

dela Lemberg (fără dată), a cărei descriere o dă Katu?niacki în 

Dokumenta—moldawskie i multanskie, p. 10 (în emblemă nu este 
însă corbul, ci vulturul, care se recunoaște foarte bine pe exempla- 

rele dela Moscva). Cele din 1390 și 1391 au amândouă legenda: 

 S. $ MIRCZE WAIWODA TRANSALPIN. BAN. DE CZWRINIO f MIR- 
CZE WAIW. Cea din 1411, ceva mai bine conservată, are legenda: 

+ Ss. MIRCHE VOIVODE TRANSALPINI. BANI SEVERINIENSIS. DUCIS 

DE FUGARUS E. T. (=—et cetera). Cf, legenda peceţii dela Lemberg, 
cetită de Piekosiiski, ap. Kaluzniacki, |. c. 2). De cele patru părți 
ale scutului cu marca țării sânt inițialele A, P, VU, sI, la 1411, 
Al, LIP (ligatură), UI, SI, la 1390 și 1391. 

" În câtva deosebită de acestea este pecetea aplicată de Radu II 
pe documentul dela Braşov din 17 Mai 1421 (No. IV): + s. MIRCHE 
VOIVODE TRANSALPINI, BA[NI SEVERINIENSIS], DUCIS DE FU- 
GARUS ET A[MLA]S (fără interpuncţia originală). — Q pecete mare 
cu legendă chirilică nu cunosc încă dela Mircea cel Bătrân. 

TO a 3 RIO A TITI re ai meg 

  

Mihail 1. 

1 ww Aluxkanan eoenoaa: Zo Mihail voevod (e. 1415—1418). 
Dela Mihail ni s'a păstrat şi o pecete cu legendă latină, pe doc. din 

22 Mai 1418, dat Saşilor din Cisnădie. După lectura lui Seyfert, le- genda este aceasta: î S$. MICHAEL, DEI GRATIA VOJVODA TRANS- 
ALPINUS. Mărimea nu este dată, iar emblema e descrisă aşa: 
seitwărts stehenden Raben auf freyem Felde, 
Kreutze im Schnabel, das unterhalb dem Querhol 
Gestalt hat. Oben zur rechten Seite ist die Sonne, zur Linken der Mond, und in demselben ein Stern» (Engel, Geschichte der Wala- chey, p. 41; e desigur vulturul, nu corbul). - | 

<einen 
mit einem langen 

z eine lkugelfârmige 

  

1) Vezi p. L. 

iu În IHurmuzaki, Documente 1,2, p. 322 şi 473, peceţile dela 1390 şi 14 sânt cetite necomplet, 
| ”



cp Praznaglava. 

IOAN-+-RADĂVOE--VODA (1421. 1424—1427), 

Iwari PaaSat oiwal ui rec[n]oai: Joaz Rada? voevod ș şi domn 

(e. 1424-1427). pna 
i . 

| Dan II. 

i 

TAVA 

YOAN DAN VOEVODA (1420—1424). 
IV, Aann Boroaa: Jo Dan voevod (1422. 1424. 1431). 

luvann Ann RoeBoAa: Joaz Dan voevod (1427. c, 1427—31). 

Peceteă Cea mare a lui Dan II cu legendă latină și în litere unciale, 

dela 1424, e descrisă sub No. XI. Lectura dată acolo este hipotetică. 

fe
 
le
 
e
 

Alexandru-Aldea. 

1 Iu Slacăanapn Bernea: Jo Alexandru voevod (1432, 143133), 

N Exemplarul de sub No. Arh. 304 (No. XX) are şi după BROERCAA O 

cruce mai mică. 

7 Ivvann SlacăanA gh BOERSAd: Joan Alexandru voevod (1432. 

1431—33). 
po 

- Vlad 1 Dracul. 

a) Pecetea cea mică. 

a) rotundă: 10AX-Fw LAD. WAYVOD[A] (1430—31). 

s. IGANI-F-WL AD-A-WAYVODA (1431. 1431—-32. 1434. 

ze 1431[36]—33[37). 
*IOAN *WLAD *WAYVODA (c. 1433—46). 

Să SE 10fAx]I $WLAD &[WAY]VoDA (c. 1432—46); v.de- 

„== semnul la D. Sturdza, Documentele dela 

Wiesbaden, pl. II. 

8) ovală: aa) scurtă şi culcată: 
“- hoan Haag, ewugwaa cui A: loan Vlad voevod, 

fu hi Mircea) ŢE. 143337. 1438—44. 
1438—46). 

La unele exemplare, d. p. Arh. No. 154 și 176, 

se vede o cruce între a şi A, din Fia4a;: Bata.
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BB) lungăreață și dreaptă: 
+ Ievăta Faaţa, ewugiwaa cu Al.: Joan Vlad voe- 

zod, fiul lui Mircea) (e. 1433—46 şi pro- 
babil c. 1438—44. c. 1441—44. 1444. 1445 

Oct.—Dech.). 

b) Pecetea cea mare. 

[] s. WLAD, FILIUS MERCE, TRANSALPINIS VAIVODA.ET DO- 
MINUS DE FOGARAS (1437, fără interpuncţia originală ; crucea 
dinaintea lui S. este ştearsă). Cf, legenda pe care o re o dă D- D. Sturdza 

după cele două peceţi ale lui Vlad Dracul dela 2 Aug. și 8 Sept.. 

1439 (Arh. Stat. şi Arh. municipal din Lemberg): ţ Ss: WLAD: 
FILIUS: MERCE: TRANSALPINIS: VAIVODA: ET DOMINUS DE: 

FOGARAS1). « Transalpinis» însamnă aci <transalpinis partibus». Pe 

amândouă acestE“peceți;” "decels” pătru parți ale scutului, se citesc 
inițialele h, A, SI, A, = haaa. 

Viadislav II sau Vladislav Dan. 

a) Pecetea cea mică. 
T Îw. BaaAncaaRz BOERSAA N rin : Z Vladislav voevod și domn 

(1451—52, 1452). 
+ Du haaameaann Lotoia HI FOENOANHn Srponaavinckoi : Jo 

Vladislav voevod şi domn al Ungrovlahiei (1451--56). 
b) Pecetea cea mare. 
Dela Vladislav 11 cunoaștem și o pecete mare din an. 1451, c. 9 cm. 

în diam, cu legenda: + Iw Baaaicaat BEAHEH BOEROAA 1 THUN Rhcei 
BEM Srrpozadciuiekou : : Vladislav, mare voevod şi domn a toată 
ara Ungrovlahiei (Arh. Stat., doc. dela 1 Aug. 1451 
părți ale scutului se află sus "1, la stânga Baa 
şters probabil Aicaa. 

). De cele patru 
„jos &; la dreapta e 

  

1) Pe exemplarul dela Lemberg, pe care am avut ocazie. să trecută, Piekosinski, un distins cunoscător al sfragi 
citeşte WLAD: FILIUS: MERCE: TRANSALPINIS : 
(restul e rupt; a fost probabil DE FOGARAS, căci |i 
care poate să intra şi un semn de interpuncție la 2 Aug. 1439 din Arh. Stat, se citeşte 
D-l Sturdza, + s, WLAD: FILIUS: 
DOMINUS] DE FOGARAS, 

-l văd în vara 
gisticei şi al paleografiei latine, 

WAIVODA i ET; DOMINUS ; 
psesc c. 10— 12 litere, între 
Sfârşit). Pe exemplarul dela 

» în original! şi în planşa reprodusă de 
MERGE: 'TRANS(ALPJINIS VAIVO[DA ET
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Vlad II “Țepeș. 

T LADISLAUSA-D-Ă-G-+- WAYVODA-LFTREA-TRASALPINSIS 1) = La- 
dislaus, dei gracia wayvoda terre transalpinensis (1456-—59, 1459— 

60. 1475. 1476. 1475—76. 1476— —77), 

„7 Îp. Fraaar Bwugwaa ni mită acei Bea Srrpweaayincion :: Jo 
„Vlad, Toivod și domnu a Ioată zara Ungrovlahiei (1456. 1457. 1456—58 

(59). 1458—59. 1456—62). 
- Se pare deci că pecetea 'cu legendă chirilică | a întrebuințat-o 

Vlad “Țepeș mai ales în prima domnie, pe când: cea cu legendă la- 
tină se constată, afară de două cazuri, numai în timpul cât a pe- 

trecut în Ungaria și în a doua domnie. Dacă legenda hipotetică 

dată de mine sub NNo. LĂVIII şi LXX este. exactă, ceea ce nu pot 

afirma, deoarece peceţile respective sânt foarte rău imprimate, atunci, 
Vlad "Țepeș a avut în prima domnie o altă pecete latinească decât 

cea cunoscută dintr'a doua : IOAN WLAD. WAYVODA ET DOMINUS 

TRANSALPINUS. În cazul! acesta numai legendele dela NNo. LXXIV 

și LXXVII, deasemenea foarte rău imprimate, ar fi de cetit ca cele- 

lalte din. 1475—1477. Cf.. Adaosele dela p. 399. 
O pecete mare dela Vlad “Ţepeş nu cunosc încă până acum. 

Dan pretendentul. 

+ Ileuara Iv Aaa BOIBSAA fiih : pecetea: lui Jo Dan voevod, 

domnu (1459—1460). - | în 

Radu III cel Frumos. 

T Iw Pasat BOERSAA rii EMA Srrponaayin: 7 Jo Radul voevod; 

don "al țării Ungrovlahiei (e. 1462—63. 1463—170. 1470). În pe- 

" cetea de sub No. arh. 220 = LXXXIV (c. 1462—172) se citeşte 

- PaaSalh], ca şi în cea dela 1467 din arh. Sibiului, ceea ce dă o 

variantă. a legendei de mai sus: ș Iw PaASat ROEBCAA rin BeAtau 

Srponaayiiii. O altă legendă avea pecetea dela No; arb. 219=LXXXVI, 

care era şi ceva mai mare decât celelalte; ea este însă prea. stricată 

ca să poată fi reconstituită. 

1) Orig. în cursive.



Basaraba Il cel Bătrân. 

2 Inn Bacapa ROIEESAA MATiuo ISTRTIGIo : Jora Basar(a)ba pa zed, 
din mila lui dumnezeu (1474. 1475. 1475 — 76. 1474 — 76 

1474—17), _ 

+ Iw Bacapat ROELAA. MATIA BEA TONA: Jo Basarab Voevod, . 

din mila lui dumnezeu domn (1477). 

| Basaraba' III cel Tânăr. 

a) 7 wa BOEBCAA RAALIIIE BEAAE Dacapaza: /oaz voevod al Ţări 
Româneşti, îiiești, Basaraba (1474), 

b) + Iecarn Iwan Bacapat BOEROAA : Zecezea Iui loan Basarab voc- pl 
vod' (1479). € 

c) + ww Dacapna EOEROAA BEMAE Bade ui run: Jo Basar(a)ba, 
"- poevod ăT Țării Romiâneşti și dom (1477 sau 1478). 

d) ș Iw w _Bacapea BOMBOAA ATATIE Sie run: Jo Basa (a)ba voevod, 
din milă lui dumnezeu domn fe. 1478. 14 '79—80). 

e)  Iw _hacapag Boenoaa MATIA ESEIEA 1 rocnoarui: o Basarab 
zoevod, din mila lui dumneseu, și domn (c. 1478. c. 1478—79). În 
exemplarul de sub No. CXXXV varianta renoanu (1481). 
DIV Bacapak BOMBOAA MATIA Bila rin (c, 1478-—79. 1479 

Dech.-Î480 Ian. 1479--80. 1480). Aci poate să intre și exempla- 
rul de sub No. CXXVIII, unde ar fi de cetit lw, nu Iu. 
£) i Iw Bacapa BROEBOAA MATIA BIIEA "Senos (1481. 1478— —82). 
h) i ly BacăpaB BOEROAA MACTIA BELA roenoAuui (1478 s. 1480—81). 
i) 1 Dacapa ROMROAA AVACTILE Gitie run (1478--82). 
Această varietate de peceți mijlocii la Basaraba III trebue să deș- 

tepte oarecare îndoeală în exactitatea lecturilor, 
Lăsând însă la o parte cele trei dela început, c 
babilităţile sânt din vremea când Basaraba nu dot 
77) şi se deosebesc de celelalte și prin faptul că 
lor terminul RAduutte EA 
82, iar una are la încep 
se întâlnește în celelalte, — 

și cu drept cuvânt. 
are după toate pro- 
nnea încă: (1474. - 
două au în legenda 

AE, care nu se repetă în cele dintre 1477— 
ut cuvântul neuarn, care deasemenea nu 

— îndoeala devine mai temeinică când e 
ri. Trebue să mărturisesc că la cetirea 

e nu mam preocupat de reducerea lor la 
ține; am calculat la fiecare, după literile 

şi întregirea acestor legend 
tipuri cât se poate mai pu
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păstrate şi după mărimea lor, câte litere pot lipsi și așa le-am întregit. 

Presupunând însă că întregirile propuse nu sânt peste tot nimerite, 

cele nouă tipuri s'ar putea reduce la următoarele două principale: 

a) Cele cu rsenoAun la sfârşit, unde ui în loc de mu este sigur; 

tipurile e) g) şi h) ar forma atunci un singur tip, admițând că c 

din avcTria dela tipul h) există și la celelalte două, dar fiind foarte 

mic, subțire și aruncat deasupra şirului, nu s'a imprimat pe pecete. 

E de notat că în general peceţile lui Basaraba III au litere subțiri 

şi şterse, din pricină că matricele n'au fost săpate destul de adânc. 

Fiindcă n roenoani la tipul e) (No. CXI) e foarte clar, tipurile g) 

şi h) ar fi de întregit tot așa, cu ni înainte de roenoaiui. Dar și 

No. CXXXV are foarte clar rensnu, în loc de roensAnn. Astfel, 

nedumerirea tot rămâne. 

d) Cele cu run la sfârşit, care la multe e neindoelnic. Aci însă 

cele tiei variante d) f) î) nu pot fi reduse la una, întru cât deose- 

birile sânt foarte clare, atât în nume —tipul d) Bacapa, tipul £) și 

î) Bacapat —, cât și în formele instrumentalului dela AwAecT BGiia ; 

numai ROHBROAA, în loc de BROEROAA, este comun. 

Documentele interne ale lui Basaraba IIl nu ne ajută: să ieşim 

din această încurcătură; toate câte le cunosc au peceţile pierdute 

sau stricate; cea mai bine conservată e cea dela Acad. Rom. pe 

documentul din 16 Aug. 1481, aceasta însă ea lui Vlad Calugăru 

şi se vede a fi fost lipită posterior; legenda ei este: TI Raaă, 

MACTINO ERIE... NEAM (3.5 cm. în diam.). 

“o pecete mare > dela Basaraba III nu se cunoaște. 

Mircea pretendentul, fiul natural al lui Vlad Dracul. 

-- Iu ALuipue ROERWAA MHAOCTIINO EAI 1 THn: Jo' Mirce voevod, 

din sila lui dumnezeu, și domn (1481). 

Vlad III Călugărul. 

+ Dow Baag, Boenoaa mâcerie Bine n riiun: Jo Vaz voevod, din 

mila Îi dumnezeu, şi domnu (1481). 

1 Low _Faaa, BOEBSAA MÂTIE BRIE POCNSAP: Io Vlad voevod, din 

mila hui dumnezeu domn (1481. 1482. c."1482—83. 1482— 96); cf. 

“si No. XCVII dela  Basaraba II Bătrânul, pe care e lipită aceeaş 

pecete a lui Vlad Călugărul, dar cu Baaqu în loc de Baa, în legendă.
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no 

[i 

__ Arh, Stat. și cel dela Acad, Rom., rupt dela 

cu 
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+_Îw aaa, BOHBOAA MACTIIO BHIO HI POCNOANHR : Jo Vlad zoe- 

od, din mila lui dumnezeu, și domu (1482, c. 1483—84. c. 1484.c. 

1482— 87. c. 1491—92. 1492. 1493. 1494. 1495. 1495—96. 1482 —96). 
Avem așa dar.trei peceţi mijlocii de-ale lui Vlad Călugărul: una 

din 1481 (lulie— August), a doua din primii ani ai domniei sale, 

c. 1481—83 (No. CLXXV s'a presupus dar cu drept cuvânt că e 

dela începutul domnici lui) și a treia, care rămâne constantă în tot 
timpul domniei, dela. 1482—96. 

Radu IV cel Mare. 

a) Pecetea cea mică. 
a) + Iw-PaaSa BCEROAA AMACETIIO B2EIEIO 1 OCNA: Jo Radut 

voevod, din mila lui dumnezeu, și domn (1496—97. 1498. 1500. 1504. 
1505. 1504 s. 1507. c. 1503—08. 1507. 1507—08. 1508. 1496—1507). 

b) “ Iwy_PaASa BOEROAa AMAcTINO Bate ui reenoanu (1498). 
c) î Iw-PaaSa BOEBOAA MACTIIO B:EIEIO HI roenoAnn (1504 s. 1507). 
d) + Iw-PaABa ROEROAA MIACTIIIO BEIEIO 1 rocnsAtu (1496—1597). 
Deosebirea între cele patru tipuri de peceţi ale lui Radu cel Mare 

este numai în ortografia cuvântului Anacerue. Tipurile b) și d) sânt 
probabil din primii ani ai domniei, c) de pela 1504 și a) din tot 
timpul domniei lui. Dino dela No. CXCIIL e de cetit prin urmare 
B:IEI9, întru cât aceasta e forma constantă în toate celelalte. 

b) Pecetea cea mare. 
T Iw PagSan gorgoaa u TIR Băcei Beau Srrponaaviuicnon crin 

Baaaa Beankaro ROEROA A: Io, Radul voevod şi domnu a Zoată fara 
Ungrovlahiei, fiul lui Vlad al marelui. voevod (1507). Cf. cu aceasta 
exemplarele din 23 Martie 1497, 25 Ianuarie 1499 și Mai 1502 dela 

documentul la care fu- sese atârnat și cu data greșită 7001 pe învelişul de ceară albă, 

Mihnea 1. 

Peceţile lui Mihnea I au toate 
Sibiului) legenda: + Iw aaa, BONBOAa măi E Beau Surpo.: Jo Vlad voevod, din mila lui: dun fării Uugro(ulahiei) (1508—09). Aceast 
Țepeș, nici alui Vlad Călugărul. 

Soţia lui Mihnea are la 1511 
T eeencitac Bouna Alu ea ' 

(trei în arh. Brașovului, una în arh. 
SRI Hi POcnoAaun 
wieseu, şi domn ad 

a nu e nici pecetea lui Vlad 

„ în pecetea ei de inel, legenda: HERh: /pecetea] doaninei Voica, a lui Mihnea.
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Viad 1V cel Tânăr sau Vlăduţă. 

4) Pecetea cea mică. | 

? Iw_ ÎAaA, BWEROAA MATII BAI Hi FOCNOANn: Jo Vlad woe- 
vod, din mila lui dumnezeu, și domn (e. 1511). a E 

+ Gin ncuar Iw Baaaa EOHBOAA MASA. HI PB. i această pe- 
cete (e) a lui lo Vlad voevod cel Tânăr Şi dom (1510—12). 

5) Pecetea cea mare. | 

Î Îi aaaGan BOEBOAA H THR BECENL 3EMANL SFrpCEAAYHCROI ct 
HAAAA BEAMRATO BOEBOAA : Jo. Viadul, voevod şi] domn a toată țara 

Ungrovlahiei, fiul lui Vlad al marelui voevod ([511), 
= 

Mircea pretendentul, fiul lui Mihnea IL... 

i Div_ăluperk noenoaa cut Iv Aluat BoE „bau: : Jo Mircea voe- 
od, fini lui Io „Mihnea Gocdod (c. 1511—1513, după o scrisoare 

fără dată din aih. Sibiului ; .în scrisorile dela Brașov pecețile sânt. 
stricate cu totul, iar la una (No. arh. 14) este te pusă în locul 11 celei 

originăle”; pecetea” lui Râdu dela Afumaţi (2.8 cm. în diam.), cu le- 

genda: i. Iw WU PaaSa- “BSNIE a” “BIRO A MATIIO Rin BAALURI. 

Balaraba 1V Neagoe. 
PA rea. e 

a) Pecetea cea mică, 

+ Aare Bu Iw Bacapaca ROUBOAA Hi uni din mila lui dum- 
nezeu lo Basaraba, “Sistod și Zomu (1512— 21). i 
- La uhelg” extmplare se vede după run o rozetă. 

ww. DBacapatn ROEROAA “MACTIINO Băstio Hi roenoAnHn : Jo Basa- 

rab voevod, din mila lui dumnezeu, și domn (1512—21). 
2) Pecetea cea mare. 

+ Iw Bafe CAPAGA BOEROAd, AMASCTIA BiRIE]A rocnoAini » Beceni 

aranati 1 Srponaayitienou cit Bacapata BOIROA,: Jo Basaraba voevod, 

din mila lui dumnezeu Tomn a toădă țara Ungrovlahiei, fiu al lui 

Basaraba voevod (1517). 

Teodosie. 

+ ALATIIO B:RH:0 deva € Oeiva,ocie ROEA Hu rin: iz zzila lui dumne- 
zeu Joan) Tzodosie, docoo)d și domn (1522 Ianuarie, după o scrisoare 

din arh. Sibiului; cele del Braşov sânt toate stricate, afară de « cea 

dela No. 488=CCXLIX pe scrisoarea lui Ştefin). :
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Vladislav 1998 

2 Di BAaANCAABh BOUBOAA FRIEIO MATII rănh BAdul.: Jo Vla- 

dislău voevod, din mila ui dumnezeu domn român (1524). Cf. do- 

cumentul din 30 Mai 1525 dela Arh. Stat., pe a cărui pecete mij- 

locie se poate ceti încă: $ Îw.... ROHBOAA Bi... BAdul. |. 

No. arh. 29 (1523—24) arG pecetea lui Vladislav II, deslipită re- 

cent dela No. 25 sau 28 și pusă greșit aci; legenda: ș lw haa- - 

 An[eaalez [eoegoaa] ui |rua. — 

Radu V dela Afumați. 

din mila li dumnezeu domn Pomân (1521 — 29). PaasSa poate fi 

cetit și Paaova, întru cât orig. are cunoscuta ligatură aA$, care poate 

fi deslegată în amândouă felurile ; EiRUO MATIIO pare a fi în unele 

exemplare B:RIit0 AMATIIO, cu ligatură jo: e foarte greu de hotărit 
dacă trebue desfăcută mo sau. uto. 

+ Iw Paasa BOUBOAA HSRATO 1 TIR BAAUII e 2 Ip Radul voevod 
ei domn român (1521—29). Cf.Jaceeaş legendă în documentul 

ela 2 Sept. 1528 dela Acad. Rom. şi în două documente fără dată 
dela Arh. Stat. (Tismana, pach. 6; Epp. Buzăului, pach. 37: comu- 
nicate de d-l Stoica” Nicolăescu). 
“Un” document “din-18Mâi 1526 dela Acad. Rom. are pecetea lui 
Radu Paisie, de c. 3.8 cm. în diam., cu legenda: + neta I5 PaAsa 
BOHROAA n ră BAAUILOI BEMAN: pecetea lui Jo. Radul Şăevod şi 
domnu al Ţării Românești. Cele soă corpuri sânt” întregi, iar între 
ele o tulpină de crin cu câte două|frunze de ambele laturi. A fost 
lipită mai târziu în locul celei originale pierdute. 

+ Iu. PaaSa BROUBOAA BIO MATII Ț Raauni: Jo Radul voevod, 

M oisii. 

+ esa Iw _Ăloueu BOUROAA Hi run. 
Voevod şi don român (1529—30; BAA. 
7 esa Iw AMeuen gwvenwaa [n rin Rajaui (1529). 

N 

EAa,: pecetea lui Io Moisi, 
= BAausIl). > sI 

N 
N 

“Vlad V. 

T Gin neuar Iw Badia ROHROAA N 
MAAANI îi Tin: Z 

„Sh 
AN această pecete (e) Vlad voevod cel. Tânăr și domnu (1530. 1531).
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Vlad VI. 

+ Iw aaa Boigoaa crin [PlaaSa gongo[A] n rin: Jo Vlad 
voevod, fiul lui Radul voevod şi domn (c. 1533—35). Cf. aceeaș pecete 
întrun doc. fără an dela Arh. Stat., prin care se cedează Tismenei 

vama Calafatului (10 Ian.), și în care se citește: Îș Ay W_ada, 29... și 
la sfârșit [r]tin. O altă pecete din 15 Noemv. 1533 are legenda: în Iw 

Biaaa, ROHROAA ciin PaaSa BOUBOA, (Arh. Stat.). NNo. arh. 140 și 201, 

în a căror peceţi se poate ceti numai ... Hain -... tn și i Li w 
haaan... sânt probabil ale aceluiaș domn. 

Pecetea dintâiu o mai găsim pe un document din 18 Martie 1523 

(Acad. Rom.): î Iw Baa, ROIBOAA cun BaASa [eongoa] n run»; 

cuvântul BSIROAA având ligatura HR, pogte fi cetit şi BROMBOAA, 

Radu Vl Paisie. 

+ Heuar Iw Ww Paasa EOHZOAA II Th RAAUROR BEAMANI : : pecetea ui 

b Radul, vofdod şi domn al Tai ROnâneşti (1535 —45). Întocmai 

âceeaş legendă o are tiparul peceţii lui Radu Paisie dela Academia 

Română. Cf. și exemplarul/dela 7 Julie 1544 din Arh; Stat: Î neta 
Iw PaaSa Bougoa [a] ui pin Baamicni Beman[:]. 
"Marco, fiul lui Badiu Paisie, care se vede a fi ţinut locul tatălui 

său când acesta lipsea din țară, are legenda: + cui near w Alapro 
“BOEBOAA M run/-[ajamunsonii această peceze (2) a lui Jo Marco, voevod 

şi domn român (1542): A 

Mirceă II Ciobanul. 

esa log, Alupurl;, connoă, ni rin Baduion 3. (3.=— Bem): Ze- 
celea lui Lo, Mircea, voevod şi domn al Țării Româneşti (1545—52. 

1558-59). 
-- Mesar li Alipua BoniBoA, ri Pia Baauisoni Beatati (6. 1545—50), 

AMpua poate fi transcris şi (blupus) căci are ligatura Hp. 

Pătraşcu cel Bun. 

i Gin neuar Iu Ierpaunso_pouEOA, Mi FER Baa: această peceze 
(e j a lui o Petraşeo, "0zăăd Și “domn remân (1554, 1555). Cî. pe- 
cetea dela 3 Aprilie-1556 din -Arh. Stat.:  nesar Îy Nerplatu]se 

—— 
BOHROA, | Tilb Eat: 

nu . v
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Legenda peceţii celei mari a lui Pătraşcu o cunoaștem sin 

tiparul reprodus de Dr. Veress, Izabella kirâlyn€ 1519—1559, u- 

dapest 1902, p. 423. E următoarea: ţ ciui XpiconSa o Ilerpauno 
EOHBOA, ÎN Ciin_Uzceni BEAMAN SrpoBAAXIIICEAVII: această pecete (7 a 

lui Jo Petraşco, voevod şi domnu a oală fara Ungrovlahiei. 
= . 

Mihnea Turcitul. 

“+ Vesa Iv Aluyurk ROEROA, ran BAaukoe : fecerea lui lo Mih- 
nea voevod, domn român (1532). Aceeaş legendă o au peceţile lui 

Mihnea dela 20 Iunie 1578 (Acad. Rom.), 15 Iulie 1579 și 23 Aprilie 

1581 (Arh. Stat.), cu deosebire că în acestea pare a fi Mn; de-. 
altmintrelea și ligatura din pecetea dela Braşov ar putea fi desfă- 
cută rin, întru cât liniuța dela mijloc a lui n nu se vede clar ». 
În două exemplare cela Arh. Stat. (15 Aprilie 1579 şi 10 Iulie 1586) 
se citeşte lămurit: ș near Îw Aluykik BoegoA, run Baamior, pe- 
când în cel dela Acad. Rom. din 10 Aprilie 1582 se citește: + neuar 
Iv dlui noegoa, TEI BAAUIGOE, 

Peceţile cu emblemă dublă ale acestui domn au altă legendă: 
Ț aaceruld Bozo Îw Aluyurk noroaa ș (1587 lan. 5 și Dech. 
16; 1589 lan. 28; 1590 Iunie 18: Arh. Stat,; cf. doc. din 22 Mai 
1588 la Acad. Rom.). 

Dela domnii dintre Pătrașcu cel Bun_și Mihnea Turcitul nu se 
găsesc scrisori în_arhivul Braşovului ; peceţile lor însă, așa cum le 
cunoaștem din actele interne, nu se depărtează, în ce priveşte le- 
genda, de tipurile cunoscute până aci. Așa d. p. Petru Schiopul are 
pe două peceţi dela Aug. 1560 şi 14 Apr. 1568 (Arh. Stat.) legenda: 
1 near lu Ilerpr ounoa, ui Tin BAAUIRON 3.: pecetea lui Jo Petru, 
voevod şi domn al Țării Româneşti (3.—Bemau, ca în pecetea lui Mircea 

Ciobanul), iar pe una dela 20 Noemv. 1567 (Arh. Stat.): + neuar Iw 
Ilergn BOHBOA, 11 PH, Baauukoni, unde 3. poate să fi rămas neimprimat. 

In peceţile lui Alexandru Mircea găsim următoarele legende: T ne MAT Iv, SlarBanaph BOEBOA, Pun Baauui: Pecetea lui Jo Alexandru voevod, domn român (1569 Oct 4 şi Dech. 17: prima în Arh. Stat., a doua la Acad. Rom.; 1570 Dech. 14 şi 1571 Iulie 11: Arh. Stat.; cf. şi documentul fără an, 7 Sept., dela Alexandru, în care se văd PI II 
1) Pe un exemplar din 4 Aprilie 1581 (Arh. Stat.) se vede rm: T neuar Iw Aluyurk BOEBOA, PAN Baauiner (Cf. un alt exemplar di n 1590 în manualul d-lui Tocilescu, p. 260),
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bine la sfârşit... o, run Baamki: Arh. Stat, Mitropolia Bucureşti 
XXXVI, 14); $ neuar +0 SlaekartA pn BOEBOAA 1 Pin BAauoe (1572 
lan. 19: Acad. Rom.) ; + neta Iw SlaeăanA pn BOEROA, FHh BAAUIROE „(1575 Noemv. 18 și 1577 Apr. 19: Arh. Stat.; 1573 Aug. 12 :) și 
1577 Apr. 29: Acad. Rom.). 

Trecând la ernblema peceţilor domnești, trebue să distingem două 
feluri de peceţi: a) cele cu două capete, busturi sau corpuri, b) cele 
cu vultur sau corb. Amândouă se ivesc în acelaș timp și par a fi 
deopotrivă de vechi. 

Cele două capete incoronate se găsesc pe peceţile mici ale 
lui Mircea dela 1403, 1411 şi 1413, pe a lui Radu Praznaglava din 
21 Noemvrie 1421, pe ale lui Dan II, pe ale lui Alexandru-Aldea 
(v. «ele două reproduceri din. publicația-citată-a_d-]ui_Sturdza), pe 
ale lui Vlad Dracul, atât pe cele rotunde cu legendă latină (NNo. 
arh. 167 şi 185), cele mai frumoase din toate și în care se distinge. 
un cap de femee și unul de bărbat, cât și pe cele ovale cu legendă 
chirilică, d. p. NNo. arh. 171 și 178, ca să citez numai acelea unde 
figurile sânt lămurite. - 

Coroanele au trei colțuri, care în pecetea cea mică rotundă a lui 
Vlad Dracul sânt transformate în trei flori de crini bine desemnate ; 
o a patra se ascunde, după _d-] Sturdza, în dosul uneia din cele trei. 

Pe peceţile lui Radu Praznaglava și Alexandru-Aldea se vede, la 
dreapta și la stânga capetelor, câte o steluță. 

Capetele au forma de profile întoarse unut spre altul; în pecetea 
cea mică rotundă a lui Vlad Dracul profilele sânt frumoase ; în ce- 
lelalte ele sânt foarte urite și așa de neindemănatic desemnate, încât 
nu se poate ști dacă unul e femeesc şi celălalt bărbătesc. Între profile 
se vede în pecetea lui Vlad Dracul o tulpină de crin cu.câte cinci 
rânduri de frunze de amândouă laturile şi o floare cu trei frunze 
în vârf, în felul celor de pe monetele lui Petru Muşat şi de pe 
unele peceţi contimporane din Ungaria ; este crinul heraldic, carac- 
teristic peceţilor și monetelor din timpul Angevinilor. 

m Car pela jumătatea sec. XV cele două capete se transformă în două 
busturi, care se completează din ce în ce mai mult, cuprinzând 
întâiu pieptul până la brâu, apoi picioarele pe jumătate şi în sfârșit 
corpul întreg, îmbrăcat în hlamidă lungă până la călcâe. Forma de 
bust se poate observa pe peceţile lui Vladislav II (1451—56) și pe 

  

1) Aceasta poate să aibă rnm, în loc de ru.
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pecetea lui Basaraba cel Bătrân dela 1475, unde busturile merg până 

la brâu: capetele sânt și aci încorbnate, iar între busturi, în locul 

crinului, este un pom ce seamănă a brad sau chiparos şi care ră- 

mâne de-aci înainte constant în tot cursul sec. XV şi XVI. Pecetea 

lui Vlad Ţepeş dela 1475 şi 1476 are deasemenea două busturi 

incoronate, cel dela dreapta pare de femee, iar în mijloc pomul. 

În pecetea lui Vlad Călugărul dela c. 1495 —96, reprodusă de 

d-l Sturdza, busturile sânt transformate în corpuri întregi; ele rămân 

deaci înainte aşa în toate pecețile mijlocii, afară doar de rare excep- 

ţiuni, ce s'ar descoperi în urmă. Figurile intregi sânt d. p. pe pe- 

ceţile lui Vladislav III (Arh. No. 27), pe ale lui Radu dela Atu- 

maţi (Arh. No. 241, 246, 295 ş. a.), Radu Paisie (Arh. No. 287) și 

fiul său Marco (Arh. No. 315), Pătrașcu (Arb. No. 318) şi Mihnea 
Turcitul (Arh. No. 321: aci se văd şi picioarele ieşite de sub hlamidă, 

ca în peceţile dela 1582 şi 1588 dela Acad. Rom.). 
Excepţie dela acest tip de emblemă face a) pecetea cea mică a 

lui Mihail 1 (Arh. No. 217), cu un singur cap încoronat: coroana 

are şi aci trei flori de crin, desemnul este însă altul decât la pe- 

cetea lui Vlad Dracul: fuile de crin par a fi niște cruciulițe ; b) 

pecetea lui Dan pretendentul dela 1460, cu un singur bust înco- 

ronat, cu sceptru și glob în mână — imitație după pecetea îpără- 

tească a lui Sigismund — și un corb cu crucea în cioc stând peo 
stâncă (sau pe un scut). | | 

Al doilea fel de emblemă este vulurul cu _crucea_în cioc. ÎL gă- 

sim pe-pEceţile” li” Mircea cel Bătrân dela 1390. 1391 şi 1411, pe 
a lui Vlad pretendentul dela 1396, pe a lui Dan Il din 1424, pe 
ale lui Vlad Dracul din 1437 și 1439, pe ale lui Radu IV, Vlăduță, 
Neagoe Basaraba, și ale domnilor următori; cf. și pecetea Voichii, 
soția lui Mihnea, dela 1511 (No. arh. 320). El se afla de sigur și 

Pe pi Sa a ai Wadislay L. Între diferitele exemplare 

în fond ea rămâne însă aceeas Astfel al “e Pnamenio i (ca Ta Mircea cel Bătrân) | i stiel la unele crucea este simplă 
â 1), la altele duplă (ca la Vlad Dracul), iar 

steluța și semiluna (soarele și luna) sânt la unele de partea stângă 
a vulturului, la altele de partea dreaptă a lui. 

Spre sfârşitul sec. XVI se ivește în Tara Românească și oa treia_emblemă 
« zi - 

a ă, în care se contopesc cele două tipuri, pe care până 
a cam găsit izolate, pe cel dintâiu în peceţile mici, pe al doilea in cele mari. În documentele dela Braşov am găsit această nouă
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emblemă întâiaş dată în pecetea lui Radu Mihnea dela 12 Sept. 1612 (Arh. No. 772): ea constă din cele două. corpuri întregi, îm- brăcate în caftane lungi până la călcâe și cu capetele incoronate, între ele pomul, iar deasupra pomului vulturul sau corbul cu crucea în cioc și cu aripile întinse; deadreapta şi deastânga crucei soa- rele și luna. Ornamentica e ceva mai bogată decât în pecețile cele vechi, diametrul ceva mai mare, c. 41/, cm, iar legenda: Î Iu Paasa 
BOEROAd Crin A ncuk BOA, Bile avarie THih BEMAE RAAUIKOE: Do Radul 
voevod, ful lui Mihnea voevod, din ila di dumnesceu domn al Țării Româneşti. 

Înainte - de Radu Mihnea această pecete e întrebuințată de Mihnea Turcitul. În Arh. Stat. avem mai multe exemplare bine păstrate, d. p. dela 5 lan. şi 16 Dech. 1587, 28 Ian. 1589, 18 Iunie 1590 ; unele 
au între -cele două elemente ale emblemei o bandă; legenda mar- ginală e: $ Auacerite BO:Ito Iw Aluxuk goenoaa. Cf o reprodu- cere la d-l Gr. Tocilescu, Manual de istoria română, ed. 2 (1900), p. 260, fără dată și”eu legenda: 7 Auraserio Bwvaene Aluyu'k " BOEROA4; aceeaş în Rev. p. ist, arh. şi filolog,,..vol. 1, p7"190. 

Aceasta e pecetea obișnuită a lui Mihai Viteazul. Cel mai vechiu exemplar ce cunosc e pe documentul dela 7 Iulie 1593 (Arh. Stat.), cu legenda marginală: [+] ati E. Îwv Alugana noenoaa și după nor- 
BOA4 probabil data ştearsă. Un exemplar dela 1594 e reprodus în 
manualul d-lui Tocilescu, p. 293, cu legenda: Ta. Bit. Iv dluana „BeEBOA[A] E a. „ape. ; cf, Revista p. ist, arh. şi filolog, vol” il, p. 309. În doc. dela 29 Aug. 1594 (Arh. Stat.) se citeşte: «+ m. &. Iw Aluyana 
BOFROAd B. „3pB. Unele au și pe banda dela mijloc cuvintele: + CAAA 
Be AacpAjie: însăşi nila ui duniţezeu, într'o redacție mai rea Ma. 
E, MACPAUE, sau MApAIE, sau AtipAle. Vezi exemplarele dela 7 Mai 
1598, T Sept. 1599 la “Acad. Rom.,| 25 Martie 1600 la Arh. Stat, 
Gama Bine AMacpajie se vede foarte lămurit pe pecetea lui Simeon 
Movilă dela 20 Apr. 1601 (Arh. Stai); așa va fi şi în pecetea lui 
Radu Mihnea, reprodusă de d-l Tocilescu în manualul.citat, p. 331, 
unde e desemnât însă Hacp Al (O formă imposibilă). 

Cu neînsemnate variante în redacţia legendei” și în ornamentică, 
acest al treilea tip de pecete este întrebuinţaf dela Mihai Viteazul 
încoace de nai toți domnii Țării Românești din sec. XVII. Vezi 
reproducerile din manualul d-lui Tocilescu, p..331, 333, 335, şi cele 

  

ef 
din Revista pentru istorie, arheologie și filologie, vol, III, p. 211 (a rea) armare: 

lui Nicolae, fiul lui Mihăi Viteazul, 1600), p. 215 (a lui Radu Şerban, 

I
N
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1604), p. 220 (a lui Gavriil Movilă, 1618), p. 223 (a lui Alexandru 

Radu, 1624), p. 229 (a lui Matei Basaraba, 1637) D, 

Ce semnificare să fi avut aceste embleme ? 

D-l D. Sturdza a presupus, în broşura asupra documentelor dela 

Wiesbaden, că cele două capete, transformate întâiu în busturi, apoi 

în corpuri întregi, reprezintă pe sfinţii Constantin și Elena, patronii 

Țării Românești, și sânt emblema pecefilor particulare ale domnilor, 

pe când p/furul 2) cu crucea în cioc e sfera fării. | 

Faptul că vulturul cu crucea în cioc se găseşte de obiceiu în pece- 

țile cele mari, pe când cele două capete, busturi sau corpuri se 

găsesc exclusiv în cele mici, confirmă presupunerea dlui Sturdza. 

Este știut că şi peceţile particulare ale suveranilor din apusul Eu- 

ropei sau așa zisele peceţi secrete, pe care aceștia le puneau câte 

odată în loc de pecetea statului, când n'o aveau pe aceasta la înde- 

mână, sau alăturea de ea, spre mai deplină confirmare a actului sau în 

semn de deosebită favoare, erau totdeauna peceți mici, uneori foarte 

mici. E natura! să găsim şi la noi acelaș lucru: o pecete a statului şi 

o pecete particulară a damnului. Avem chiar acte întărite cu amân- 

1) În «Documente şi Regeste> admisesem că cel mai vechiu exemplar de pe- 

cete cu emblemă dublă este dela Radu Paisie din 20 Iunie 1537. Examinând 

însă din nou pecetea acestui hrisov (trecut în inventarul Arh. Stat. cu data de 

20 Iulie), am constatat că eanu ea lui Radu Paisie, ci a lui Radu Mihnea; a fost 

deci cusută ulterior la hrisovul din 1537,—un obiceiu pe care l-am constatat 

adescori în Ţara Românească. Legendu este identică cu cea dela Braşov din 

1612: ş iv PaaSA BocRoaa crt Aluyuln noa], cul atâvis rin aemae gaauner, Cf, exem- [puri 

plarul dif Arh. Stat. dela“i2 Fevr, 1615: + Iw PaaSa goeneaa cun Alu (s. Alu) pure 

ROA, Băile AATIE THR BEAMAL RAAUROE. ” i | N pet 

2) Că la început era vulturul, nu corbul, nu încape îndocală; aceasta se vede 
din peceţile lui Mircea cel Bătrân şi Vlad Dracul, ca și din manetele cele vechi ale 
Țării Româneşti: ale lui Vladislav I, Radu, tatăl lui iircea, Dan ÎI, Mireca cel 

cBătrânș” Mihail 1, Radu Praznaglava, Vladislav II, Radu cel Mare. Vezi reproduce- 
rile din Magnum Etymologicum al d-lui Hasdeu, vol. III, art. Za, fab. A. şi 
B.— Din cele" trei—monete-cu- legendă” 1 a5 7 Iuiaui Eaari, 700 4 Îgcau Baariena 

—ESiRoAa (col. 2.444, No. 10), 2. ao.  lw Baaaneaasa, 772. Iw Baaqicaanz Boeto Aa (col. 
2.445, No. 13) şi 3. az. î lv Raaarcăa RORA, 7ev, i.Iw RaaAneaa ROHROA THR (ru; 
col. 2.445, No. 15), pe care d-l Sturdza le atribue lui Vlad Dracul, Vlad Ţepeş şi 
Vlăduţă, pe cele două dintâiu le-aș atribui lui Vladislav II (1447—1456), iar pe a 
treia lui Vladislav III (1523 —1525), deoarece nu se constată de nicăiri ca Vlad 
Dracul sau Vlăduţă să fi purtat şi numele Vladislav. Se poate să fie însă toate dela 
vV Jadislav II, care a domnit opt ani, pe când Vladislav al III n'a domnit nici doi 
ani deplini şi nici aceștia în linişte. Moneta lui Vladislav III (tabela B, V) samănă 

“foarte mult cu cea atribuită qe d-l Sturdza lui Radu cel Mare (tabela B, IV).
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două peceţile: așa e tratatul ju Mircea cui regele Poloniei dela 1411, care pe lângă pecetea cea miare cu legendă” latină are și pecetea cea mică cu legendă chirilică, atârnate amândouă de pergament. Aşa e și în Moldova/ În actul bofhagiall al lui Roman din 1393 (cătră Vladislav Jagielto) pecetea/cea mare! (7:/, cm. în diam.), cu legenda: + neuara Ii Pomană EOEBOATRI BEMAE MOAAaBncEOI, are în dosul ei imprimâtă „pecetea cea mică (c. 2 cm. în diam.), cu legenda: + [5] Postana ROEROA[a], amândouă în ceară verde 1), „Tot așa actul” omagial al lui Ştefan din 1395 (Uljanickij, p. 8—9; Hurmuzaki, Documente |, 2, p. 817—3819) ațe pecetea cea mare (7:/2 cm. în diam.), cu legenda: T NEuaTa Ig Il'reana noenoau 
Beaa'k MOAAdncHot, pe dosul căreia e imprimată pecetea cea mică (c. 2 cm. în diam.), cu legenda: 3 neua'ra Ilredana aoenoani, amândouă în ceară verde 2), 

Se poate dar admite că pecetea cca mare e a statului, iar cea mică 
a domnului. E mai greu de explicat originea și semnificarea lor. 

În «Documente şi Regeste» am primit interpretarea d-lui Sturdza, 
că cele două capete, busturi sau corpuri reprezintă pe sfinții Con- 
stantin și Elena; sânt însă motive puternice care mă fac să mă în- 
doesc acum de exactitatea ei. 

Întâiu de toate, pe peceţile cele mai vechi, d. p. pe ale lui Mircea, 
amândouă capetele sânt de bărbat, iar coroanele în trei colțuri sânt 
coroane domnești, nu de sfinți. Numai în pecetea cea mică. rotundă 
a lui Vlad Dracul și în pecetea cu legendă latină a lui Vlad Ţepeş 
se distinge capul de femee de cel de Părbat, | 

Al doilea, în peceţile bizantine ce au putut sluji de modele dom- 
nilor noștri, nu găsesc pe sfinţii Constantin și Elena, ci, pe cât 
le cunosc din materialele publicate de Schlumberger, pe împărat și 
împărăteasă, sau doi împărați 3). Tot așa în cele două bulle ce ni s'au 

  

1) Nici în_Uljanickij, p. 6—7, nici în Hurmuzaki, Documente.[,..2,-p.-816, nu se pomeneşte, de-pecetea..cea.mică. | 
"aj Pecetea cea mică e în cazul acesta un «contrasigillum», deși la noi ea nu 
avea toate caracterele sigilului sezret din apus; v. Giry, Manuel de diploma- 
tiquc, p. 641 și urm. — Între lecturile mele şi ale_ d-lui. ISaluzZniacki, care le dă 
după fotografiile Academiei Române, sânt unele deosebiri de ortografie; eu 
le-am luat ja 1590 după originale, fără” să I€ fi putut controla de atunci încoace. 

3) G. Schlumberger, Sigillographie de 'empire byzântin, Paris MDCCC 
LXĂALY, p. 417 sq.—Când e vorba de sfinți pe monetele bizantine, se distinge 
foarte bine aureola de sfânt de coroana împărătească; v. d. p. 1. Sabatier, Des- 
cription generale des monnaies byzantines, vol. |, pl. LVII. Pra Pi ai 

    

ma,



j 

| 
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păstrat dela țarii loan Alexandru şi loan Şișman (i Dech. 1347 şi 

21 Sept. 1378) găsim la cea dintâiu de-o parte pe Isus Hristos — 

lucru foarte obișnuit în peceţile bizantine, în care pe lângă Hristos 

se mai iveşte Maica Domnului, Sf. Dimitrie sau Sf. Gheorghe, — de 

alta pe Alexandru, iar la a doua de o parte pe Sf. loan din Ryla, 

de alta pe Şişman 1). Bulla lui Alexandru are pe de mărgini şi 

legenda : [i] RU SlaeSanap ufn Bazrapoatz. 
În monetele € țarilor bulgari deasemenea: cele două corpuri stând 

în picioare și despărțite printr'un prapor (steag) sânt sau ţarul și 

țarița — moneta lui Mihail Asan are chiar legenda: u. Alițara, 
U. Gota — sau cei doi fraţi Petru și Asan, cum presupune Iliev, 

căci ambele corpuri sânt bărbătești; în unele exemplare se disting - 

și bărbile 2). Emblema peceţilor muntenești_samănă-foarte- mult cu 

această emblemă bulgărească-;- ea -poate -să-i fi..slujit. de . model. 

—Bulearii își găsiseră şi ei modelul în monetele bizantine. Foarte 

multe din acestea au pe o parte două busturi sau două corpuri 

intregi (stând în picioare sau șezând în tron, cu labarum și cu 

/ sceptrul în mâni), iar în mijlocul lor o cruce sau un prapur. Astfel 

| sânt d. p. monetele lui Mihail II şi Constantin II (Sabatier, IL, _pl. 
j LII), ale lui Vasilie și Constantin (ibid., pl. XLIV) şi ale altor im- 

păraţi ce le-au succedat (ibid., pl. XLIV şi urm.); ca. desemn. mai 
asemănătoare cu cele bulgăreşti:sânt monetele din timpul lui An- 
dronic II Paleologul, d. p. ale lui Andronic II și Mihail IX (ibid., 
pl. LX), sau ale lui Andronic II şi Andronic III (ibid.; pl. LXI) A). 

Cât pentru vultur, ei pare a fi împrumutat dela Bizantiși. Se găseşte, 
ce e drept, și pe o monetă a lui Sracimir, țarul bulgar din Vidin, însă - : 
cu două capete (Iliev, ]. c., tab. IV, No. 58), În Țara Romafiească e cel 
puţin tot atât de vechit, De model a putut să-i servească vulturul cu 
crucea deasupra ciocului de pe unele monete- bizantine, d, p. ale lui 
Zeno Isauricul, 474—491, în. care el are aceeaș poziţie ca în peceţile 

23 
1) Î. Sreznevskij, Svedânija. i Zamătki, LN . Sre XXI (1879), p. 84.—C, Jireze, Ge- 

schichte der Bulgaren, p. 409. ” h P i 
2)” Reproduceri după monete bulgărești se găsesc, 

skich novaca, Zagreb 1875, tabelele, şi la A. T. tev, Brlyarska_numismatika; în Sbornik, Is, vol. „LI (Sofia. 1889),.p—97-sq.—şi-tabelele. 
FDI Torga < e de părere că cele două figuri din m 

unitatea: imperiului roman, cu cei doi îm 
“şi românești sânt o 

  

———_— 

ca Ljubic, Opis jugoslaven- 

onetele bizantine reprezintă 
păraţi, şi că emblemele bulgărești 

imitație a acesto ” —pz6 na. ra, lemânii şi, Braşovul (sub presă), 

pete
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noastre: cu capul întors spre stânga sau spre dreapta 1), sau ale lui 
Vasilie Comnenul, 1333—1340, în care mai are şi o cruce în cap 2). 

El se găsește și într'o sumă de peceţi de-ale marilor dignitari 
bizantini, fie singur (Schlumberger, 1. c., p. 86, 114, 449), fie cu o ste- 
luță (p. 86, 87), fie “cu un monogi gram în formă de cruce deasu- 
pra capului, ca d. p..în pecetea consulului Zaharia din sec. VI— VII 
(p. 479), fie cu o secure în gât (p. 27) sau cu o ramură în cioc 
(p. 27, 448). Dealtmintrelea, el era și în pecețile împăraţilor ger- 
mani, d. p. în pecetea cea mică și mijlocie a lui Sigismund, într'o 
sumă de peceţi ale nobililor unguri, d. p. în a lui Paulus Nagymar- 
toni, iudex curiae în sec. XIV (un vultur cu ciocul întors și cu o. 
cruce în fața lui) și în a cardinalului și arhiepiscopului Dionisius Szecsi 
din sec. XV (un vultur cu două capete,:cu cruce și cu pălărie de 
cardinal deasupra lui) 3) şi chiar la unii boeri de-ai noștri 4: 

Asupra înlocuirei lui cu corbul, documentele dela Braşov nu ne 
oferă elemente îndestulătoare spre a o studia, Dacă descrierea pe- 
ceţii lui Dan pretendentul dela 2 Martie 1460. (No. CCLXIX) este 
exactă — și cu toată silința ce mi-am dat.de a vedea întrinsa un 
vultur, n'am putut vedea decât corbul--atunci. am putea admite că 
el s'a introdus.la noi din herbul Corvinilor. Acesta avea un corb 
cu inel în cioc și o semilună, deasupra lui 5). Pentru interpreta- 
rea acestui corh s'a creat cunoscuta legendă pe cate o găsim con- 
semnată si la Miron. Costin în Kronika ziem.moldawskich_i multan- 
skich 6). Ivirea lui întâiaş dată în pecetea lui Dan s'ar explica prin 
rapostul de completă infeodare în care se afla acest pretendent față 
de Matei Corvin. pr 
E mai probabilă însă o altă explicare, pe care mi-au sugerat-o ve- 

chile tipărituri românești și la care a ajuns, independent de mine, un 
eminent cunoscător al- acestora, d-l Nerva Hodoş. Cea mai veche 

/ 
/ „7 

7 pa 
1) I+ Sabatier, Description generale des monnaies byzantines, Paris 1862, [, pl. 

VIIl/No. 3, 4 şi 5: No.3 şi dau Criceă deăsipra capulăi; NO- 5 A6asăpra ciocului. 
2) Ibid.“II, pl. LĂVIII, No. 23 și pl. LĂIX, No. 1 şi 3. : 
2 A: magyar nemzet târtenete, vol. Il, p. 83; vol. IV, p. 17. 
4) Nezi mai jos, p. LXXV şi urm. * 
5)* Vezi reproduceri după peceţile lui Ioan Hunyadi și Matei Corvin și după 

monetele din timpul lor în A magyar nemzet târtenete, IV, p. 66, 88, 265; la p. 340 
Corbul "E fără inel în cioc, | | 

) I. Bogdan, Cronici inedite atingătoare de istoria Românilor, București 
1895, p. 165, $9. 
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din toate, liturghierul slavonesc dela 1508, are în vigneta dela fila 

8 a coalei întâia stema Țării Românești: un vultur cu crucea în cioc 

soarele şi luna de-a stânga și de-a dreapta ei 1). Cele trei vignete 
însă din evangheliarul dela 1512 au în loc de vultur un corb: e 
primul caz de constatare sigură a corbului în stema țării 2). Exem- 
plarul pe pergament al evangheliarului din muzeul de antichități 
are însă un vultur, desemnat cu mâna de un miniaturist 3). Cazul acesta 
ne îndeamnă să presupunem că în exemplarele pe hârtie, necomple- 
tate de miniaturişti, rămânând numai o simplă schiță de desemn, care 
în tipar eșia cu totul neagră, vulturul a putut fi luat drept corb şi 
transformat apoi în acesta. Așa în molitvelnicul dela 1545 pasărea 
din stema ţării este evident vulturul 4); în triodul dela 1550 însă, 
în octoihul dela 1574, în: cel dela 1575, în psaltirea slavoromână 
dela 1577 şi în alte tipărituri din sec: AVI sau este corb sau sea- 
mănă mai mult a corb decât a vultur 6), | 

| În tipăriturile din. vremea lui Matei Basaraba ea se lua drept 
corb; cf. stihurile lui Udriște (Uriil) Năsturel din Fierăști în pravila 
dela 1640: 

Grpana cia e anamenie nruus Epaănia HOCUT, 
Faţa aceasta drept stemă pasăre corb poartă. 
Bpanta EA ki Nepal He MBAara'ru ca, 

“Iar al corbului piept să fie pururea ferit 6). 
Ne-am aștepta, după acestea, ca şi în peceţi corbul să se ivească 

după 1512. Aşa şi este. Afară de cazul izolat al pecetţii lui Dan pretendentul dela 1460, unde mai la urmă ar putea să fie vulturul, el s'a introdus/Amai întâiu în peceţile cu emblemă dublă, deci în a doua jumătate a sec. XVI. În acestea însă pasărea fiind foarte mică, e greu de hotărit dacă ea reprezintă un vultur sau un corb. Destul că în ţară, era considerată drept corb. Astfel, corbul ar fi înlocuit pe vultur din pricina unei imperfecțiuni tipografice. 

  

— 

1) I6an Bianu şi Nerva Hodoș e ia a ara 3 Bibliografia românească v h i 1899-—1902, p. 4. Pa oiitdniv iuli ee e, București 

/ Ibid., -p.—11-—13;-cel_dela_p. 11 are şi coroană pe cap. 3) Vezi planşa reprodusă de A Odobescu în Revist ână ( 
ezi ș . a Română, vol. I (1860). %) Bibliografia românească, vechs, p. 24. Te 550) “J Ibid..p._32,_58,_61,_62,_66. 

5) Ibid.y-p 109. Cf. i i : A : . la d. Lai Cf. scrisoarea lui Constantin Brâncoveanu din 1689, citată
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Câteva cuvinte încă asupra pecefilor boereşti. 
Cele mai vechi exemplare din arhivul Brașovului sânt cele pa- 

tru din documentul dela 17 Mai 1421 al lui Radu Praznaglava: 
pe una singură, cea mai mare din ele, se distinge bine un vultur 
cu două capete și cu aripele întinse; bănuesc că este pecetea lui 
Radul, primul boer în lista martorilor:și poate fostul ban și vornic 
dela 1413; pe două nu se poate distinge nimic, iar'a patra, care 
presupun a fi a lui Mihail protovistierul, are inițiala Al ==Aluyanan. 

În Țara Românească obiceiul de a atârna pe lângă pecetea dom- 

nului peceţile boerilor mari nu era așa de înrădăcinat ca în Moldova; 
deaceea avem foarte puţine documente domnești cu peceţi boerești. 
Cele mai prețioase în privința aceasta sânt: actul dela 2 Martie 
1460 al lui Dan pretendentul (No. CCLXIX), tratatul din 3 Dech. 
1507 al lui Radu IV cu Saşii dela Sibiu (No. CCCIX), amândouă cu 

câte 12 peceţi boerești, apoi tratatul dela 1 Aug. 1511 între Vlăduță și 
Braşoveni (Arh. No. 742), cu 13 peceţi, și tratatul lui Neagoe: cu 

aceiași din 17 Martie 1517, numai cu patru peceți. Dacă emblemele 
şi legendele acestor peceţi ar fi mai clar imprimate sau mai bine 

păstrate, așa ca fiecare din ele să poată fi atribuită boerilor cores- 

punzători din acte, am avea, pe lângă celelalte peceţi. boereşti din 
arhivul Brașovului, un material destul de bogat pentru această 
parte a sigilografiei noastre. Lucrul insă nu este așa. Numai foarte 
puţine din ele pot fi identificate şi la puţine emblemele sânt clare. 

Astfel, pecetea cu vultur din documentul lui Dan, din a cărei 
legendă nu se văd decât literile new... on (2) nop., pare a fi fost 

a lui Bogdan vornicul, ceea ce ar însemna: [ţ] neu[ar horaan]oar 
gOp[nuka]; din celelaite unsprezece nu se văd urme de legendă la 

nici una; emblemele se recunosc însă la șase din ele. 

Din peceţile tratatului dela 1507 n'am putut ceti decât pe a lui 
Stroe vornicul: ţ ziSnanih GTpoe ARopuin, care ca emblemă și 

ornamentică este foarte asemănătoare cu a vornicilor Dragomir 
Udrişte din vremea lui Vlad Călugărul, Calotă din vremea lui 
Neagoe Basaraba, Radul din vremea lui Bădica Radul, Vintilă din 
vremea lui Radu Paisie și Socol din vremea lui Pătrașcu: s'ar părea 

că vornicii întrebuințau cu predilecție ca emblemă buzduganul sau 

toiagul, cu soarele și luna, sau cu una din acestea. Emblemele ce- 
lorlatte unsprezece peceţi, unele foarte bine păstrate, sânt greu de 
descris prin cuvinte; ele ar trebui reproduse prin desemne, Se poate
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însă presupune despre ele, ca și despre cele șase dela 1460, că 

multe își vor fi'avut modelele în peceţile ungurești contimporane. 
Dintre cele 13 peceţi ale tratatului dela 1511, cea de lângă pe- 

cetea domnească, ceva mai mare și atârnată de mătase roșie-galbenă- 

albastră, ca emblemă un toiag între lună și soare, e probabil a banului 

Barbul; între celelalte 12, mai mici şi atârnate de mătase roșie- 

verde, ca a domnului, legende clare au numai trei: una, cu o pasăre 
(vultur) cu aripele înținse şi cu o stea la: dreapta ei, are deasupra 
legenda Îeroe: este pecetea lui Neagoe, tatăl Craioveştilor (Barbul, 

Pârvul şi Danciul); alta cu o pasăre ca emblemă și cu legenda 

BorAaun ABOpHiitn ; a treia cu o veveriţă (?) şi cu legenda Aanujoa. 

La celelalte se văd numai emblemele următoare: a) un om șezând 

în scaun, b) un om stând în picioare (în trei peceți, din care una mai 
are și două semicercuri întoarse cu partea convexă unul spre altul şi o ' 
liniuță deasupra lor) ; c) o femee cu lance și scut în mână (Minerva); 
d) două profile faţă în faţă, sau doi vameni ţinându-se de mână (); 
e) două camee (în două peceţi). Restul sânt rău imprimate 1). Căruia 
dintre boerii citați pe lângă Barbul, Bogdan şi Danciul va fi aparținut 
fiecare din aceste peceţi, e cu neputinţă de hotărit ). Pecetea lui 
Neagoe a fost pusă, de sigur, de unul din fii săi, poate de Pârvul. 

Din cele patru peceţi ale tratatului dela 1517 una, la dreapta celei 
domnești, are ca emblemă un buzdugan (sau toiag), cu soarele de-o 
parte și luna de alta şi cu legenda: + cin neuaruut :&Snau haaor[4] 
ARSpulun];-a doua, tot la dreapta celei domnești, are o emblemă nelă- 
murită și e fără legendă; cele două din stânga, amândouă fără le- 
gende, au: una două busturi de boeri față în față, despărțite printr'un 
pom ce samănă cu cel din pecețile domnești, capetele. sânt: fără 
barbă şi par a fi acoperite de coifuri; alta două semicercuri întoarse 
unul spre altul cu partea convexă și o cruce la mijlocul lor. Aceste 
două din urmă le cunoaștem şi din tratatul dela 1511: una trebue 
să fie a lui Horvat logofătul, vistierul dela 1511, alta a lui Dimitru 
visternicul. Rămâne ca cea de-a treia să fie a banului Barbul. Toate 
patru sânt atârnate de mătase roşie verde, ca și pecetea domnească. 

  

1) Legendele şi emblemele acestea au fos 
Pai: sânt citați 15 boeri: î. Bogda 

t controlate și de d-l Iorga. 
n vornicul, 2: Barbul banul și fraţii săi 3. Pârvul și 4. Danciul pârcalabul, 5. Datco banul, 6. Horvat vistierul, 7 Vancea logofătul, 8. Marcea postelnicul și fratele său 9, Semca spătarul, 10 „10. Calotă vistierul, 11. Ivan stolnicul, 12. Stef i 

alo . > 15. Ştelan pitarul 13. Radul b - dinți, 14. Cocora vornicul, 15. Viaicul șătrarul, îs nul de Mehe
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Celelalte peceţi boereşti din arhivul Braşovului sânt descrise la 
fiecare scrisoare în parte. Ca regulă generală asupra emblemelor și 
legendelor lor 1), putem stabili deocamdată următoarea : 

a) În embleme, boerii din Țara Româneasă au căutat să imiteze 

pe nobilii unguri, în a căror peceți din sec. XIV-XVI se găsesc o bună 
parte din figurile peceţilor românești: vulturul, buzduganul sau toiagul, 

soarele şi luna, felurite animale, ostașul și o sumă de alte embleme, 

a căror descriere e foarte greu de făcut prin cuvinte; multe sânt 

simple camee 2). Ceva analog constatăm în Moldova: aci peceţile 
boereşti au deseori semnele herburilor polone 3). 

8) În legende, deosebim trei tipuri: a) numele simplu al boerului, 

câte odată și al tatălui, cu sau fără atributul ::Snan4; b) numele 
boerului şi funcțiunea lui, deasemenea cu sau fără atributul ::Snauz ; 

c) numele sau numele și funcțiunea, precedate de formula «pecetea 

lui», <această pecete este a lui», «această pecete a făcut-o»: ntuaru, 

Ciu NeuaTh sau cil NEUATHNRA CU gen., NEUATh sau cîini (li) NesaTa 
CATBOpU. . 

„De categoria întâia sânt peceţile lui Albul vornicul (0431 —33): 

“ Slagn 'Toncagec; Antonie cămăraşul (c. 1433—43): [7] Slulronie] ; 
Dragomir Udrişte vornicul (ec 1482—92): + Aparoatuip Sprie; 

Neagoe vornicul și Danciul pârcalabul (1511): [i] Heroe, [7] Aanuna. . 
De categoria a doua sânt peceţile lui Voico vornicul (1431): [+ hou- 

40] popi; Ştefan logofătul (1442): + Grebann a[oroer]; Dragomir 
al lui Manea vornicul (1474 si c. 1478—79): î isSnan Aparoauip 

Atkopui ; Cârstian pârcalabul (1476): + lp[zerian) nopr[aaas] ; 

Dragomir Udrişte vornicul (c. 1482—92) : 3 Aparoatipn AROPHHKE, 

“scris și Aparcatip [Aeopuutu, Aparoatuip ABopru; Staico logo- 
fătul (1492): [ Snan Grau]ko acro[erz]; Cârstian vornicul (c. 

1496—1507): [1] hperian ABop[Hu]s; Stroe vornicul (1507):  a:s- 

nau Grgoe Anopuu; Calotă vistierul (1508—09): 7 haaoTr[z] ea 

gicriap; Bogdan vornicul (1511): [7] Boraaun Anopuun; Drăghici 

vornicul (c. 1530—36): + :Snann Apariun [Beau] AROpritin; 
Vintilă vornicul (c. 1536—38): [;] ::Snan Burua Beautu ABOpHIIR; 

Stănilă vornicul (e. 1558): + [:xS]nan G[ranluar Anolpu]u. 
      

1) Ca mărime, ele variază: între 1—3 cm. în diam, _ 

:) Cameele antice erau întrebuințate peste tot în peceţile evului mediu, din 
credința că ele aveau puteri supranaturale. Giry, Manuel de diplomatique, p. 625. 

5) Afirmația aceasta e bazată pe studiul a o sumă de peceți moldoveneşti 

din sec. XV.
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De categoria a treia se ţin peceţile lui Coico logofătul (1431): [ne 
ua Roni[a] [aJo[rogerz]; Calotă vornicul: $ cin neu4ruut 2Snan Ba- 
A9T[z] Agspu[un] şi: + nesaruutn iiSnann Baaorz neaniu ABOprinIt: 
(1517. 1512—21); Radul vornicul (1523): + cin ne[ua]r PaaSa ne- 
AMBII Agoprui [.]5[. knee 1); Oprea logofătul (c. 1542): + neu[a)rn 

On[pk]; Socol vornicut-(6 1554): î + NESATh ENTROPIA Gonoan 
BEAMEIL ABOpHUERI. i 

Un al patrulea tip l-ar forma peceţile cu inițiale, ca a lui Mihail 
protovistierul dela 1421. Sânt insă foarte puţine cazuri de acestea 

“şi mai toate dubioase. Dealtmintrelea inițiale se găsesc şi în peceţile 
din Moldova, d. p. H. Al. = Iunoapz dlenerz la 1615 (Arh. ist. |, 
1, p. 71). . 

„ Asupra zecezilor municipale şi mitropolitane n'am multe de adăo- 
gat la cele ce am spus în note. Din sec. XV şi XVI ne-au rămas 
aşa de puţine, încât e greu a le grupa în clase cu caractere bine 
definite. Se pare însă că judeţii aplicau pe scrisori nu numai pecetea 
orașului, ca d. p. la No. 499 (a Târgoviștei, ca figură Maica: dom- 

nului), ci şi pecetea lor personală, ca d. p. la No. 537 (a judeţului 
Sava, ca figură o camee). E interesant de constatat şi faptul că unele . 
peceţi municipale au avut o foarte lungă durată. Așa pecetea Târ- 
goviștei dela No. 499 (3.5 cm. în diam.), cu legenda: [î] cureep[u 
ce] Ba Au [eJaroetpuarțe Iv] Ikroe B[oe]aca, se regăsește în- 
tr'un act dela 19 -Mai 1614 (Arh. Stat.), cu deosebirea că aci este 
ceva mai mare (c. 4.5 cm. în diam), iar legenda e: + ch'TROpii ce co 
[neujara Bu anu [ea]areit:[p]uwas In I'kroe noeoa. Dela mitro- 
poliţi ni s'au păstrat numai două întregi: a lui Varlam «mitropolit a toată Ungrovlahia și exarh al tuturor plaiurilor», cu legenda: T cui 
NEAATRh CTBOpRI ApyitennekSn Bapaami RAAUROIU 3E, (No. 498; af.= Bean), și a lui Daniil « mitropolit de Severin şi de Ardeal», cu legenda: T caepeu[u] avrrgonoaumr Aamuma (No. 500). Cea dintâiu are ca fi- gură schimbarea lui Isus Hristos la față, a doua mielul cu prapor în spate. 
a 

eccetea uccasta se găseşte în două scrisori (Arh. NN două la cuvântul din urmă ş şi “ko sânt sigure; o literă tot, iar înainte de -kuen pare a fi fost un n sau un r. S'ar MOR == ESAhuon și am avea astfel numele Budeanul Rudeanul = din Ruda, din Rudeni). Interpretarea aceasta mi-a sugerat-o d-l „uliu Tuducescu, aducându-mi_aminte_de Buda,_stolnicul lui Vlad_Ţepeş dela. 1458 (Venelin, p. 92). Se 'nțelege că nu săte exclusă o altă întregire. 

0. 551 şi 557); în amân-. 
înainte de s$ e ştearsă de 
putea completa [B]s(r]- 

= din Buda, din Budeni (cf.



LAXIX 

Ş. 5. Metoda publicări. 

Voiu încheia această introducere cu câteva cuvinte asupra mo- 
dului cum am publicat documentele slave _dela-Braşov-in această 
nouă ediţie. «Documentele și Regestele» dela 1902 au fost redactate 

intenția ca ele să devină o carte populară; materialul cu totul 
nou și atrăgător ce aduceau ele în istoriografia noastră era de na- 
tură să deştepte și interesul acelor clase sociale, care nu pot să-şi 
facă din istoria naţională un studiu de predilecție sau de speciali- 
tate. Scopul a fost încâtva atins, întru_ cât ediţia_lor-este-pe sfârşit. 
Simţindu-se dar trebuința de o nouă ediție, am profitat de această 
ocazie spre a completa! pe cea dintâiu cu textele originale și a le 
reproduce pe toate în intregime, Copiile au fost din nou colaționate 
cu originalele, traducerile au fost revizuite și indreptate, iar notele 
întregite cu izvoare nouă, publicate în cei din urmă trei ani sau 
găsite de mine însumi. Se înțelege dela sine că multe date hipote- . 
tice din prima ediţie au trebuit să fie schimbate. 

Am adăogat și scrisorile latineşti ale domnilor și boerilor români 
re 

către municipalitățile dela Brașov și dela Sibiu, care pe lângă marele . 
interes istoric! ce-l prezintă, având toate data anului, mai au și un 
interes diplomatic: formulele documentelor slave pot fi acum stu- 
diate în comparaţie"'cu cele latinești; multe lucruri ce rămâneau 
obscure în -cele dintâi (cu deosebire “unii termini din tratatele de 
comerț) se lămuresc acum mai uşor cu ajutorul celor din urmă, 

Îndreptările cele mai multe au tost introduse în 1 legendele | pece- 
ților. "La 190i studiasem cea mai mare. parte din ele în sala cea 

“mică de ședințe a consiliului municipal din Brașov, la o masă cu 
lumină difuză. Astfel, multe peceţi, mai ales cele imprimate pe hârtie, 
mi S'au părut dela prima vedere așa de șterse, încât n'am mai în- 
cercat să le descifrez. La 1903 şi 1904 le-am recitit pe toate în 
odaea de lucru a arhivarului, unde având o lumină mai favorabilă, 
am izbutit să descifrez: multe din cele ce la început mi se păruseră . 
illisibile, sau nu le putusem ceti în întregime ori le cetisem greșit 1). 
Pentru unele controlul a devenit acum imposibil; între 1903 şi 1904, 
câteva din ele au dispărut, iar altele au fost deteriorate de cei ce 
le-au studiat în urma mea, 

1) N'am putut profita în această privință de studiile d-lui Tocilescu, al căror 
rezultat I-a expus în ședința Academiei Române > dela 18 Fevruarie a, c. Cum nu 

in, e ae na 
„.e nădejde ca memoriul d-sale să fie în curând tipărit, am lăsat $/4 din întro- 

ducere așa cum l-am redactat în Dechemvrie anul trecut. a 

FI 

fi fi
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Textele slave sânt publicate fără _prescurtări, așa cum am pu- 

blicat şi cronicele vechi moldoveneşti. Sânt de părere că în filo- 

logia slavă trebue părăsit cu desăvârșire sistemul practicat cu atâta 

predilecție de Ruși, de a publica textele vechi cu abreviaţiunile ne- 

desfăcute. Dacă pentru sec. XI—XII reproducerea acestora are oare- 

care înțeles, manuscrisele din acest timp fiind foarte rare, pentru 

secolele următoare nu i se poate găsi nici o justificare. În această 
privinţă filologia slavă trebue să se pue în curent cu metodele adop- 

tate de mult în filologia clasică, romanică şi germanică. Studiul istoric 

al limbilor slave e destul de inaintat, ca editorii de texte să poată 

elimina din tipar acele prescurtări ce diformează textul și îngreuează 
înţelegerea lui. Şi-apoi, abreviațiunile în paleografia slavă nu pre- 

zintă nici o dificultate; sânt foarte rare cazurile unde se pot ivi în- 

doeli, și acestea se pot releva în note. Se ințelege că desfacerea 

abreviaţiunilor trebue făcută în conformitate cu școala ortografică 
căreia îi aparţin documentele sau manuscrisele ce se editează. Acest 
Sistem l-a urmat, cu mai „puţină consecvență, și. Miletic_ în ediţiile sale. 
biblicână” textele originale, era de nevoie să alcătuesc și un in- 

dice de cuvintele rare ce .se întâlnesc într'insele. Sânt mai ales cu- 
vintele de origine străină (grecească, ungurească, turcească, româ- 
nească și germană sau săsească) și cuvintele întrebuințate într'un 
înțeles deosebit de cele consemnate în dicţionare. Aci au intrat şi 
explicațiunile sumare asupra monetelor şi măsurilor vechi. O încer- 
„care de felul acesta a făcut și Mileti€ în ediţia documentelor bra- 
șovene, dar cu multe lipsuri, 7 

Lucrarea mea prezintă : de sigur încă multe lacune și am fost. 
cel dintâiu care m'am întrebat dacă n'ar fi bine să mai întârziu cu 
câţiva ani darea ei la lumină. Rezultatele la care a dus însă utili- 
zarea primei ediții în monografiile publicate pe urma ei, mă fac să 
cred că foloasele acestei a doua ediţii vor fi şi mai mari. 

Istoriografia română e departe de a fi ajuns la acel stadiu în 
care editarea izvoarelor nouă să poată fi amânată cu anii, ca să se: facă în cele mai perfecte condiţii posibile. Pentru sec. XV și XVI 
fiecare document nou înseamnă un nou progres în rezolvarea 
tiunilor mărunte 

  

ches- 
» iar toate la un loc vor completa tabloul ce ne facem astăzi pe baza lor de' viaţa noastră din trecut.



“CUPRINSUL DOCUMENTELOR 

1. HRISOAVE, PORUNCI ȘI SCRISORI DOMNEȘTI, 

Mircea I (cel Bătrân). 

1413, 6 August, Câmpulung. — Mircea ca reînoeşte. trataiul de comerț încheiat 
de predecesorii săi cu pârgarii Brașovului, stabilind taxele vamale pen- 
tru fiecare obiect de import şi export. — No. 1, p.'3. 

Mihail IL coregent al lui Mircea 1. 

0. 1415-31 Ian. 1418. — Mihail puruncește vameşilor dela Dâmboviţa, Rucăr 

şi Bran, să nu supere pe negustorii Braşoveni și să nu le ia vamă mai 

mult decât e hotărit de mai nainte. — No. Il, p. 6: 

0. 1415—831 Ian. 1418. — Mihail comunică Braşovenilor şi Râjnovenilor po- 

runcile date în ţara sa Cu privire la incasarea datoriilor dela Braşoveni 

şi la zălogirea de mărfuri şi de persoane. -— No. III, p. 7. 

Radu II (Praznaglava),. 

1421, 17 Mai. — Radu_închee ur: tratat de pace cu Brașovenii și cu_tara 

| Bârsei, făgăduindu-și unii altora ajutor reciproc și libertate deplină de 
comerț în țările lor. — No. 1V, p. 8. - - 

1421, 21 Noemvrie, Târgoviște. — Radu reînoeşte_ tratatul de_comerț în- 

cheiat de strămoșii săi cu Braşovenii, stabilind taxele de vamă prin târ- 

guri și “Pe drumul Draşovului până la Brăila. —No. V, p. 11. 

0. 1424—1427. — Radu comunică. Braşovenilor că a desființat yama-din-nou 
înfiipțată-la- Câmpulung, - — No. VI, p: 13. 

1424-1427, — Radu- confirmă: Braşovenilor, lâjnovenilor şi ţării Bârsei pri- 
vilegiile comerciale de înai nainte și poruncește «țarului Alexandru» să 

- îngrijească ca vameșşii dela Rucăr şi dela, Cetatea Dâmboviţei să nu 

calce aceste privilegii. — No. VII, p. 14. 

VI
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Dan-Il: 
i , 

1422, 23 Octomvrie, Târgovişte, — Dan.reinocște tratatele anterioare de 
comerț cu Braşovenii.-=-No:-VIII, p. 15. 

1422. — Dan confirmă” Brașovenilor privilegiile comerciale căpătate dela Mircea 

cel Bătrân! şi comunică vameșilor dela Cetatea Dâmboviţei și dela Rucăr — 
taxele vamale pentru fiecare marfă. — No, IX, p. 17. 

1422, — Dan:cânfirmă Braşovenilor privilegiile comerciale căpătate dela Mircea 

cel Bătrân şi comunică vameşilor din Prahova” taxele vamale pentru fie- 
i care marfă. — No. X, p. 19. | 

1424, 10 Noemvrie, Târgoviște. — Dan, din recunoștință față de regele 
Ungariei, care-i dăduse dreptul de. a_bate__monetă în ţara sa, acordă 
 Brașovenilor un nou tarif de vamă, mai scăzut decât în tratatele ante- 
rioare, interzicând în acelaș timp confiscările de mărfuri sau de oameni. 
(În două exemplare : unul slavonesc, altul latinesc). — No. XI, p. 21.. 

1424.— Dan trimite o circulară vameșilor dela Cetatea Dâmboviței și dela Rucăr 
asupra taxelor vamale ce au să perceapă dela Braşoveni pentru mărfu- 
rile de import şi export. — No. XII, p. 27. SE 

1420—1424. — Dan.acordă un privilegiu comercial Târgoviştenilor, stabilind 
=>, taxele ce au să plătească pentru mărfuri în tot cuprinsul țării. — No. 

XIII, p. 28. | 
1427, Aprilie-Mai. — Dan, redobândindu-și domnia, acordă Braşovenilor li- 

bertate de comerț în ţara sa și le comunică că a pus mâna pe doi con- 
cetăţeni ai lor, cari confiscaseră la Brașov nişte marfă şi nişte sculc ale 
boerului Stoica. — No. XLY, p, 29, , 

0. 1427—1431, — Dan cere pârgarilor din Brașov să desființeze vama de cu- 
rând înființată la cetatea _Branului, şi să despăgubească pe cei cărora li 
se luase, pe nedrept, acea vamă. — No. AV, p. 30. 

c. 1427—1431, Argeș, — Dan cere pârgarilor din Brașov să pue capăt ne- 
dreptăților la care sânt supuși „oamenii. săi din .partea pârcalabilor dela 

—ran, cari le iau vămi nedrepte şi-i pradă fără vină. — No. AVI, p. 31, 
1431, 3%-Tântiarie, Târgovişte. — Dan rcînoește Brașovenilor şi țării Bârsei 

privilegiul comercial al lui Mircea cel Bătrân, oprește confiscările şi ză- 
logirile de mărfuri şi de oameni şi stabileşte pentru mărfurile de transit 
o taxă de 3 la sută. (În două exemplare slavoneșşti; privilegiul lui Mircea 
din 25 August 1413, intercalat într'unul dela 28 Ianuarie 1431 al lui Dan, amândouă în latineşte, se comunică în notă, p. 36). —No. XVII, p. 32, 1431. — Dan comunică tuturor, târgurilor şi vămilor din tara sa încheierea tra- tatului de comerț cu Brășovenii şi poruncește să se ia -aceleași vămi, - Cum s'au luat pe vremea moșului său Mircea. = "No. AVIII, p. 38.' 

SP 

  

+ Alexandru-Aldea. 
'1432, Mai-lunie. — Alexandru cere ajutor dela Braşoveni împotriva oştilor lui Murad şi a patru paşi ce se apropiau de țara sa.—No. XIX, p. 40. 1432, — “an ru roagă pe Braşoveni să-i vie de grabă în ajutor, căci Turcii au ajuns la ăre și iri LĂ 

j unăre şi au ocupat Xadurile, — No. XX, p. 41.
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1432. — Alexandru roagă pe Braşoveni să se grăbească cu afutoarele, sau să-l înștiințeze dacă nu pot veni. — No. AI, p. 42. 
1432. — Alexandru scrie Brașovenilor că i-au sosit în ajutor patru-steaguri= de- Moldoveni.şi cere să-l ajute şi ci cu arme.—No. XXII, p. 42, 
1432, — Alexandru face imputări Sibienilor că nu i-au dat nici un ajutor con- 

tra Turcilor şi se desvinovătește de acuzarea că ar fi devotatul acestora; 
el a fost la ei ca să-și facă pace și să-și răscumpere robii, a rămas însă 
credincios creştinilor. — No, XXIII, p. 43, 

1432—1433. — Alexandru cere Braşovenilor să-i extradeze pe boerii necredin- 
cioși cari îi furaseră caii şi se refugiaseră la Brașov.—No. XXIV, p. 44. 

1431—1433. — Alexandru cere Brașovenilor să facă dreptate oamenilor nă- 
păstuiţi la dînșii, cum face și el cu oamenii lor. — No. XXV, p. 46. 

1431—1433. — Alexandru roagă pe Brașoveni să petreacă în ţară pe boerul. 
Antonic,. pe care îl iertast. — No. XAVI, p. 47. a 

1431—1433. — Alexandru cere Brașovenilor să-i extradeze pe dușmanul său 
(VJadDracul), deoarece el e adoptat ca fiu de către regele Ungariei.— 
No. XXVII, p.'47. , . - 

1431—1433, — Alexandru roagă pe Braşoveni să petreacă pe boerul său Petru, 
Man.până „Ja Orade. — No. XXVIII, p. 48. : . 

1431—1433. — Alexandru scrie lui Bratul al lui Sumarin să dea îndărăt un 
calce i-l luase lui Lalu. — No. XXIX, p. 49. 

1432, Buzău. — Aldea scrie comitelui palatin al Ungariei și comitelui de Ti-: 
mișoara-că Turcii vin cu 74.000 împotriva Ardealului şi că el sau b5c- 
rul său Albul va veni împreună cu dinşii, dar îi va trăda în luptă ; îi 
roagă să trimeată cu armată pe pretendentul turc Cglebi, rivalul lui 
Murad, şi făgădueşte că va face ca jumătate din armata acestuia să 
treacă de partea lui Celebi; el arde de dorinţa de a-și răzbuna pe Turci. 
—No. XXX, p. 4.. . - - . 

1431—1433. — Două scrisori ale lui Alexandru, una către Braşoveni înştiin= 
| țându-i că trimete la ci în misiune pe Dieniş, alta către locuitorii. sa- 

tului Rorușani, cerându-le să asculte d6 stăpârul lor, boerul Voice. — 
No. XĂXI, p. 53. 

Vlad I Dracul. J- 

1430—1431. — Vlad, în ajunul plecărei sale în Germania, impută pârgarilor 
din Brașov că persecută pe slugile lui,:puse să păzească plaiurile dinspre 
Țara Românească. — No. AXXII, p. '54. - 

1431. (Sighișvăra). — Viad comuriică Braşovenilor că n'au voie 'să mai în- 
trebuințeze ducați de cei vechi, nici să întreţie relaţii cu Țara_Româ= 
nească..— No” XXXIII, p. 56. 3 

1431, ASishișoara).— Vlad cere ajutor DBrașovenilor, ca să între în Ţara-Româ- i 

nească, unde auzise câ Aldea e. bolnav de moarte.— No. XXXIV, p. 57. 

1431. — Vlad dă de ştire Brașovenilor că impăratul a oprit exportul de-aramă 
în Ţara Românească și le cere să oprească pe toți Myidavenii ce s'ar 

"aa 1a dinșii, până ce se vor întoarce solii săi din Moldoya.—No. XXXV, 

p. 57.
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1431. — Vlad trimete în.misiune la Braşoveni pe.Ionăş.Românul.—No. XAAVI, 

„59. . : 
14311433. — Vlad cere Draşovenilor să nu împiedece pe sluga-sa Nlad de 

a aresta pe Moldoveni, drept represalii pentru pagubele suferite dela 

dinşii. — NS XXXVIL p. 59. - / i | 
1431—1432. (Sighișoara). — Vlad poruncește: Brașovenilor să nu îngădue tre- 

cerea în. Ţara Românească decât acelor persoane, care vor căpăta voie 

'dela omul său de încredere Joanăș-Viteazul.—. No. XĂNVIII, p. 61. 
1432-—1433, — Vlad cere ajutor "dela „Braşoveni, în oameni și arme, ca să 

alunge din -Țara- Românească pe Aldea, care fusese la Turci, — No. 

XXXIĂ, p. 62. pr - - 
1432—1433. — Vlad impută Braşovenilor că împiedecă pe.oamenii săi de a 

exercita represalii faţă 'de Moldoveni. — No. XL, p. 63. 
1431—1433. — Vlad dă voie Brașovenilor să facă negoţ cu ducați de cei vechi, 

însă numai în “ŢaraRomâncască și în Ungaria, nu și în Ţara Bârsei. — 
No. XI, p. 64. | 

1431—1433. — Vlad “trimete pe. Sin în misiune la Braşoveni.— No. XLII, p. 65. 
1434, 7 Octomvrie, Merghindeal:— Vlad comunică Brașovenilor prin-la- 

năş:Viteazul ştirea ce -primise cu o zi mai nainte în Merghindeal dela 
împăratul Sigismund și-i roagă să nu-i refuze ajutorul lor.— No. XLIII, 
p. 65. Ri . 

1431—1433 sş. 1436—1437. — Vlad dă voie Braşovenilor să poarte negoţ cu 
-Moldova-și cu Ţara. Românească, sub condiția ca să nu exporteze bani 
„Tăi sau aramă. — No. XL!V, p. 67. 

0. 1433—1437. — Vlad cere Braşovenilor să plătească o datorie de 100 fi. 
ce o avea la dinşii bocrul;Sarandino. — No. XLV, p. 68. 

c. 1433-1437. — Vlad cere Braşovenilor să plătească boerului Sarandino cei 
94 fl. pe care îi datora acestuia Patai_Ianiș. — No. XLVI, p. 69. 

c. 1432—1437. — Viad cere dela Dra RE unelte pentru „monetăria 
ce împăratul îi permisese să-și facă, oferindu-le în schimb serviciile sate 
pe lângă împărat sau_cruciați, — No. ALVII, p. 69. , c. 1433—1437. — Vlad cere dela Braşoveni să silească-pe Surva a da îndărăt 
tot ce luase dela. boerii_săi Stanciul şi Constantin.—No. AXLVIII, p. 70. 1437, 8 Aprilie, Târgovişte. — Viad reînoeşte Braşovenilor vechile pri- vilegii comerciale, stabilind pentru toate mărfurile taxele vamale de import şi export şi taxa de 3%, pentru mărfurile de transit. — No. XLIX, p. 71. 

1433—1438. — Vlad cere Bra 
de 200.000 aspri, 

No. L, p. 74. 
c. 1433—1440. — Ylad scrie Brașovenilor să 

incaseze datoriile ce avea 1 
mim Ca 1441—1442, 3 Iulie. 

şovenilor șă scoată dela nişte Râjnoveni suma 
„cu care fugise la-Râjnov-o. slugă a bocrului_Albul.—. 

ajute slugei-sale Martin să-şi 
a Braşov. — No. LI, p. 75. ” 42 — Vlad acordă Braşoveniloi libertate deplină : de comert în țara sa, cu singura restricţiune ca să nu importeze ducați . . . .. . . . 

Z> , 

upă ce-i vor ieşi ducatii cei noi, și să nu exporteze argint, aramă sau florini. — No. LII, p. 75, 
" _
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0. 1441—1444. — Vlad cere dela vocvodul Ardealului Ioan Hunyadi să ă poz 

„„runcească pârcalabilor din Bran a nu mai năpăstui pe supuşii săi. = 

No. LII, p. 77. 

1438—1444. — Vlad cere pârgarilor din Braşov să pue capăt nedreptăţilor 

ce le sufer supuşii.săi la cetatea Branului ; altfel ei îl depărtează, fără 

voea sa, de TEŞIE Ungarici şi de sfânta coroană; îi mai înștiințează 

că a permis comerțul de ceară. — No. LIV, p. 78. “ ” ! 
1445, Octomvrie-Dechemvrie. — Vlad. cere dela Braşoveni arme şi muni- 

țiuni, pentru întărirea cetății Giurgiului, luată. nu de mult dela Turei.— 

No. LV, p/ 80. 

c. 1438 —1446. — Vlad cere pârgarilor din Braşov să-i extradeze pe nişte 

oameni “dela ceţatea Branului, care omoriseră pe un supus £ al său Zan- 

_vel-ş şi-i luaseră banii, hainele şi armele; la caz contrar, îi ameninţă c cu 

răzbunare. — No. LVI, p. 81. 

c. 1433—1446. — Vlad cere dela Braşoveni să facă dreptate. unui supus. al său, 

prins de ci în urma unor acuzări nedrepte de calomnie.—No. LVII, p. 82. 

c, 1433—1446. — Vlad cere Brașovenilor să nu adăpostească la: dinşii 9a- 

meni ce vin din ţara sa cu cai de furat, — No. LVIII, p. 83. = 

e. 1433—1446. — Vlad poruncește boerilor Olteni să nu supere pe negus- 

torii din Qara Ungurească, dar mărfurile aduse de aceştia să nu-i lase 

să le ducă înapoi. — No. LIX, p. 83. 

c. 1483—1446. — Vlad trimete în misiune la Braşoveni pe boerul. Spano- 

_pul. — No. Lă, p. 84. 

c. 1432—1446, --. Vlad cere pârgarilor din Braşov să permită femeii lui 

, Boico ca să ridice dela ci nişte scule ale lui. —No. LĂI, p. 84. 

0. 1432—1446, — Vlad trimete în misiune la Braşoveni pe sluga sa Radul. — 

No. LăII, p. 85. 

  

Vladislav II sau Vladislav Dan. / 

0. 1451—1452. — Vladislav se plânge către Braşoveni că, deşi s'a ţinut de 

"toate îndatoririle de prietenie luate față de dinşii și deşi a rămas cre- 

dincios coroanei ungurești, „guvernatorul Ungariei loan Hunyadi umblă 

să-i ia feudele Făgăraşul şi Amlaşul, pe care e hotărît să le apere chiar 

cu preţul vieței sale. — No. LXIII, p. 85. 
1452, 17 Dechemvrie. — Vladislav scrie Braşovenilor că a aplanat procesul 

dintre. ci şi locuitorii ţării sale pentru niște porci, că sânt slobozi să 
facă comerţ în ţara.sa. și că drumul. Prahovei le este deschis ; el do- 
reşte ca din ambele părți să s€5bscrve vechile tratate. — No. LĂIV, 

c. 1451—1456. — Vladislav cere pârgarilor din Braşov să îngădue omului 
său_Radu.Ncanciu să-şi ridice scuturile ce le comandase acolo şi să-l 

scutească de vamă. —No. LĂXV, p. 88. 

e, 1451—1456. — Vladislav scrie pârgarilor din Braşov și județului-din Râj- 
„nov-despre nişte oi, pentru care locuitorii din Drazoslaxele-și-din- Rucăr. 

aveau proces cu dinşii. — No. LĂVI, p. 89.
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Vlad II Ţepeş. 
N 

o. 1456-—1458(59). —. Vlad cere pârgarilor din Braşov să-i extradeze pe 
boerii-Mihail logofătul și Pardoi, pe care nu poate să-i ierte. — No. 
LĂVII, p. 90. i | 

o. 1456—1459..-— Vlad trimete în misiune la Braşoveni pe Stoica armașul.— 
No. LXVIII, p. 31. a 

o. 1456—1459.—Vlad cere pârgarilor din Brașov să facă dreptate lui Stoica 
armașul în procesul ce acesta avea cu Paul Chever.— No. LAXIX, p. 92, 

c. 1456—1459. — Vlad trimete în dar Brașovenilor nişte boi.— No. LIN, p. 92. 
c. 1458—1459, 1 Dechemvrie, Rucăr. — Vlad asigură pe Braşoveni că se 

va ține de toate poruncile lui Mihail Szilâgyi şi va respecta libertatea 
comerțului, câtă vreme vor fi şi ci în bune raporturi cu Szilâgyi. — No. 
LAĂAI, p. 93. ” 

1456—1462, 8 Dechemvrie. — Vlad cere pârgarilor Braşoveni să îngădue 
omului său Dumitru să-și ridice niște oțel cumpărat la dinșii, ori dacă 
nu, să-i dea banii îndărăt. — No. LXXII, p. 94. 

1456--1462. — Vlad scrie vameșilor_ din: Rucăr să trimeată pe unul dintre 
dinşii la Brașov care să anunţe că ştirile trimese 'mai nainte despre Turci 
sânt ncadevărate. — No. LXAĂIII, p. 94. 

1476, 7 Octomvrie, Brașov. — Vlad confirmă Brașovenilor și țării Bârsei 
privilegiile comerciale obţinute dela moșul său Mircea şi dela tatăl său 
Vlad : desfiinţează «scala» de mărfuri, îngădue comerţul de ceară și res- 
tabileşte taxele vamale aşa cum erau înainte. de dinsul şi în' prima lui 
domnie. — No. LXXIV, p. 93. E aa 

1476, 8 Noemvrie, Zârgsovişte. — Vlad înştiinţează pe. Braşoveni că a bi- 
"ruit pe Laiotă şi a deschis drumurile. — No. LXĂYV, p. 97. 

1476, Noemvrie-Dechemvrie. — Vlad înştiinţează pe Braşoveni căi s'a în- 
chinat toată țara și că a deschis drumurile Rucărului, Prahovei,-Telea- [ f jenului și Buzăului. — No. LĂXVI, p. 98. - . 1476 —1477. — Vlad roagă pe Braşoveni să permită trecerea în tara lui tuturor celor ce vor să vie să-i slujească în_oaste ; deocamdată însă nu: poate să le dea leafâ, ci numai întreţinerea, — No. LXXVII, p. 99. 

Dan pretendentul. 

1459, 17 Yevruarie--1460, 2 Martie. — Dan se roagă de pârgarii Brașo- vului să-l ajute cu bani, ca să poată trimete o solie la împăratul-rege (Frideric 11). — No. LXXVIII, p. 100. 
1459, 5 Aprilie.— Dan, constatând prădăciunile și cruzimile săvârşite de Dra- cul (Vlad Ţepeş) față de neguțătorii Brașoveni, precum și negredinţa lui faţă de regele Ungariei, împuterniceşte pe pârgarii Braşovului să confiște toate mărfurile neguțătorilor din_Țara Românească, spre despăgubire de pierderile și omorurile suferite. — No. LXXIA, p. 101.
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1460, — Dan înştiințează pe Braşoveni că regel iei i-a dat voie să intre 

cu ajutorul Ardealului, Bârsei şi Săcuimei în Tara Românească, ca să 
alunge de acolo pe Dracul (Vlad Ţepeş): el Je cere ajutor în arme și 
haine. — No. LXXX, p. 102, 

Radu III cel Frumos, 
Pa 

c. 1462—1463. — Radu cere pârgarilor din Brașov să permită boerilor pribe- 
giți acolo a se întoarce în_țară, iar pe cei ce nu voesc să se întoarcă, 
să-i trimeată legaţi la dinsul. — No. LAXĂAI, p.: 104. 

1463—1470, 19 Fevruarie. — Radu cere pârgarilor Brăşoveni să plătească 
suma de 11.500 florini ce o datorau Ţării Româneşti; altfel nu le mai 
permite să facă negoț în țara sa. —No. LĂXXII, p. 106. 

1470, 6 Martie, București. — Radu dă voie Brașovenilor să umble cu ne- 
goaţe în ţara sa şi să cumpere orice, afară de vulpi, jderi şi râși ; cere 
însă, în schimb, ca să permită şi ci neguțătorilor din in “Ţara. Românească 
să umble cu marfă la dinșii sau să treacă în Țara Ungurească, până la 
Orade. — No. LXXXIII, p. 107. 

0. 1462—1472.— Radu trimete la Brașov pentru nişte cumpărături pe.stuga sa 
Frâncu și roagă pe pârgari să-l scutească de vamă.—No. LXXXIV, p. 109, 

1472. — Radu asigură pe Braşoveni că e vasal credincios „regelui_ unguresc 

și cere dela dinșii.să nu asuprească pe boerii pribegi, partizani ai săi, 

sosiți în cetatea lor; el arată că pentru pagubele suferite de dinşii e vi- 

novat Laioţă, nu .oamenii_săi; în sfârșit, cere despăgubiri pentru omorul 

unci slugi. — No. LXXXV, p. 110. . 

e. 1464 —1472,— Radu cere pârgarilor Brașoveni săsântoarcă jupânesei, Preia, 

soţia_boerului-Nan, nişte avere lăsată în păstrarea lui Chiver Paul. — 

No. LĂXĂVI, p. Lu, 

  

Basaraba II cel Bătrân sau Laiotă. 

1474, Ianuarie. — Basaraba făgădueşte Braşovenilor. că va observa tratatele, 

- de_mai_nainte şi va. lăsa liber comerțul în.ţara.sa ; neînțelegerile de până 
acum să fie uitate, iar ei să-i dea ajutor în ostași şi arme, ca să lupte 

împotriva Turcilor ; voevodul, „Ștefan (al, Moldovei) îi vine deasemenea 

în ajutor cu oștile sale. = No. LIXXVII, p..112. 

1474, 8 Fevruarie; — Basaraba înştiințează pe Braşoveni că, urmând sfatului 

lor, a trimes pe Dumitru postelnicul în solie la „Stefan Băthory. — No. 

LXXXVUI, pu 
1474, 26 Iunie. — Basaraba trimete la Braşov pe _Cârstian_portarul, ca să 

" raporteze pârgarilor despre rezultatul sălătoriei _şale. la.sultanul. — No. 
LăĂXXIX, p. 115. 

1474, Zunie-Dechemvrie. — Basaraba se plânge către Braşoveni că-i opresc 

solii, ceea ce e contra „obiceiului; el cere să-i răspunză Ja.solia sa .ori 

prin omul său. ori printrun om al lor, căruia îi garantează liberă tre- 

cere. — No. NC, p. 116..
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1475, 11 Iulie, Târgoviște. — Basaraba făgăduește pârgarilor Braşoveni că 

: va păstra vechile așezăminte, confifinate și de tatăl său Dan, că ne- 

goțul va fi slobod, că oamenii lor vor fi judecaţi cu dreptate şi că le 

va comunica orice mişcare a Turcilor. — No. XCI, p. 118. 

1475, 1 Fevruarie. — Basaraba trimete în misiune la Brașov pe b boerii "Tudor 
"şi. Negre vistierul. — No. Xcu, p. 119. 

c. 1475— 1478. „petre roagă pe pârgarii Brașovului să stăruească pe 
lângă pribegii ce sânt la dinșii, ca sau să plece.de acolo sau să se în- 
toarcă în țară. — No. XCIII,-p. 120. 

1474—1476. — Basaraba, trimete la Braşov pe Proica să-i cumpere scuturi şi 
arcuri și roagă pt pârgari să-l scutească de vamă.— No.. XCIV, p. 121. 

1474—1476. — Basaraba cere pârgarilor Braşoveni să restituc unor supuşi ai 
săi 200 de bogasii, confiscate de pârcalabii dela Bran. —No. XCV, p. 121. 

1474-1476. — Basaraba trimete în misiune la Braşoveni pe „poetul Horga. — 
No. XCVI, p. 122. 

1474—1476. — Basaraba cere. Brasovenilor să petreacă cu cinste pe popa- 
Costea-(din Şchei), pe care vrea să-l pue la o biserică a sa. — No. 
NCVIIL, p. 123. 

1474 —1476. — Basaraba, înştiințează pe Braşoveni că a sosit la Bucureşti un 
mare negustor turc și bun prieten al său şi-i învită să vie ca să cum- 
pere marfă dela el. — No. XCVIII, p. 123. 

e. 1475—1476. — Basaraba trimete doi oameni la Braşov să ridice nişte fier şi 
arme cumpărate de dinsul şi roagă pe părgari să-l scutească de vamă; 
cere în acelaș timp să lase liber comerțul de fier, cum le permite și el 
să exporteze orice marfă din ţara sa. — No. XCIX, p..124. 

1475-1476. — Basaraba se plânge Braşovenilor că nu se ţin de învoeala fă- | 
cută între dinșii, cu deosebire în ce priveşte extradarea_Jogofătalui 
„Oprea..— No. C, p. 125. 

„1476; 28 Fevruarie. — Basaraba. cere "Braşovenilor să nu mai dea adăpost 
pribegilor cari, trecând prin Moldova, îi pradă țara împreună cu Săcuii; 
le mai cere să intervină pe lângă Ștefan Bâthory ca Săcuii să fie pe- 
depsiţi. — No. CI, p. 126. 

1476. — Basaraba „cere Braşovenilor să permită exportarea unor scuturi co- 
“mandate de “Dumitru „dela Cetate» şi, în general, să nu puce piedeci ex- 
portului de scuturi, arcuri, fier şi arme, precum nu oprește nici el măr- 
furile din țara.:sa sau cele din Turcia să treacă la dinșii.— No. CII, p. 128. 1477, 12 Iunie. — Basaraba. înştiințează pe Braşoveni. că Ştefan Bâthory a primit cu bucurie pe solii săi, trimeși la regele, şi-i roagă să păstreze 
pacea cu dînsul. — No. CIII, p. 129. 

1474—1477. — Basaraba-trimete în misiune la Brașov pe Badea vornicul și pe Drăghici. -Spătarul. — No. CIV, p. 131. aia aaa 

OY Basaraba III cel Tânăr sau , “Fepeluş, 

1474, Septemvrie. — Basaraba roa 
“nicilor ce vor să vie la dinsul, 
p. 131, 

gă pe Braşoveni să nu pue piedeci_voi- 
spre a-i sluji lui şi regelui. — No. CV,
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1477, 13. Martie, Vasluiu, —.- Basaraba scrie din. Vasluiu prietenului său 

Cârstea Roşul şi pârgarilor din Braşov că nădăjdueşte să-şi dobândească 

în curând ţara sa şi le va fi prieten; îi roagă deci să ajute pe sluga « sa 

Cârstea în “misiunea încredinţată lui.— No. CVI, p. 133. 

1477, Noemvrie-Dechemvrie s. începutul lui 1478.— Basaraba cel Tânăr 

anunță Brașovenilor că' a ocupat tronul Ţării, Bomânești şi le va rămâ- 

nea prieten, cum le-a fost şi în timpul cât a petrecut Ja dînşii sau la Turci; 

el le cere să trimeată un sol cu care să închee o învoeală pentru Liber za 

tatea comerțului. — No. CVII, p. 134. 

1478. — Basaraba dă salv-conduct solilor braşoveni.— No. CVIII, p. 135. 

0. 1478. — Basaraba , cel Tânăr asigură pe Braşoveni că comerțul le este liber 

în țara _sa și-i Toagă să-i dea aceeaș asigurare pentru neguțătorii săi. — 

No: CIX, p. 136. ' - 
c, 1478. — Basaraba cel Tânăr dă Rrașovenilor o carte de încredințare pentru 

c. 1478, 13 Septemvrie. — Basaraba înştiinţează pe Brazoveni. că trimete la 

ei în misiune pe Vintilă stolnicul şi că a petrecut. cu cinste pe solul P> 

regelui, cu u care a_încheiat., pace.—No. CXI, p. 138. JL ” 

1478. — Basaraba cel Tânăr înștiinţează pe Braşoveni că trimete solie de pace 

la regele prin boerii Neagu și Stanciul, pe care ar dori să- i însoţească 

şi un om allor;îi roâgă să alinge dela dinșii pe vrăjmășii săi și le 

spune că Turcii au cucerit cetăţile Croia, Drevos, „Less și „Jabiiac, — No.- 

CXII, p. 139. . îs ae 
1478. — Basaraba_cel Tânăr. se roagă de prietenii săi, “Hahăș_ Creţul Și i Paul, 

să alunge din Braşov pe vrăjmaşii-săi şi să-i-raporteze “de. -eine. sânt ei N 

sprijiniți în contra lui; le anunţă că Turcii, a& cucerit cetăţile -Croia, Dre-, 

vos,. Leş şi Jabiiac, iar acum asediază cetatea Scutari.—No. CXIII, p.140. 

0. 1478—1479. -- Basaraba cel Tânăr cere” dela Braşoveni să trimeată alți 

oameni la dinsul pentru tratările_de_pace,. căci cu cei trimeşi până 

atunci el nu mai vrea să trateze. — No. CXIV, p. 142, 

  

îndărăt. — No. CXV, p. 143. 

„1478—1479. — Basaraba cel Tânăr trimete în misiune la Braşoveni pe Ne eagu 

vornicul. — No. CXY i, p. 144. 

c. 1478—1479. — Basaraba cel Tânăr scrie Braşovenilor că nu poate trimete 

soli la Ştefan Bâthory, deoarece drumurile nu sânt încă sigure, din pri- 

cina vrăjmaşilor săi; să-i obţină însă un salv-conduct dela dinsul. — 

No. CXVII, p. 144. 

oc. 1478—1479. — Basaraba cel Tânăr scrie lui Ştefan Băthory că el nu pune 

nici o piedecă neguțătorilor ce vin în țara sa; se roagă dar de dinsul 

să alunge (din Ardeal) pe vrăjmașşii săi. — No. CĂVIII, p. 145. 

c. 1478—1479. — Basaraba cel 1 Tânăr mulțămeşte pârgarilor din Brașov că 

au prins pe nişte hoţi de cai din țara” sa, — No. CXIX, p. 146. 

1479, Septemvrie — Ootomvrie. — Basaraba cel Tânăr asigură pe Braşo- 

veni că în timpul campaniei turcești din Transilvania el a căutat, prin 

rugăciuni şi prin şiretlicuri, si să abată pe Ali-beg dela Brașov și să-l în-
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drepte împotriva Sibiului ; el va continua să le fie prieten şi: să-i apere 
„de Turci, dacă vor alunga pe vrăjmaşii săi dela dinșii, altfel va veni 

în persoană să-i prade; solii şi neguțătorii pot circula slobozi. — 
No. CXX, p. 147. ” . 

1479, Dechemvrie.— Basaraba cel Tânăr scrie Braşovenilor că nu le poate fi 
prieten cât timp ei ocrâtesc pe_Laiotă şi pe boerii acestuia, vrăj- 
maşi ai săi şi ai creștinătății, cari, dela aducerea lui Vlad Țepeș în țară 
şi până la expediţia lui Ali-beg în Ardeal, au fost necurmat devotați 
Turcilor- şi călăuzi ai lor în “Fara-Românească, în Moldova;-în Ardcal- 
şi, în Ungaria ; el cere ca ci să-i întoarcă. averea _furață de _Laiotă, iar 
Băâthory să dea drumul solilor români şi să trimeată un om al său în solie ; 
tot aşa și dinşii. — No. CXXI, p. 149. 

1479, Dechemvrie s. începutul lui' 1480. — Basaraba cel Tânăr roagă pe 
Braşoveni să-i fie prieteni și să-i dea îndărăt visteria şi. porfira.ce. i-o 

„furascră:_urăjmașii săi (Laiotă) şi o duşcseră la Braşov; îi mai roagă 
să dea diumul popii_din.Zârneşti și fiilor lui, pe cari îi arestascră fără 
nici o vină. — No. CXXII, p. 151. 

1479, Dechemvrie s. începutul lui 1480. — Basaraba cel Tânăr adresează 
o proclamaţie cătră locuitorii din ţdra Bârsei, prin care le spune că sufe- 
rinţele ce le-au îndurat ci până Acum au tost pricinuite de-Laiotă şi de 
Udrişte, că el şi-a jertfit averi a pentru a le asigura pacea din partea 
Turcilor şi că-i va apăra şi fhai departe de Turci, dacă. vor stărui ca 
Brașovenii să-i întoarcă axefea ce se află la dinşii. — No. CSXIII, p. 152, 1479—1480. — Basaraba ce! Tânăr spune Brașovenilor că a stăruit prin da- ruri pe lângă Ali-beg, să nu-i mai prade ; să lase deci pe 'oamenii !or să vie cu marfă. — No. CĂXIV, p. 154. . 1479, Dechemvrie — 1480 Ianuarie. — Basaraba cel Tânăr se roagă de pârgarii Brașovului să întoarcă axerca confiscată papii Ioan (din Zâr- ncşti) şi-i înştiințează că cu Zârnestii şi _cu Tohanul nu poate să ție —=RaSgu— No. CAXXV, p. 155. - îi 

1479 — 1480. — Basaraba cel Tânăr propune Braşovenilor ca relațiile comer- cialo-să nu încetez€ între cele două țări nici în timp de războiu. —. No. CXXVI, p. 156. . 
1480, întâia jumătate. — Basaraba cel Tânăr se Plânge cătră Braşoveni : că Ştefan Băthory nu-i trimete îndărăt solii, .nuri. dă-vi ! în libertate 'pe rudele sale (soţia, bunica şi o soră), pentru care îi cere | 2.000 A.;- el le anunţă că p6 niște prinşi. ai lor, pe cari îi liberase la : ecua intele lui Băthory, i-a legat din nou în fiare; dacă vor pune în li- |Pertate pe soţia sa, va libera și el pe fata | iLaiotă şi ă ipracastuia. — No, CXXVII, p. 157. PA PA Arată și pe-o altă rugă 1480,:a, doua jumătate. — Basaraba cel Tânăr serie bunichii sale, doamnei Maria, că se bucură că a scăpat din mânile vrăjmaşului său și o sfătucşte să primească adopțiunea lui Ştefan Bâthory, căruia îi trimete un dar oo. a cea e, CIV pn: pe Iuga_şi_pe Mos. — No. Caru „o 12 doamna sa:Maria.(în Brașov) 3 Ș. o. CXAIX, p. 161. 

  

steria și nu pune
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1480. — Basaraba cel Tânăr trimete în misiune la doamna —sa. Mar ria_(în Braşov) 
pe Dragoinir. — No. CXXX, p. 162, 

1480. — Basaraba cel Tânăr trimete în misiune la doamna Stai (în Braşov) 
pe Petru-— No. CXXII, p. 162. 

1480, Nosmyrle, — Basaraba cel Tânăr se plânge Brașovenilor că ocrotesc 
la dinşii pe vrăjmașul Său (Viad Călugărul), care le va fi şi lor vrăjmaş, 
2 le anunță că Turcii au bătut pe Unguri la Smederevo şi în Bos snia, — 
No. CXXXII, p. 162. 

1480, sfârșitul anului, — Basaraba cel Tânăr roagă pe pârgarii Brașovului 
să petreacă pe Rătundul până la Ştefari Bâthory şi să îngădye lui Dra- 

a . 
gomir_să cumpere hamuri pentru 40 de cai şi alte lucruri destinate pentru - 

Poartă îi mai roagă să stărue ca să i se dea îndărăt visteria. — 
No. CĂXXĂXIII, p. 164. 

1481, Fevruarie — Martie. — Basaraba cel Tânăr înștiinţează .pe Braşoveni 
că sultanul i-a dat voie să-şi.facă pace cu Ungaria ; cl le cere să-i dea 
averea confiscată la dinşii, dacă vor să-i apere de Turci, și să trimeată 

“un om al lor împreună cu solii săi la Bâthory. — No. CXXXIV, p. 165. 

1481, Septemvrie—Dechemvrie. — Basaraba cel Tânăr scrie Praşovenilor 

că regele. a,încheiat_paceaCcudinsul şi că comerţul ce liber; el le cere 

să confiște lucrurile scumpe cumpărate de logofătul Viatilă şi de. Caloean 
din suma .de 60.000 aspri dată lor de dinsul pentru cumpărături; le mai 

| cere să alunge dela ei pe Vlad Călugărul, la care fugiseră cei doi boeri 
Lă 

148 
necredincioși cu banii săi. — No. CĂXXXV, p. 167. 

14 Aprilie, București. — Basaraba .cel Tânăr cere dela Braşoveni să 

restitue lui Radilă O pere. confiscată pe nedrept. — No. CXXXVI, 

p. 169. 

1478 s.1480—1481, Il Septemvrie.—Basaraba cel Tânăr roagă pe pârgarii 

Brașovului să-i cumpere două Jeagăne şi zece mese. — No. CXXAVII, 

150. 

<. 1480 — 1462, 14 Mai, Poiana Jiului. _ Basaraba cel “Tânăr trimete — 2 

în misiune la Braşoveni pe. jupân_£ Albu. — No. CĂXXVIII, p. 171. 

0. 1480—1482. — Basaraba cel Tânăr” si scrie Braşovenilor în chestiunea unei 

marfe a lui Petriţă dela Târgoviște, zălogită de Dumitru _al_lui_Buor la 
un Draşovean, sub cuvântul că Pctriţă ii este dator. — No. CĂXXIS,: 

p. 171.: pr 
€. 1480 — 1482: — Basaraba: cel Ţânăr trimete la Brașov pe Andrea, ginerele 

- lui Petriţă, ca să plătească datoriile acestuia şi să incaseze o sumă de 300 fi. 

depuși și la un Paul. — No. CXL, p. 172. a . 

1478 — 1482. — Basaraba cel Tânăr trimete în misiune la Braşoveni p pe loan. — 

No. CXLI, p. 173. : 

1478 1452. — Basaraba cel Tânăr. trimete o slugă a sa în misiune la Bra- 

, - şov. — No. CXLII, pp, 174. 

1478 — 1482.  Basaraba cel Tânăr trimete în misiune la Braşov pe Dan_și 

su e pezVâleea, — No. CXLAII, p. 174. | 

"1478 1482) — Basaraba cel Tânăr trimete în misiune la Braşov pe “boerul - 

Staico. A- No. CSLIV, p. 175. 
D=.
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1478 — 1482. — Basaraba cel Tânăr se plânge Brașovenilor de greutăţile, ce se 

pun neguțătorilor. români în oraşul lor şi le comunică că de-aci nainte toate 

transacţiunile de negoț au să se facă la hotarul:ţării.—No. CXLV, p. 175. 

1478 — 1482. — Basaraba cel Tânăr se roagă de pârgarii Braşovului să-i tri- 

meată doi zidari, cari să ştie lucra în piatră și cărămidă. — No. CNLVI, 
p. 177. 

Mircea pretendentul, fiul natural al lui Vlad Dracul. 

1481, Iulie. — Mircea înştiinţează pe Braşoveni că a obținut din mâinile sul- 
tanului domnia “Ţării Româneşti şi că va păștra..pace cu dinşii, ca şi fra- 
tele său Radu; până ce va obţine pacea și dela_rege, el îi roagă să 
trimeată soli și să nu ocrotească pe vrăjmașii săi la dinşii.—No. CXLVII, 
p. 178. . 

Vlad II1 Călugărul, 

„1481, Iulie — August, Târgovişte. — Vlad înştiinţează pe Braşoveni că a 
alungat pe Țepeluş din ţară și că sultanul (Baiazid II) e ocupat cu lupta 
împotriva fratelui său (Dzem); îi roagă să trimeată soli de pașe la dînsul 
și să petreacă în tară pe boeroaicele refugiate la Brașov. — No. CĂLVIII, 
p. 180. 

1481, Iulie — August. — Vlad înştiințează pe Braşoveni că țara i se închină, 
că Ali-beg îl protejază, că boerii fugiți peste Dunăre se întorc la dînsul 
şi că nu ştie încă nimic de soarta lui Țepeluş ; promite să le fie tot- 
deauna prieten. -- No. CĂLIX, p. 181. a ” 

1482, Aprilie — Iunie. — VJad înştiinţează pe Braşoveni că Ţepeluș a fost 
omorit de Mehedințeni la_Glogova şi-i roagă să comunice această ştire 
lui Ştefan Bâthory.'— No. CL, p. 182 

„1482, 15 Noemvrie. — Vlad poruncește pârcalahilor, pârgarilor şi vameşilor săi să lase peste tot slobod comerţul de import şi export al Braşoveni- lor şi să ia acelcași taxe de vamă ca pe vremea fratelui său Radu. — No. CLI, p. 183. 
| 1482, 20 Noemvrie, Târgovişte. 

în bune relații cu Ali-beg şi- 
CLII, p. 184. - 

1482. — Vlad înştiinţează pe Brașoveni că, având pace cu regele, cu ei, cu “țara Bârsei şi cu Săcuii, comerțul e: liber şi cu ridicata şi cu mărun- țisul. — No. CLIII, p. 185.. - - 

— Vlad înştiințează . pe Braşoveni că e 
i roagă să-i tocmească un leagăn. — No. 

  

— 
“asupra procesului ce a avut Rădilă din Câmpulung cu un supus. al lor; le cere să-i facă dreptate lui Rădilă sau să trimeată pe supusul lor Ja dînsul, ca să- i judece â i.— No. CLIV, p. 187. 

Pe minge. e c. 1482—1483, 10 Iulie, Târgovişte, — Vlad răspunde Braşovenilor că a înțeles solia lor și-i asigură că comerțul le este liber: în toață: țara. sa Până la-Dunăre, — No. CLY, p. 188, aa  
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c. 1483—1484. — Vlad roagă pe Braşoveni să permită exportul de săgeți, 

arcuri, săbii, scuturi şi fier pentru arme, cum permite şi el să se expor- :- 

teze orice marfă din ţara sa. — No. CLVI, p. 189. 

c. 1484, 30 Ooctomvrie, Târgoviște. — Vlad se roagă de Braşoveni să 

facă dreptate boerilor Sinadin şi Mihnea pentru pagubele ce au suferit 

aceștia în oraşul lor. — No. CLVII, p. 190. 

0. 1482—1487. — Vlad roagă pe Braşoveni să împrăștie pe nişte hoți din 

Râjnov, cari se încuibaseră în munţii Bucegi și jefuiau și omorau pe 
oameni. — No. CLVIII, p. 191. 

€. 1491—1492, — Vlad se plânge Braşovenilor de nedreptăţile ce îndură « oa- 

menii săi la dinșii şi de piedecele ce se pun comerţului lor, pecând ei 

s6”bucură de toată libertatea în țara sa, iar el are_pace şi cu regele și 

cu voevodul Ardealului. — No. “CLIX, p. 193. 

1495—1496, 18 Iulie. — Vlad trimete în misiune la Brașoveni pe Tudor _lo- 
gofătul. — No. CLX, p. 195 - | 

1482—1496. — Vlad cere dela pârgarii Braşovului să: silească pe chezașii unor 

. supuşi ai lor să plătească datoria ce o are. Dimitru al lui-Volata la acei 

supuşi. — No. CLXI, p. 196. .. 

1482—1496. — Vlaa cere pârgarilor Braşoveni să stăruească a se plăti lui Du- 

mitru Volata o datorie pe care o aşteaptă de cinci ani.—No. CLXII, p. 197. 

1482 — 1496. — Vlad trimete în misiune la Braşoveni pe sluga sa Şimon.— 

No. CLXIII, p. 198. 

1482 — 1496. — Vlad cere pârgarilor din Braşov să silească pe lancău din 

" Săcele să dea indărăt nişte bani confiscaţi dela trei. supuși ai să e <a 

despăgubire pentru pierderea ce ar fi suferit aceia în Sherehiţa.— 

CLĂIV, p. 199. 
1482 — 1496. — Vlad cere pârgarilor din Braşov să oprească trei cai şi niște 

scule furate de o slugă a boerului Mânzea, fugit la dinşii împreună cu 

„_ lancău. — No. CLĂV, p. 200. 

1482 21496. — Vlad cere pârgarilor din Râjnov să plătească unui supus al 

său Mihail duşegubina pentru moartea unui nepot al lui, întâmplată 

pe teritoriul lor. — No. CLXVI, p. 201. 

1482 — 1496. — Vlad cere pârgarilor din Brașov să apere pe nişte. supuşi - 

ai săi, cari dăduseră chezăşie lui Andriaș din Dâlnok. pentru nişte oi 

rătăcite la boerul Drăghici; oile au: fost cate îndărăt lui Andriaş, dar 

-dacă acesta mai are vre-o pretenţie, să vie să se judece cu Drăghici 

înaintea sa. — No. CLXVII, p. 202. 

1482 — 1496 —.Vlad înştiinţează pe Braşoveni de ridicarea unei confiscări 

făcute de oamenii săi şi-i roagă să facă dreptate lui Micul, care re- 

. clamă un cal dela Hanăş Creţul, — No. CLIXVII, p. 203. 

1482 — 1496. — Vlad cere pârgărilor din Braşov să stăruească a i se plăti 

o marfă a sa, vândută prin Anghel unor Saşi. — No. CLXIX, p. 204. 

1482 — 1496. — Vlad cere pârgarilor din Braşov să facă judecată dreaptă 

unui supus al său, care a încercat să treacă nişte oi cumpărate la Braşov 

„fără să plătească vama. — No. CLAX, p. 205. 

" 1482 — 1496. — Vlad cere Brașovenilor să despăgubească: pe rudele unor: 

negustori ai săi, cari cumpăraseră 450 berbeci la Breţeu și fuseseră
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atacați şi. ucişi la Drajna, când se întorceau în. ţară,.de 22 de. oameni 
cari le-au furat berbecii. — No. CLXXI, p. 205. _ 

1482 —1496. — Viad roagă pe pârgarii Brașovului să facă dreptate unui 
supus al său prădat de Capotă, — No. CLXKXII, p. 207. , | 

1482 — 1496. — Vlad roagă pe pârgarii Braşovului să dea voie popei Coman 
și lui Radu _(din..Şchei) să vie la dinsul. — No. CLĂXIII, p. 207. | 

1482 — 1496. — Vlad roagă pe pârgarii Brașovului să îngăduc unui meșter 
"al său a se aproviziona cu cele ce-i sânt de nevoie pentru meșteșugul 

lui. — No. CLAXIV, p. 208. 
1482 — 1496, — Vlad cere pârgarilor din Braşov să libereze. unui_supus al 

său un cal cumpărat la ei și pentru care plătise şi vama, — No. CLXXV, 
p. 209. 

1482 — 1496. — Vlad răspunde unei solii a Brașovenilor prin trimesul lor 
Hanăş,  fălnogiul din Râjnov. — No. CLXĂVI, p. 210. 

1482 — 1496. — Viad răspunde unei solii a Braşovenilor prin trimesul lor 
Iacob. — No. CLXXVII, p. 210. 

Radu 1V cel Mare, adu, debite 

1496. — Radu se roagă de Braşoveni să-i păstreze acecaș prietenie ce au „avut cu părintele său și să-i cumpere un cal frumos. — No. CLXIVIII, „211, 
i 1496 £. începutul lui 1497. — Radu încredinţează pe Brașoveni că le este prieten, cum le-a fost și tatăl său Vlad, și-i 'roapă să trimeată o solie, spre a se aplana neînțelegerile dintre dinșii. — No. CLNAIĂ, p. 213, 1498, Aprilie. — Radu scrie Brașovenilor că, deşi e prieten cu dinşii, cum a fost şi tatăl său Vlad, el nu le.poate_deschide_drumurile, câtă vreme se afiă la dinşii rivalul său Mihnea ; despre Turci le spune că sânt concentrați la Silistra_și_la Brăila şi că-vor.să meargă în-ajutorul lui_Ştefan (al_Mol- | dovei); întreabă în sfârșit unde se găsesc solii săi.—No, CLXAX, p. 214. - 0. 1503. — Radu cere pârgarilor din Brașov să pue în libertate pe.Stanciul din. Nămăești și să-i întoarcă banii confiscaţi.la..Bran, — No. CLĂXII, p. 217, 1504. — Radu trimete solie la Brașoveni, spunându-le că s'a întors multămit_ “dela Poartă. — No. CLXXĂII, p. 218. 

0. 1504 s, 1507. — Radu trimete pe Alexi.]la Brașov să-i cumpere două care de drum şi şase blăni de vulpe și jder. — No. CLXXXIII, p. 219. c, 1504 s. 1507. — Radu trimete pe "Alexi -la 
care.— No. CLXXXIV, p. 220. 

c. 1503—1508. — Radu scrie pârgarilor din Brașov în chestiunea procesului dintre Rădilă dela Câmpulung și Sasul Blaj pentru 18,000 de cuțite ce acesta datora celui dintâiu; el cere să-i judece ei înşişi, sau să fie jude- caţi de dinsul, dar să nu-i trimeată înaintea celor şapte scaune la Sibiu.— „No. CLXXXV, p. 221. 
| 0. 1507—1508. — Radu cere dela Braşoveni ştiri des - dul Ardealului și despre solii săi Şi-i zoa - Cumpărăturile cu care l-a însărcinat. — N 

Braşov să-i cumpere cinci 

pre regele, desgre voevo- 
gă să-i înlesnească lui. Manea 
o. CLXXXVI, p. 223. 7
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1507—1508. — Radu roagă pe Braşoveni să-i trimeată ştiri despre regele și 

să-i comunice întenţiile voevodului Ardealului, care sosise cu oaste la 

Sibiu şi pusese să dreagă drumul ce ducea în Ţara Româncască. -— No; 

CLXXXVII, p. 224. mem m e 
1508, Fevruarie. — Radu se plânge Braşovenilor de nedreptăţile şi pagubele 

ce suler negustorii români la dinşii şi la cetatea Branului, îşi exprimă 

- părerea de rău că aceasta Je-a fost cedată Îor de către rege şi-i ameninţă. 

că va închide drumurile Dâmboviţei, Prahovei şi Teleajenului. — No. 

CLXXXVIII, p. 235. Di 
1496—1507, 31 Ianuarie, Târgoviște. — Radu cere pârgarilor din Brașov 

„să libereze pe niște oameni ai săi, arestați sub pretextul că ar fi stricat 

podurile ela Orăţii.—No. CLXXXIX, p. 227. 
1496—1507. — Radu scrie pârgarilor din Rrașov că un Sas, care intrase slugă 

la Stanislav, a fugit dela acesta Ja Hârsova-și s'a_turcit; Stanislav a în- 
cercat să-l aducă îndărăt, dar el nu vrea să se întoarcă. — No. CăĂC, 

p. 229. 

1496—1507. — Radu trimete în misiune la Brașoveni pe sluga sa Bădea. — 

No. CXCI, p. 229, 
1496—1507. — Radu trimete în misiune ta Braşoveni pe boerul Vlaicul, — 

No. CĂCII, p. 230. ” 
1496—1507. — Radu scrie Bulgarilor din Brașov că în urma intervenţiei lui 

Semca sulgearul le permite să umble prin ţara. sa, dacă se obligă înaintea 

acestuia că nu se vor mai întovărăși cu făcători de rele ca Zăgoreanul — 

No. CXCIII, p. 231. _ 

Y 
ji 

1496—1507. — Radu cere Brașovenilor să libereze pe un om al pârcalabului 

Gherghina, arestat pe nedrept de dinşii, și promite că va căuta şi va 

pedepsi cum se cuvine pe niște falșificatori de bani.—No. CXCIV, p. 232. 

1496—1507. — Radu cere dela pârgarii Braşovului să silească pe urmașii lui 

Bliume Hanăş să plătească banii ce acesta datora lui Hacicu dela Râm= 

nic.— No. CXCV, p. 234. 

1496-1507. — Radu scrie pârgarilor Brașoveni despre un Neagoe dela Braşov 

care ținuse două femei, una la dinșii, alta în “Țara Românească ; cu 

aceasta din urmă el avusese copii, pe care frătele lui îi contesta; spre: 

încheerea procesului, Radu propune să jure sau femeca că copiii sânt 

dela răposatul Neagoe, sau fratele acestuia că copiii nu sânt dela el.—. 

No. CXĂCVI, p. 235. 

1496—1507. — Radu cere pârcalabilor din Bran să dea lui Mihail doi cai, pe 

care îi furaseră nişte hoţi prinşi la_Bran.— No. oxcvii, p. 236. 

1496 — 1507. — Radu cere pârgarilor din în Brașov: să restituc lui Dragomir 

un cal și niște scule, cei se confiscaseră acolo pe ncdrept. — No. 

CXCVIII, p. 237. 

1496 —1507. — Radu intervine pe lângă pârgarii Brașovului să restitue 

unui supus al său un cal cumpărat la dinşii, sau banii daţi pe cl, de- 

oarece el nu putea să ştic că vânzătorul n'avea voie să-l vânză. — No. 

CXCIA, p. 238. 

"1496 — 1507. — Radu înştiințează pe Brașoveni că pentru niște omoruri în-- 

- tâmplate în ținutul _ lor el va lua duşegubincle- cuvenite dela orice
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supuși ai lor îi vor cădea în mână; dela aceştia se va despăgubi și de 

pierderile în bani suferite de supușii săi. — No. CC, p. 239. 

1496 — 1507. — Radu se roagă de Braşoveni să-i trimeată un sticlar, care 
să-i facă nişte ferestre de biserică, şi să scutească de vamă tot ceva 

cumpăra acesta pentru dinsul. — No. CCI, p. 240. 

1498 --1507. — Radu cere pârgarilor din Braşov să restitue lui Costea dela 
Târgovişte 20 de obezi de fier, pe care. i le confiscase pârcalabul din 

Bran, deşi plătise vama cuvenită; el amenință că, dacă ei opresc ex- 

portul fierului, va opri şi el exportul altor mărfuri. — No. CCII, p. 241. 

1496 — 1507. — Radu trimete pe Alexi la Brașov să-i cumpere felurite lu- 
- cruri, între acestea niște cojoace şi postav pentru curtea sa, și se roagă 
de pârgari să-l scutească de vamă. — No. CCIII, p. 242. 

1496—1507. -- Radu trimete pe_Albu la Brașov să-i cumpere cuie de şindilă 
şi de laţe, şi se roagă de pârgari să-l scutească de vamă. — No. CCIV, 
p. 243. . 

1496—1507. — Radu trimete pe Oncea la Brașov să-i cumpere zece bucăţi 
de săpun şi roagă pe pârgari să-i înlesnească cât mai iute această cum- 
părătură. — No.. CCV, p. 244, " 

II. SCRISORI DELA BOERI, MITROPOLIȚI, JUDEŢI, 
PÂRGARI ȘI PARTICULARI. 

Coico, logofătul lui Dan II. - 

1431, după 30 Ianuarie. — Coico. se plânge pârgarilor din Braşov că, deşi 
le-a făcut două privilegii așa cum au dorit ei, ei nu s'au ţinut de cu- 
vânt şi nu i-au trimes nici lucrurile lui, nici darul făgăduit. — No. CCvI, 
p. 247, pr ” 

Pai 

„.Voico, vornicul lui Vlad 1 Dracul. 
- . 

1431. — Voico se roagă de pârgarii Braşovului să-i dea o şubă de postav, pe care o va plăti îndoit sau întreit, după ce stăpânul său Vlad (Dracul) va ajunge domn. — No. CCVII, p. 248. 

Albul, vornicul lui Alexandru-Aldea. 

1431—1433, 2 Aprilie. — Albul asigură 
L 4 pe Brașoveni că n'are nici un ând rău asupra lor şi că le'va păstra cr 

AI 
edinţa jurată. — No, CC 1431—1433. — Albul cere dela Braşoveni ot Mid 

* să trimeată un om al lor la dinsul, prin care să-i poată j , - ÎN, 49. poată informa de tot ce se petrece (la Turci). — No. CCIX, 
1431—1433, — Albul scrie Braşovenilor că Drăculea (Vlad Il) aia (la Turci), nu se va mai întoarce ; el îi roa şi să lase liber comerțul de fier, arar 

dacă se va duce 
i gă să se ţină de învoeala făcută aramă și alțe mărfuri. — No. CCA, p. 250.
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Stanciul vistierul şi fratele său Costandin, boerii 
lui Vlad 1 Dracul, 

e, 1433-—1437. — Stanciul vistierul roagă pe pârgarii Brașovului să predea 
fratelui său Costandin nişte aşere_depusă la Surva; el se provoacă la 
mărturia sa, a femeii lui Surva și a lui Gales. — No. CCXI, p. 251. 

Petru, Uroș, trimesul Brașovenilor la împăratul Sigismund, 

și Ștefan, logofătul lui Vlad 1 Dracul, 

c. 1432—1437, 29 Dechemvrie. — Ştefan logofătul scrie Braşovenilor în 
numele lui Petru Uroş că acesta a fost bine primit de împăratul (Si- 
gismund), că scrisoarea trimeasă printrinsul împăratului a dat-o comi- 
telui Săcuilor, că împăratul a cetit-o cu mulțămire şi i-a lăudat față de 
Sibieni. — No. CCXIT, p. 252. 

Gherghe. Lascar, cămărașul lui Vlad I Dracul, 

e. 1437. — Gherghe Lascar se roagă de pârgarii Brașovului să silească pe 

-— Haneş cenușarul a-i înapoia suma de 10.000 fl. și 9 măji de ceară, de- 

puse la dinsul prin sluga sa Haneș pentru cumpărare de pânză, fier, 

oţel şi altele; se mai roagă să-i trimeată legat pe o altă slugă a sa, 

Martin, căruia îi încredințase 1. 000 fi. spre a-i cumpăra aramă, fier, oțel 

"şi ovăs şi la care mai avea încă 7.500 fl.; de nu vor satisface cererile 

lui, el va lăsa pe sama voevodului (Vlad Dracul) să scoată aceste sume 

dela dinşii.— No. CCăIII, p. 254. 

e. 1437. — Gherghe Lascar se roagă de pârgarii Braşovului să i permită ai 

se vinde ceara trimeasă acolo, ca sluga sa Janeş să-i poată cumpăra 

pe ea alte lucruri; acestea să i le expedieze, conform înțelegerii de mai 

nainte, prin oameni de-ai lor; se roagă să-i mai expedieze niște aramă 

și să silească pe sluga sa Martin să-i-aducă cele 7.500 fl. ce le are la 

dinsul, sau să i-l trimeată legat. — No. CCXIV, p. 257. 

Antonie, cămărașul lui Vlad I Dracul. 

c. 1433—1440. — Antonie comunică Brașovenilor că pârgarii din Sighişoara 

se opun la mutarea monetăriei „dela ei la Brașov și fac insistențe pe 

lângă voevod în sensul acesta; el le făgădueşte că va persista în intenția 

sa, numai să-și împlinească şi ci făgăduinţa dată lui.—No. CCAV, p. 258. 

Nanul și i Ştefan logofătul, boerii lui Vlad 1 Drăcul. 

1442, 23 "Aprilie, — Țupân A Nanul şi Ştefan logofătul răspund Braşovenilor 

că în timpul. cât au stat ci la Sibiu pe lângă voevodul lor (Vlad Dracul) 

n'a venit nici un sol dela Brașov la dînsul.— No. CCĂVI, p. 261. 

VII
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Dragomir _al.lui..Manea, vornic sub Radu cel Frumos, Basaraba 

Bătrânul, Basaraba Tânărul şi Vlad Călugărul. 

1474. — Dragomir al lui Manea scrie Braşovenilor să trimeată un sol al lor la 

“voevod, ca să vadă Turcii că acesta e în bune relații cu ci; îi roagă 

în acelaş timp st nu mai asculte de sfaturile lui Ştefan.(al Moldovgi).— 

"No. CCAVII, p. 262. . 

o. 1476—1477. — Dragomir al lui Manea asigură pe Braşoveni că le-a rămas 

prieten ca și până acum și-i sfâtuește să trimeată“o soliex-do„pace la 

vocvodul său și să nu mai asculte de Ştefan (al Moldovei).—No. CCXVIII, 

p. 264. i 

o. 1478—1479. — Dragomir al lui Manca se plânge Brașovenilor că au per- 

mis lui Neagu (vornicul) să-i confiște nişte piper ce avea la dinșii; dacă 

e dator Îui Neagu, are să sc judece cu el când se va întoarce în țară.— 

No. CCAIA, p. 265. ” 

c. 1482. — Dragomir al lui Manca sc roagă de jupânui Lorinţ să-i trimeată 

prin sluga sa Cădrea_niște scule 'lăsate în păstrarea lui de soția sa 
Neacșa, — No. CCXX, p. 266. 

Dragomir al lui Manea, Neagoe. al lui Radul, Stănilă şi Balea, 
iai boerii lui Basaraba II cel Bătrân. 

——— 

1477, Fevruarie. — Dragomir al lui Măăca; Neag6s al lui Radul, Stănilă 
vornicul și Balea paharnicul se roagă de pârgarii Braşovului să se poarte 

cu bună voinţă faţă de voevodul lor, până ce acesta va obține, pacea 
dela—rege; ci le garantează libertatea comerțului în toată țara până la 

-Dunăre şi cer acecaș încredințare dela dinșii.— No. COXXI, p. 267. 

Stan Cortofleşt și Cârjă, trimeşii lui Basaraba III cel 

„Tânăr la Ștefan Bâthory 
marmota 

1478, — Stan Cortofleşt Şi Cârjă, trimeşi de voevodul ării Româneşti la Şte- 
fan Bâthory ca_să .închee, ace, dau de_ştire domnului Jor că Ştetan Bâ- 
thory, cu consimțământul solilor regali N - Bânfiy şi P. Kinizsy, i-a acor- 
dat pacea. — No. CCXXII, p. 269. ” . 
— =. 

Neagu fost vornic, Vladul vornic şi Cazan vistier, boerii 
lui Basaraba III cel Tânăr, 
a 

1479, Dechemvrie -1480, Yevruarie. — Neagu fost vornic sfătueşte pe Braşoveni, în numele său și al boerilor Vladul-vornic şi Cazan vistier, să dea îndărăt domnului său- (Basaraba) visteria-furată de Laiotă și să libe- reze pe bunica, soţia şi sorâ”d Srânului, pe care [E țineau sub pază la dinşii. — No. OCXXIII, p. 270. - 7 , E 
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Neagu fost vornic, boerul lui Basaraba III cel Tânăr. 
emma 7 

1480 Bucureşti. — Neagu scrie Braşovenilor că domnul său (Basaraba) nu 

e vinovat întru nimic de prădăciunile. făcute de Turci în Transilvania, 

că el a păzit totdeauna_pacea cu dinşii şi î-a înștiințat de năvala tur- 

cească; totuş ei şi Ştefan Bâthory îi rețin solii; le face apoi imputări că. 

n'au stăruit să i se restitue domnului său visteria, doamna și sora._lui; 

- a. re a re a ! 

îi sfătueşte să alunge din ţinutul lor pe pribegii vrăjmași domnului — 

aceiași cari provocaseră pustiirile şi cruzimile lui Vlad (Ţepeş)—să dea 

drumul solilor şi să încheie cât mai iute pace. cu Ţara Românească. — 
; rar i ST A ae aer 

No. CCAAIV, p. 272. 

Cazan vistierul şi Staico comisul, boerii lui Basaraba, III 

cel Tânăr, ” " 

1480. — Cazan vistierul și Staico comisul scriu doamnei Maria, soția lui Ba- 

saraba (la Braşov), că prin stăruinţele lor şi a V a Pe cae . aa 

r 
lg domnului ea va fi în- 

curând liberată și se va întoarce în ţară.— No. CCXĂV, p. 277. 

Vintilă, logofătul lui Basaraba III cei Tânăr. 

1480. — Vintilă 'logofătul scrie doamnei Maria, soţia lui Basaraba, că domnul 

a trimes un dar lui Stefan bâthory şi speră că în curând va fi liberată 

şi se va întoarce în. țară.— No. COXNVI, p. 278. 
hi 

N 

Macarie, mitropolitul Ungrovlahiei: N 
N 

1480. — Macarie mulţămeşte lui Stefan Băâthory pentru întenţiunile sale: pașa 

nice faţă de_Ţara „Românească şi pentru hotărirea de a da drumul so ției 

-Asmnului său și solilor.—No. COXXVII, p. 279. — 

0. 1480. — Macarie trimete în misiune la Brașoveni pe_omul său Dragomir.— 

No. COXXVIII, p. 281. Tm 

Boerii, cnejii şi rumânii, din judeţele Brăila, Buzău şi Râmnic. 

1481, Martie. — La proclamația lui Stefan, domnul-Moldovei, cătră locuitorii 

îi judeţelor de margine din "Para: Românească, Ca să recunoască de domn 

: : a 
.xr 

pe fiul său adoptiv Mircea, ce se pretindea fiu al lui Vlad (Dracul), — 

boerii, cnejii şi rumânii_ din judeţele Drăila, Buzău şi Râmnic răspund că 

ci rămân credincioși domnului lor Basaraba, care are. pace.cu toţi veci- 

nii, şi nu primesc pe pretinsul fiu de domn, în realitate fiul-unei femei 

usoare din Brăila cu numele Călţuna;— No. COXXIĂ, p. 282.



Scrisoarea unui Turc. 

1481, Câmpulung. — Un Turc din AȚafă Rominească scric pârgarilor din 
Braşov că: Rădilă -dela:Câmpulung „nu e amestecat de fel în afacerea ce 
o are cl cu Sterca dela Făgăraș, căruia îi făgăduise să-i scoată femeca dia 
“robia turcească pentru suma de 40 fl.—No. CCXXX, p. 285. ” 

Cazan, marele vornic al lui Basaraba III cel Tânăr. 

1481. — Cazan, marele vornic, scrie vameşilor-de_pe_Prahova-și de pa Telca- 
-* jen să nu împiedece circulația Saşilor din Braşov pe aceste două căi, iar 

ci să vie în grabă la cetatea Crăciunei.— No, CCAXAI, p. 286. 
„1480—1482. — Cazan, marele” YOrnic, cere pârgarilor din Braşov să deschidă 

şi drumurile Prahovei și Teleajenului, căci Tara Românească lea deschis 
pe toate. = NS: CUXÂNII, pr 200 == 

  

„Sinadin al Căpitanului, boer al lui Vlad III Călugărul, 

c. 1482—1483, — Sinadin-a] Căpitanului_mulțămeşte Brașovenilor pentru buna 
primire ce a găsit la dinşii în vremea pribegiei; drept recunoştinţă, el a 
stăruit ca Jlrus să fie trimes în misiune la dinșii; neavând însă nici un re- 
zultat misiunea acestuia, îi roagă să' trimcată împreună cu cl pe un om 
de samă dintre dinșii, cu care să poată trata voevodul.—No. CCĂANIII, p. 287. 

Coie. 

c. 1484—1485, Sibiu. — Coie scrie lui Petru Revel din Braşov, 
unci afaceri de! comerț să-i trimeat 
No. COANNIV, p. 289. 

ca în privința 
ă. răspunsul său la Târgovişte. — 

„ Dragomir Udrişte, vornicul! lui Vlaă III Călugărul. 
e. 1482—1483. — Dragomir Udrişte scrie 

Căpitanului) n'a fost în zilele lui Das 
ascuns” într'o mânăstire, do frica ace 

1484—1485, 20 August, Târgoviște, 
| din Brașov să-i facă dreptate în jud 

Chirca și Cârstea Roşul, pentru niște b 
p. 291, ——-- Ia | 0. 1482—1492. — Dragomir Udrişte cere'pârgarilor din Drașov'să facă jude- cată dreaptă lui Bobul din Sărata . DODUL C » Pe. care în zilele lui “Ţepeluş îl pră- dase Capotă, care acum e refugiat la dinșii. —:No. CCĂXXVII, p. 293. c. 1482-—1492, — Dragomir Udriște strie Pârgarilor din Braşov că Coşota, pe care îl căutau ci, a fost rins în_Tar. â 3 = N CI p.2pq, Sp 195% Drina în Rara Românească, — No, CONXSVII, 

pârgarilor din Bfişov că Sinadin_(al 
araba (Ţepeluş) la Turci, ci a stat 
stuia. — No. CCĂXXV, p. 290. 
— Dragomir Udrişte cere pârgarilor 
ecăţile ce are cu supușii lor. Mihai, 
ani şi niște sincte.—No. CCXXIXVI, 

-
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c. 1482—1492. — Dragomir Udrişte se roagă de pârgarii Brașovului să-i scu- 

tească de vamă niște piper ce-l depusese spre vânzare în orașul lor.— 

No. CCAXXIA, p. 294. 

0. 1482—1492. — Dragoimnir Udriște se roagă de pârgarii Brașovulai să îngri- 

jască ca să nu i se piarză sculele scumpe pe care i le furase din bise- 

rica dcla Bucov un hoţ prins de dinşii la Braşov; pe hoţul însuş ar tre- 

tui să-l omoare, conform uzului. — No. CCXL, p. 295. 
e. 1482—1492. — (Dragomir) Udrişte scrie pârgarilor din Brașov să-dea-po- 

„„runcă pârcalabilor din Bran ca să deschidă Jrumurile ; numai astfel vor 

putca căpăta ştiri: dela “Turci. — No. CCALI, p. 297. 

Judeţul și pârgarii Brașovului. 

c. 1462—1463. — Pârgarii Braşovului dau lui Duca din Greci un zapis de 
sculele, haincle și odoarele ce i le-au predat. — No. CCĂLII, p. 297. 

1482—1496. — Vârgarii Braşovului trimet în misiune la Vlad (Călugărul) pe 

lacov. din .Râjnov. — No. COAXIAL, p. 298. 

ma 

„ Radu 1V cel Mare. 

1492, 23 Iunie, Târgovişte. — Staico logofătul înştiinţează pe Drașoveni că 
Ali-beg a căpătat din nou sangeacul Nicopolei, că sultanul s'a apropiat de 

Sofia şi că armatele turceşti s'au îndreptat spre Smedorova; Ali-beg 

având de gând să-i atace, ci să-şi trimeată un om la dinsul, prin care 
să le poată da ştiri nouă. — No. CCĂLIV, p. 299. 

ci; 1482—1507. — Staico logofătul roagă pe pârgarii Braşovului să dea îndărăt 

„lui Neagoe din Măgureni taxa de 3 A, „pe care. i-o luaseră pe nedrept 

" vameşii lor, — No. CCXLV, p. 300. 

e. 1482—1507. — Staico logofătul roagă pe pârgarii Brașovului să-i trimeată 

un om, despre care auzise că se pricepe la boala de picioare, de care 

suferea el. — No, COXLVI, p. „301. 

Cârstian, vornicul lui Radu IV. cel Mare. 

c. 1496 _— 1507. — Cârstian vornicul scrie pârgarilor din Praşov că fiul lui 

_Marco, pe_ca:e Stănislav îl_ luase „ca, să-l. înveţe. limba românească, a 

“fugit la Hârsova. şi s'a turcit ; atât, Stănislav cât și dinsul au încercat 

să-l aducă îndărăt, dar înzadar; Stănislav m'are prin urmare nici o vină. 

— No. CCALVII, p 302. 

Gherghina, pârcalabul lui” Radu 1V cel Mare, - 

e: 1496 1507, — Gherghina pârcalabul se roagă de pârgarii Braşovului să-i 

scutească de vamă niște cuțite pe care i le va cumpăra Hanăş la din- 

- şii, — No. CCALVIII, p. 304.
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Ştefin, județul de Râmnic. 
| >> 

e. 1506. — Ştefin se roagă de pârgarii Braşovului să-i aleagă niște blăni bune 

de helgic, care i le va cumpăra la dînșii Matei. — No. CONLIĂ, p. 304. 

Boerii lui Radu 1V cel Mare, sub Mihnea I. 

1508—1509. — Nouă, dintre. foștii boeri de frunte_ai_lui Radu 1V scriu pâr- 

garilor din Brașov că vor fi nevoiţi să părăsească ţara şi se roagă de ci să 

intervină pe lângă Ioja de Șom (comitele Timişoarei) ca să le dea un salv- 

conduct ; ei cer dela dinşii încredințarea că se vor putea adăposti ori unde 

" în ţinutul lor şi vor putea să iasă ori când vor voi.-- No. CCL, p. 305. 

III. SRISORI LATINEȘTI. DE-ALE DOMNILOR. ȘI 
BOERILOR ROMÂNI. 

Alexandru-Aldea. 

1431, 14 Iunie, Târgovişte. — Alexandru-Aldea cere autorităţilor ungurești 

să dea ajutor lui loan, fiul lui Gaşpar din_Câmpulung, ca. să prinză pe 

Grecul Femiano, care fugise din ţară cu mai multe lucruri furate din 
visteria _sa și cu mai multe datorii la- Ioan ful lui Gaşpar. — No. 
CCI, p. 311. 

Vlad 1 Dracul. 

1436, 16 Iulie, Făgăraş. — Vlad făgăduește pârgarilor din Braşov că va 
observa cu credință invoelele făcute între dinşii, rămânându-le totdeauna 

prieten. — No. CCBII, p. 312. | 
1436, 5 Septemvrie, Tabăra dela Ruia. — Vlad trimete în misiune la 

Braşoveni pe Hannes, — No. COLIII, p. 312. 

_ 1444, 7 August, Târgoviște. — Vlad făgăduește Braşovenilor că, deşi dis- 
poziţiunile_tratatului de_comerț_încheiat_de ei_cu_tatăl _său_Mircea au 
fost călcate de pârcalabii -din=Brân, el le confirmă totuş din nou, în | 

urma învoelii făcute cu voevodul “Transilvaniei Ioan Hunyadi, cu care 4 

încheiase pace veşnică, — No. CCLIV, p. 313. 

Vladislav II sau Vladislav Dan e / 

448, 31 Octomvrie, Târgoviște. — Vlad(islav) scrie pârgarilor din Braşov 
că nu poate veni la vice-voevodul ArdealuluANicolae de Vizalkna, deoarece 

II pa? 

naipul de. Nicopole l-a informat că Ioan Hulyadi, guvernatorul Ungariei, 
% . 

a fost bătut de Amurat și el se teme de Turci; dacă guvernatorul va 
scăpa sănătos din luptă, el va veni la dinișul şicva:fuce_pace; până 

re ca ei să nu-i fi aa ae e ga 
1453, 11 Aprilie, nu-i fe Vrăjmași. — No. COLV, p 317 

Târgovişte. — Vladislav scrie pârgarilor din Draşov că
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armele, pe care Ioan Hunyadi vrea să le transporte la cetatea Chilici, să 

fie trimese pe numele său şi în ascuns la Târgoviște, de unde le va ex- 

pedia la Brăila și apoi la Chilia.——No. CCIVI/p. 315. 

Tm 7 Da 

Vlad Il Țepeș. 
sr 

1456, 6 Septemvrie, Târgovişte. — "Vlad, urmând exemplului dat de pre- 

decesorii săi, câri au păstrat credinţă coroanei ungurești şi au adus ser- 

vicii religiei” catolice, închei€_ cu reprezentanţii Saşilor din Braşov și din 

țara Bârsei e-convenție,/Ca în cazul când de frica Turcilor sau altor 

dujmani ar fi silit să-și părăsească țara, ei să-l primească și să-l ocro- 

tească la dinşii ; în” schimb el le va da tot ajutorul împotriva 'Turcilor, 

va /observa-trataiele închciate.de-predecesorii-săi, va lăsa liber comerțul, 

a împiedcca orice represalii și va judeca cu dreptate procesele lor. — 

No. CCIAII, p. 316 

1456, 10 Septemvrie, Târgovişte. — Vlad asigură pe Braşoveni că_va 

„observa. pacea, încheiată _cudinșii, dar Turcii îl neliniștesc cerându-i 

“să le dea drum prin ţara sa, ca să-i prade, şi silindu-l să facă rău 

creştinilor; el e slab și nu se poate impotrivi lor, deaceca le cere să-i 

trimeată 50—200 oameni. armați, cu care să sperie pe Turci, până ce 

va primi instrucţii dela rege; îi stătuește să nu asculte de vrăjmaşii săi, 

căci el se gândește mai mult la binele lor, decât la al său; el singur şi-ar 

putea face. oricând pace,cu Turcii. — No. CCLYVIII, p. 317. 

1457, 14 Martie, Târgovişte. — Vlad scrie Brașovenilor că el s'a ţinut de 

condiţiile păcei, încheiate cu dinşii, ci însă ocrotesc pe Călugărul, care 

a făgăduit concetăţenilor lor Petru Gercb şi Peterman veniturile xămilor. 

dela Rucăr şi. Brăila; a mai auzit că cu ajutorul lor Călugărul a intrat 

în Amlaş și petrece acolo; cere să-i răspundă dacă vor sau nu să se 

ţină de credinţa fâgăduită.— No. CCLIN, p. 318. 

1458, 25 Mai, Gherghița. — Vlad roagă pe Gaşpar, sub-judele din Brașov, 

” să garanteze meșterilor chemaţi de dinsul plata lucrului şi libera întoar- 

cere.— No. CCLX, p. 319. - E ” 

1458, 13 Iunie, Lângă apa Dâmboviţei. — Vlad trimete în misiune la 

Braşoveni pe-Petru Sor.—No. -CCLXI, p. 320. , 

1460, 4 Iunie, Cetatea Dâmboviţei. — Viad roagă pe pârgarii Brașovului 

să trimeată în, țară pe boerii pribegi, împreună cu solul său Voico Do-.- 

brița; dacă nu vor să vie, să-i alunge dela dinșii, în faţa lui Voico. — 

No. COLXII, p.. 320. 
1460, 26 Iulie. — Vlad roagă pe pârgarii Braşovului să nu supere „pe-0a-- 

_menii săi din Făgăraş, iar dacă vre-unul de-acolo ar fugi la dinșii, să 

nu-l ocrotească.—-No. CCLXIII, p. 321: Sa „ 

1460, 10 August, Cetatea Dâmboviţei. — Vlad sfătuieşte pe pârgarii Bra- 

- şovului să termine procesul unui-supus_ al său pentru nişte porci prin 

jurământul a 12 oameni ; el cere ca oamenii săi să fie judecaţi cu drep- 

tate. — No. CCLĂIV, p. 322. - 

1475, 4 August, Arghiş. E Vlad înștiințează. pe Sibieni că pârcalabul său 

“ Cristian-va sosi la dinşii, ca să-i zidească o casă-—No. CCLXV, p. 322.
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1475, 13 Octomvrie, Bolcaciu. — Vlad dă dovadă că a primit dela județul 

Sibiului suma de 200 fl. ungurești, daţi din porunca regelui. — No. 
CCLIVI, p. 323. 

1476, Cipău. — Vlad cere autorităţilor (ungurești) să dea trecere liberă so- 
lului său Scbastian, care mergea la Braşov.— No. CCLAVII, p. 324. 

Dan pretendentul. 

„1459, 2 Aprilie, Feldioară. — Dan arată că sosind, cu permisiunea re- 

= gelui, în țara.Bârsei, pârgarii Braşovului și reprezentanții țării Dârsci au 

venit la dinsul să se plângă de Vlad Ţepeş că s'a închinat 'Turcilor, că 

a arestat pe neguțătorii și pe trimeşii brașoveni, le-a confiscat_averila, 

şi i-a tras apoi. în ţeapă; a mai ars în foc peste 300 de bărbaţi şi tineri 
ce se aflau în Ţara Românească, iar pe oamenii săi dela Braşov i-a chemat 
pe ascuns îi țără--Daniâutorizează pe Brașoveni să confiște, spre des: 
păgubire, mărfurile ce le au neguțătorii români în oraşul lor; aceste mărfuri 
să nu fie nici odată restituite neguţătorilor români.—No. CCILNVIII, p. 324, 

1460, 2 Martie, (Brașov). — Dan, considerând enormele pagube, schingiui- 
"zile şi omorurile suferite de cetăţenii Braşovului şi de locuitorii ţării 

„Bârsei din partea lui Vlad (Tepeş), hotărește să se confişte, pentru 
despăgubirea cetăţenilor cari l-au hrănit aproape un an de zile, pentru 
susținerea sa şi pentru recâștigarea ţării_sale, lucrurile și averile locui- 
torilor din "Țara Românească, depuse la Braşov înainte de începerea os- 
tilităţilor ; cl conjură pe toate autorităţile, prezente şi viitoare, din: Țara_ 
Românească, să nu supere nici odată pe locuitorii Braşovului şi ai Ţării 
Bârsei pentru averile confiscate de el.— No. CCLNIN, p. 325. 

Radu III cel Frumos. 

:1467, 11 Iunie; Cetatea Bucureşti. — Radu roagă pe Sibieni să dea tre- 
cere liberă prin orașul lor slu 
No. CCLXX, p. 327, | 

1469, 4 Fevruarie, Cetatea București. — Radu se roagă de pârgarii 
Sibiului să petreacă pe solul său:Mihai până la Pongrăcz, voevodul Ar- dealului. — No. COLXXI, p. 325. SS 

1470, 28 Fevruarie, Buzău. 

gei sale, Mancea, cu familia şi averea lui.— 

i —Radu mulţămește Braşovenilor pentru ştirile - trimese prin Nicolaus Plucht, le face împutări că stau în bune relații cu Stefan al Moldovei, căruia îi vând și arme, deşi repele n'are pace.cu. el; dacă nu vor alunga dela dinşii pe răufăcătorii și pe spionii. moldoveni, el se va plânge 'regelui. — No. CCLXXII, p. 328. Mii 1472, Din tabără. — Radu se plânge Brașovenilor că nu-i trimet noutăţi dela dinşii; ar vrea să ştie: unde e regele şi dacă a fâcut_sau_nu_pace, cu Cazimir, ce face voevodul Pongrâcz, ce gând, are Ştefan-al.Moldoyei şi Laiotă, plătit-au Săcuii din Odorheiu și Cic dijma lui Ştefan ; acestea şi alte ştiri ce l-ar interesa, să i le: comunice, — No. CCLAXIII, p. 329.
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Basaraba li cel Bătrân. ce 

1460, 21 Ianuarie, Lângă Sighişoara. — Basaraba sc oferă a veni în 

ajutor Brașovenilor contra ării Româneşti, cu un'corp de cinci sau șase 

sute de oameni, dacă au cu ce să-i întreţină. — No. CCLXXIV, p. 330. 
1476, 22 Fevruarie, Gherghița. — Dasaraha cel Bătrân impută Sibienilor 

că nu i-au trimes niște rotari.—No. CCINAV, p. 331. 

1476, 25 Fevruarie, Gherghița, — Pasaraba cel Bătrân se plânge Sibieni- 

lor pentru nedreptăţile ce fac oamenilor săi din Făgăraș și pentru pie- 

dicele ce aceştia le întâmpină la trecerea _prin Turnul-Roșu, — No. 

COLNAVI, p. 331. ' - 

1476, 15 Aprilie,-Cetatea Nouă. — Basaraba ccl Bătrân sc roagă de pâr- 

garii Brașovului să alunge dela 'dinșii pe rivalii săi, în special pe Horia, 

şi să permită exportul de arme pentru sine și pentru oamenii săi. — 

No. CCLAXVII, p. 332. | 

1476, 9 Mai; Cetatea.Nouă. — Basaraba cel Lătrân se plânge Brașovenilor, 

prin socrul său Sinadin, că adăpostesc la ei pe vrăjmaşii săi, cum e 

-Oprea-logofătul și Voico-al Tatului—No. CCLANVIII, p. 333. | 
1476, 30 Mai, Gherghița. — basaraba cel Bătrân trimete la Braşov pe Proica 

și pe Tudoran, să cumpere proviziuni și armc, şi cere scutire de vamă.— 

No. CCILNAIA, p. 333. | 

1476, 14 Iunie, Cetatea. Nouă. — Dasaraba cel Bătrân cere pârgarilor din 

Drașov să restitue anor_ supuși ai săi dela Cetatea. Nouă. niște; lucruri 

confiscate pe nedrept de 'către vameşii lor ; alttel va închide drumurile: 

şi va face represalii. — No. CCINĂX, p. 334. 

1477, 8 Aprilie, Cetatea Nouă. — Basaraba cel Bătrân roagă pe pârgarid 

Brașovului să dea liberă trecere spre țara sa popii Costea din Șchei, — 

No. CCLANĂI, p. 334. ” 

1477, 15 Iulie, Florești. — Basaraba scrie Braşovenilor că solul lor loan, 

judele din Râjnov, şi-a îndeplinit cu credință solia şi le cere să trimeată 

la dinsul din nou un 'om al lor de încredere. — No. COLANAII, p. 335. 

1477, 3 August, Florești. — Basaraba_cere Braşovenilor să nu ocrotească 

Ja dinşii pe nici unul din vrăjmaşii săi și să nu le dea ajutor; auzind. 

acum că vrăjmașii săi se află pela Făgăraş şi pela Cohalm, de unde 

îi pradă ţara, cere voie să-i alunge cl, dacă nu pot să-i alunge ci. — 

No. CCLXĂXIII, p. 336. . , , 

1479, Sibiu. — Basaraba cel Bătrân cere Braşovenilor să restitue unor slugi — 

ale sale nişte oi şi boi aduși din Ţara Românească ij ei pace cu Ţepeluş 

tot nu au şi acesta tot le pradă teritoriul lor.— No. CCLXXĂIV, p. 336. 

Basaraba III cel Tânăr. 
— Te 

| 

— Basaraba cel Tânăr înştiinţează pe Braşo- 

şi dela sultan cu bune rezultate; el 

cari vor veni în curând la 

1478, 19 Iunie, Târgovişte. 

veni că i s'au întors solii dela rege 

îi roagă să intervină pe lângă solii regelui,



maej 
âtuh 1494, 26 Noemvrie, Târgovişte; — Vlad cere Bra 

1479, 

CVI 

sine pentru—pace,—să-i -lase în stăpânire Amidşul, şi Făgărașul. — 

No. CCLXXĂV, p. 337. - Tm 
27 Octomwvrie, București. - — Basaraba cel Tânăr roagă pe Braşoveni 

să trimeată soli. la dînsul, căci el vrea să i facă _pace= cu bună intenție, 

deşi e asuprit și purtat de Turci cum vor ei; ; cele “ce s'au. făcut până 
acum, S'au făcut din pricina lui Laiotă, dar de aci înainte Turcii nu vor 

1481, 

1481, 

mai trece prin țara sa; să intervină deci pe lângă Bâthory ca acesta să 
primească pe s6lul- său și să se închge pace între. cele două ţări. -- 
No. CCLAXAVY p. 337 OI a Ma 
16 Noemvrie, București.— Basaraba cel. Tânăr trimete în misiune la 
-Draşoveni pe boerul Tudor. — No.: "CCLAAAVII, p. 338. 
Argeș. — Basaraba cel Tânăr mulțămește Brașovenilor pentru silințele 
lor de pace şi le anunţă că va trimete în curând la Ștefan Băthory pe 

„+ “boerul “Tudor, pe care ar;dori să-l însoțească şi doi pârgari de-ai lor. — 

1481, 

1492, 

1492, 

1453, 

No: CCLAXAVIII, p. 338. . 
» Arges. -- Basaraba cel Tânăr încredințează. pe Braşoveni că pot umbla 

slobozi cu. mărfurile lor,. chiar dacă ar fi. răzmiriţă în tara „Sa. — 
No: „ CCLASXIN, p. 339. 

Vlad 11 Călugărul, po a 
18 Ianuarie, “Bucureşti, — “Vlad : mul âmeşte Sibie ŞI, pentru un 
meșter ce i-au trimes ca să-i dreagă ndelabrul' dela Cozia; el va fi 
plătit. conform înțelegerii avute cu Chifca. — No. CCXC) p. 339 
30 Dechemvrie, București. —"Viad înștiinţează pe Braşoveni că sul- 
tanul a dat lui Ali-beg 'sangeacul Semendriei, lui Malcovici sangeacul 

  

„., Vidinului şi că Turcii au de gând să prade Ungaria;! îi roagă să comunice 
aceste ştiri şi lui Ştefan Bâthory. — No. CCXCI, p. 3404 
29 Aprilie, București: — Vlad! se plânge Biaşovenilor de omorurile 

- întâmplate cu. supușii săi la „Bran, ceca ce l-a făcut să închidă drumurile; cl 

1493, 

14934, 

1495, 5 Ianuarie, Târgovişte. 

„ ceta aceste arestări nedrepte; postav şi fie 
dova și-în Turcia. — No. COXOVI,1 p. 3437, = nazal 

amenință că se va plânge regelui contra voevodului “Transilvaniei, care nu! 
„ţine oameni buni în n Bran, cum. ținea Ștefan Băthory.—No. CCXCII, p. 3404 
27. Iunie, București. — Vlad se roagă de pârgarii Brașovului să in- „tervină pe lângă ă vameși ca să nu-i ia vama numită * <vigeşima» pentru nişte” 
postavuri ce a trimes să-i cumpere la ei. — No. COXCIII, p. 341, 
1 Julie, Târgoviște. — Vlad justifică fată de Braşoveni tăierea nasului unui om, care se dedea' de' supus al lor, în realitate însă era supus ro- mân, se credea fiu de domn. şi " făcea slujbe rivalului său Mihnea, - NO. "COXCLV;p. 342.4 

şovenilor să dea drumul unor neguțători din țara sa, arestați de ei: pe nedrept; altfel va inchide 
drumurile. — No. CCXOV, p. 342. 

— Vlad cere. Brașovenilor să dea drumul unui neguțător din țara sa, prins de un om al lor cu ajutorul pârcala- “bilor din Iran; el amenință. cu închiderea drumurilor, dacă nu vor în- 

(+) 

r se găsește destul și în Nal=_  
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Radu IV cel Mare. / 

1498, 12 Septemvrie, Dâlga. — Radu scrie Siienilor că a păstrăt tot- 

-” deauna credință față de rege şi nu permite ““Turcilor să “prade în tara 

lor; cât pentru cearta ce o avea cu familia Gercb și cu episcopul Tran- 

silvaniei, el cere ca a aceștia să despăgubească mai întâiu pe supușii săi și 

apoi va despăgubi şi el pe supuşii fegelui și ai “episcopului. — No. 

CCNXOVIIAp. 343. + 
1439, 18 Fevruarie, Târgoviște. — Radu cere Sibienilor să facă dreptate 

lui Gherghina în procesul cu “Toma Olaz; dacă acesta locuește acum în 

Cluj, aceasta nu-i dispensează de datoria lor; la caz-contrar, el va scoate 

datoriile lui Gherghina dela cine va putea.— No. CCACVIII, p. 344. 

1500, 12 Aprilie, Târgoviște. — Radu cere Sibienilor să. facă dreptate Îui 
Mihnea în procesul ce acesta avea cu văduva. lui. Nicolae. Prol, care îi 

datora 31.000 de cuțite, pe când Mihnea. avea, să dea,lui Prol numai . 

280 fi.; negustorii ei au aut să Sif ore până atunci destule pierderi 

la Sibiu.— No. CCACIXN p. 345 (îm ha? vro pere lin) 

1500, 12 Aprilie, XYârgovişte. — Acelaș câtră aceiași, espre acelaș pro- 

ces.— No. CCC, p. 346. 

1509, 31 Mai, Târgoviște. — Radu cere Sibienilor ca, odată ce Mihnea. a 

câştigat înaintea lor și înaintea sa procesul cu văduva lui Nicolae Prol; 

ci să stărucască a i se plăti datoria. — No. CCCI, p. 348, 

1502, 19 Iulie, Târgovişte. — Radu roagă pe pârgarii Brașovului să co- 

mande pentru el mai multe oale de aramă, două brâe și două apărătoare 

(Habella) şi trimete arvună pentru ele.— No. COCII, p. 348. 

1504, 18 Iulie, Târgovişte. — Radu învită pe pârgarii Sibiului la nunta lui 

_Pârvul, fiul, logofătului. .Staico, cu fiica "răposatului Dimitrie Iacşici. — No. 

CEC pe 349. 

1504, 22 Octomvrie, Târgoviște. — Radu mulțămeşte pâzgarilor din Bra- 

şov pentru noutăţile trimese, mai ales. cele privitoare la sănătatea re- 

gelui.-- No. TUCIV, p. 350.7: ae 

1505. — Radu înștiințează pe Braşoveni că sultanul a ocupat: unele adi si 

vămi la Dunăre şi-i reclamă patru până la cinci mii de oameni (Bulgari) 

că sar fi âșezat în țăra sas_spre a-l iîmbuna, trebue să meargă în per- 

soană la dinsul; despre: rez) atare îi va informa îndată după 

__ întoarcere. — No. CCCV, p:'850. 1 Hp Mih 

1507, 17 Aprilie, Târgovişte. — Radu trimete în misiune la Braşoveni pe 

sluga sa_Alexe.— Î No. CCCVI, pt 3517 . 

1507, 4 A August, Târgovişte. —- Radu răspunde 1 unei solii a Sibienilor prin 

solul lor_Dumitru. — No. CCOVIIșp. 351: £ 

1507, 15 Septemvrie, Târgoviște. — Radu mulțămește Sibienilor pentru 

ştirea despre sosirea voevodului Transilvaniei şi le trimete ştiri dela 

dinsul prin solul jor Laţeo. — No. CCOVIII, p. 8527 

1507; 3 Dechemvrie, Târgoviște. — Radu promite că va păstra pacea 

încheiață_cu_regele_Vla Vladislav şi-i va fi vasal credincios, cum au ost 

şi predecesorii săi celorlalți regi ai Ungariei; aceeaș credinţă o va păstra 
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Sașilor dela Sibiu, pe! care îi va ajuta in cazul unei incursiuni turcești, 

iar dacă aceasta va fi prea puternică; îi'va înștiința; dacă sar întâmpla 

să fie alun din “ară. de vre-un rivaljel să găsească adăpost la dinşii,. 

cu familia şi. bocrii si săi, până ce își va redobândi domnia, şi atunci să 

aibă liberă trecere spre a se întoarce în țară; nici unul din rivalii săi să 

nu fie găzduit la dinşii şi nici unuia din oamenii săi să nu i se permită 

a trece la rivalul său din Ţara Românească: — No. COCIN; p. 3524 

1508, 29 Fevruarie, Târgoviște. — Radu promite Sibienilor că 1 i- 

  

    
  

mete ştiri adevărate despre Turci, ț- No. CCOX; p. 355.7 i pl at | 

Dai Var Zi hr 443 d. „ dk ni” ” MU! A 

7 fm Neagu, vornicul lui Radu III cel Frumos. (lj dat A 

— O ile 4 
1469, 8 Noemvrie, Cetatea Bucureşti. — Neagu comunică Sibienilor re- 

”" zultatul unei cercetări judecătoreşti făcute de el în procesul ce avea 

Ștefan „literatul din Brașov cu patru Greci pentru niște piper, — No. 

CCG XI, p. 3564 

Cârstian, pârcalabul de Târgovişte. 

1476, 17 Noemvrie, Târgoviște. — Cârstian scrie Brașovenilor că cetatea 

București-a fost cucerită și că boerii ţării s'au închinat lui Vlad (Țepeș); 

el îi roagă să-i trimeată doi zidari cu câte trei lucrători, pe care domnul 

îi va duce la Târgoviște să-i zidească o casă, — No. CCOXIH p. 357.+ 

ADAOS 

Vladislav 11 sau Vladislav Dan: 

1452, 24 Septemvrie, Târgovişte. — Vladislav cere dela Braşoveni, cu 
cari încheiase pace, să confişte averile vrăjmașilor săi, pribegiți la dinşii, ae 
iar pe ci Să-i extradeze; numește în special pe. un.Român din Făgăraş, 
Chernils ica), care-i furase dela oaste 1000 de vite şi acum pe-= 
trecea| în ţara L rsei, la Codlea (Feketehalom), împreună cu tovarășii 
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HRISOAVE, PORUNCI ȘI SCRISORI 
DOMNEȘTI.
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+ Slaz LIRE RE eră ASra sar epnui ui XBIIETA ALE BILE “ d 

CAMOAPZRALIII Ii pus, Beata rkoene dă n GEAR, WEAA 
! | 

„AS au ui rSEnSACTaSzINIS AMI acru Sed Srpoaayin- n Banaa- . 

: MInCRAĂ “Gupie e n SĂ TATApeRNA erpănaav H “vena cât aș BACEMS' 
 MeASITARulS Adi n o REAHBArO Mp, Hi AȚIASeTuE. BSE 

MCÂBICTPS TpaAS Baaalaacii,! BAAFONPOUBROANI TOCNGACTES AMI CBONA 
BAArUM IIpOUSROAsINEM, SHETILA N cBkTARIM Gea 1 AApORAY 
cuu Ypisersa TOCNSACTEA AMI n ueriGăuuy npouienite ripărapea pa 

= MWUBCEEIAI, NOMERE NPOCHLĂ FPOCNSACTRE AMI, IIRO Ad NOHOBIAM AA 
“SreGBAA BARON, Vio CA MMAA WT Np'EpOANTEAN rocnoAcTEa 49 
"avi Ba KSatepkn 1), no TApronoX $ $ Beau POENCACTRA AI HI Ha NĂTI - 

Bpauroc nea Acpi Ac Bpana(4): 130 Aa AaBaăT WT Î Ruaap împri . 

epTSn, wm YScoaetu ep. MUT ESASUN EI ASR, WT UE $ ASE. 4 

"wr pkaau EIAApPA HHIȚO; 1 XTO HOcHT Marini osuuernă, Hipo ; 

; WT eaitamNtă Mea, El ASE, WT Bune Bostanniuă 5 ASR, WT Bon Ş 

Ben RSAUT, ŞASE, WT MARA BOCBR EI AS, MUT NHNEp, UT ureă;pani 

| wWT RARA, WT BAzIĂ RaMĂIAtt, WT AFUZA PH, MUT ROBIE N WTA 

| BSnuă sua, Io ACXOAAT WT Moph, WT Ș ep. fi nEp.; BpARA CtHUui - £=4 

| E ASE. BOA E ASR. EPaBa Î ASR. UT WBItA ASE. WT EAEHNZ ROL = 4 

Lâ ASR. ARO BAT ApSTUX BCE € HEX, AALHE AACT HE; VOT 227 

“avky cupetute Ă ASE, RENE, ROI MEET AMA, T$purs, E-Bann; 1 Rue. 4 

Bar, HI EAŢIE noi NOAHUSAT € PUB, WT BOA Ă pie, 4 i eg2XS 10 irzz 3 

“ “ET, Aa He der uite ; 4 Ha Bpana(a) Manta ă efon, A Hă ROAA 
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1) În orig. RSBAtepRt. IN “ . al? - 
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-$ SI papusp ă pică; 'S$ Tăpronnie. Traco pe; Wu jrokapen (Băi 

Înju ANBo, ASE; 1 Ha Aso, $ i BOAA ROAHKȘ SOHE, TO 

ANSOBU 1 AŞ „1 ă pIBă, d WT WU TSBApEN FEAA, Ja wm su 

UI expre de Bou: uSneu- WiiiS; si Ben /eacBoati â ASE. n nrkiuenă_ Băii: ei ste îi 
> 

CH AABAT F Anuzak 5 Aaa, Ad cil BIET ADnisă Man Teava, “e Ț 

HAAT, d WT pata VASEA Ad ca BapSăT 4 MIHNTO NpaRa Mana 

Aa HE saurSeri Gin FE ETO CA dIȘT NORSCHT WT BOAkp POCNOACTRA : 

Au, Bean ZU man IX, BAL Ad cer RS Țousu KSAEpIih, BAI : 

Ad ECT BOANS AGO AVIAŞCTA AAAEHA, TA IpIAORILT "TA HE eroi Ha 

1 AI9 CÂM STROZAHĂ ui "BARONMA _ HA_PABOAL__BAROIR, "PV "TAROBIL 4p 

„MAAT npui Sr frate SA9 N WprItă n TOeNSACTBA Ai. ÎL ce aricr, . 

   

eri Aguăt Peaenruu n Alaprun n EpSu S Agaroamoani. ÎL ce: 

cuikâb'reae: Paasa Bau, mSnau EIuagiauh aesnar siSnant 1 Paasar, EpAT :tS- 

— nan(a) Hazaua, itSnan Iilepsau Duauapee; :&Stian Gonna £ Scut, iSnan - 
Baak bamemee. H a34 AWTURET Beat nica  avheaia a aarser(4) 40 AER F 

3 Acu, Bă AkTO „Sună, ca, 8. în 44 zămândul de din ?nainfe 

+ Iv Ainpua BRWERWAd, AMAOCTIA BOziiea PIESA II 

lo: 
Eu cel în Hristos dumnezeu credinciosul și de Hristos iubitorul 

şi de sine stăpânitorul „|. IȘI Mircea, mare voevod şi domn, stăpâ 

nind, şi domnind peste “întreagă țara Ungrovlahiei și peste părțile 

de dincolo de munţi şi spre cele tătăreşti şi peste amândouă. la- 

turile Dunării. întregi, până la marea cea mare, și din mila lui 

dumnezeu şi stăpânitor al cetății Dârstor, binevoit-a domnia mea, 
de bună voea Tică, cu inimă curată. şi luminată, și dăruit-am acest 
hrisov al domniei mele și împlinit-am rugămintea pârgarilor din: 
Braşov, fiindcă s'au rugat de domnia mea. să le.inoesc'-și”să le 
întăresc - așezămintele 1) ce le-au avut dela strămoşii domniei mele 
pentru vamă, prin târgurile din _țara__domniei_ mele și pe drumul] 
Braşovului până la Brăila : ca să dea dela un Vilgr + de Ipriu 21 fertun; 

/ 
1) Orig. BaRoHII: Bansar == aşezământ, orândueală, obiceiu, lege ; “legi în înțe- 

Jesul modern- nu existau însă în timpurile vechi la noi şi deaccea „saşezământ» 
mi se pare a corespunde mai bine_decât t «lege» noțiunei aansuz. 

> 7 ) Ypres, Ypern, î în Belgia ; se se zicea, probabil; în sec. XV <Ipriu» sau <Ipria» ; x. într un doc. al lui Neagoe Basaraba din_80_lulie 1512 „aa îi asr Vor enpus:: (Arh. Stat.). Cf. <pannus y riea: is vei gallicalis» în doc. latinesc del 
11413 (No. XVII) şi '<Yperium> î Ung ; Cecdte 
infimae latinițaţis reg ni Hungariac Li ipsiae AGA 2 artSressarium mediiae ct 

rii 

| 
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dela-cel de Luvia 1) 1 perperă, dela cel de Coluniă ?) 12 dăkați, dela 

cel din Cehia 5) 6 ducați tăr dela yilarul-4y tăiat nimica. Și cine aduce - 
șăpci eancești, nimica. Del un” butoiu de mied 12 ducați, dela 
un butoiu devin 6_ducaţi/ dela un cal, cine cumpără-t), [să dea] 
6 ducați ;„dela-6 maje de/ ceară .12 ducați”; dela piper, dela şofran, 

dela bumbac, dela camelot.6)dela pieile de miel/ dela piei și dela 

alte măritri-ce TIE PESTE AAN 2, dela 96 de perpere 3. per- 

pere; dela un pSrl2 ducați, dela unNbof 3/ducaţi, dela o vacă 3 

ducați, dela un berbec& 1_ducat, dela” 6 piele de cerb 1 ducat; 

de vor fi și alte piei..cuca, să nu/dea nimica; dela un burduf de 

brânză 1 ducat.<Călăreţul care” trece pela |Bran 8) 3 „bani; pe 

destrul 1 ban ;. şi cei“ce_trec cu. peşte, dela un car 1" peşte iar > "V 

pentru c€ Va fi pe deasupia. să nu dea nimica. lar la_Brăila de 

maje 1 perperă, iar la Tar Şor de car 1 peşte; la Târgovişte . 

așișderea ; un cal încărcat, fie cienee, 9 Aucaţi jar -la Dâm- 

3) Louvain, LOweri, în Belgia ; Lew. Lowen în textele medievale, lat. Leobium ; 

în doc. _yechi moldoveneşti Zerbia (3 Aug. 1449: Arh, Braşovului No. 775 ; 

2 Aug. 1452, drig Ja Acad. Rom, Se 3 ; Mliletic, Daco-Românii,, p-32422375)-N 

vântul ySeSaenia (g (Scaaaru, în-alte-—locuri-ySceacnui, XSeSaSaui, şsSesaciu şi de gl, | 

      

  

        

câteva_ori/yasesasa) cuprinde in partea întâia _pe_grec, yppsâs, iar în partea 

a doua mulmcie orașului Louvain. care Ja noi_se pronunța în sec: XV, probabil, 

Luvia, V.ovia ; lui w7_xsSeSaSau îi corespunde-în-actele-latine lobieusis. Cf. Ji- 

fezek / Archiv_f. slav. Phil, XIX, p. 64. Mileti„-Sbornik XVL=-XYVIL.(1900), 

p- 502 ă explitare, d inadmisibil. 
3 2 IEoln. 

3) Orig. wr uey.: în doc, latine > obiceiu polonicafis, rareori Bohemicalis, d. p, să 

în cel dela 10 Noem. 1424 (Arh. BrașNo.274) ; e vorba de Bohemia, care aveă 

şi ea fabrici vestite de postav; i cdi c. o 

] 4) În_doc. latinești «de pange_scissos,=EVilăr-= bucată de catifea“ grec._Ba- . 

)âatov, fr. velours, ital. v lluto,_mediolat. velutumi Y; liretekuLI_GuaD: 610. 

5) Se'nţelege în Țara-Româncască; cf. în doc-laţin-din-1412 (ceprodus-în nota 

-dela No. XVII) «de_equo_qui in. in cmităr_ 6. den. 

6) Orig. Baza namnaeaa <păr de cămilă», dc“sigur însă stofa ce se făcea în 

orient din păr de cămilă și cra cunoscâtă în occident sub numele de ca- 

melotto (ital.), Kamelot, Schamlot (germ.), camelotus sau camelotum în textele 

latine v. Heyd,_Histoire: du corimeree du Levant au mașen-Ages-țel: le Pm- 

   

     

7037045 cf. și Jircoelă, Ier? = 

8) Orig. TSpuz: ung. Târes, Tăresvâr, germ. Tărzburg, rareori Turtsch. Mileţic, 

Sbornik.XVI—XVII,. p. -500, interpretează greșit cantate Tspuz» prin <ocBkulb 

"Typaunr, afară de T urci>. N'am tradus prin «Turciu», deoarece în româneşte 

s'a zis totdeauna Braz. — PE nani 
— 

 



PIZ N 

ps | | GA DN - 
a La N . 

„  _boviţa, câţi Cai la car, atâția ducâți. şi 1 peşte, iar dela up c 

c încărcat 3 3 bani, dela alte |mărfuri nimiga ; ; un cal slobod 1 du t, 

iar pedestrul” 1 ban. Și iarăși, cine-și dă marfa pe datorie, să-şi caute 

  

( 
datornicul sari ”Chezașii, dacă-i are, iar de oameni drepți să nu 'se dn Ai 

atingă; şi nimenea să nu bântuească pe vre-un om drept. Și i răşi, pri 

    

-. .. e. şi 7 
cine se va încerca dintre boerii domniei_mele, mari_și_ mici, ie că i. 

va fi cumpărată 1) 'acea vamă, fie că va fi dată cuiva de pomană ?), i; 7 

și va adăoga şi nu va rămânea pe lângă cele ce le-am întărit și legiuit A 
a - „în așezământul de mai nainte 3), unul ca acela va avea să primească ie gi 
RU, mare rău fi urgie/dela domnia mea. Şi s'au făcut acestea, când'au Tema 
pm venit 1 Câmpulng Felentiz și Martin și Cruș 4). lată și martorii: 

Radul ban, jupân Andriaș, jupân Radul, fratele jupânului Cazan, 
jupân „Serban âl lui Bilcear 5), jupân Stoica Rusul ul €), jupân Badea 
al V Vameșului. Şi eu logofătul Baldovin am scris, În luna lui Au- 
gust în 6, anul 6921 (= 1413), indictionul” “6. r 

10. Mircea voevod, din mila lui, dumnezeu domn. 

Pecerg' ovală (3-4 25 cm. în diam cu rginda î în litere gotice : x MIRCIIA 
: VOEVODA. — Percamientul Vo. 779 ; Li A filetat, Nori. 4 /ahobalearsti spamoti 

  

    

     

  

au - ot Brasov, Sofia 1896, o. 3 (Shornizul ministerului de îustructie,_ 007. 444). 
. —] 4 4 7 „| 

/ Mihail, I; “coregent al lui Mircea 1. pi 
C. 1415 — 31 Ianuarie 1418), ! pr “ ) / / 

j LA E N. 

i ÎN Aneana, REA BOEBOA d n POCNSAHUI, TLET TOCNOACTRO 
ai CASTA POCIISACTEA AU wT Acei "Baa BAMELIWVA WT 
Psea ui ww Tspur, HI "TAROSII BH_wpuieSerz rocnsacre$ MU, TARO ama aiput 

7 AA CA CTE BapSBaac wr ckyau Bpamoaku, ne cpas: SE MY, HA HA 
BSNătanTe BAMĂ NpABĂ, Nau(6) Ha n o rasare, H ECatark e eS- 
: Z Ț moare » 

:) Arendată, / 
Aa Se:nțelege_vre=unci mânăstiri. i 

îi 1 N2_ De mai sus; orig. NA_Dazasmi_aansut. - 
/ *) Plenipotenţiarii Braşovului Valentinus, Martinus şi Crusius, dintre cari cel 

dintâiu cra <judex Brassoviensis», iar ceilalți doi erau «seniores de villa Ro- sarum» (Râjnov); x doc, ui. Mircea din 1413 Ada. 25, intercalatân loc. lui Dan dcla_1431, lanuari o. XVII). 
srLa Mileţic grcţit it Enatara; Shomikacul, 

i 
» ed. d. se atată, AS Cuvântul i Psi Îipseşte” la MN v. doc. din 10 1 unie 1415, în Anal, Acad. „Rom. m: Seria, ÎI, toi scria II, „tom, RĂI L e “SE Spear 
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aka, ARC. EBBHMAAT pE3anpI anu, Aso no îi Â AASTH, HE A kuTe 

sk kamSBarii, n&.XoaliTe npano nn itiBkre € una ARDO ri ASEp'k, 

Ad CE NE MAAT WT BAC NOAMHWEW BOAITEAIN FSENCACTEA AH, 

SARTO AC tul, AHBO POCNSACTES AM, TA Ad cu 54 idile) phkun 

WI PWVATEA-E, POCNOACTEA AMI EZBPAA pku(n) gamă; NOnERE MAT 

FOCNOACTEO AM BEAHRO BA0 SunuiTui "TEMA 1) uaog'ki5, (ijio na 

GM NOBABABIHA NO HenpaBa,l;, âit n Base EA. Hu ue ţie swen, no 

apilBAiS POCNCACTEA AH. | sita - 

  

_ i Iv Alixanian Bwegwaa, amaccTia BO:EIEA roenoAttin. 
PA 
—— 

„9. Mihail, mare voevod și domn. Scrie domnia mea slugilor J 

domniei mele dela cetatea Dâmboviţei .și vameșilor dela Rucăr pu: 

"şi dela Bran, şi astfel vă poruncește domnia mea: să nu vă atin- arm? 

geți de acești Brașoveniiși să nu-i prădaţi, ci să le luați vamă Te 

dreaptă, şi, mai mult încă, să fiți chiar îngăduitori cu ei. Și pentru Zar 

bucăţile de postav, de vor fiscălţuni tăiaţi, sau câte trei patru coți, Ph 

să nu-i vămuiţi, ci să umblați, drept şi să trăiţi frumos și bine cu rar 

ei, ca să nu se mai plângă de voi părintelui domniei mele, ca până pi 

acum, sau domniei mele 2); căci:de voiu mai auzi niscaiva vorbe 

dela părintele domniei mele, din pricina vorbelor voastre, domnia 

mea are să facă mare rău celui ce îi va fi supărat pe nedrept, 

măcar cât un fir „de păr. Altfel ni va fi, după porunca dom- 

niei mele. 

lo Mihâil voevod, din mila lui' dumnezeu domn. 

a
 

— Ss 
Pecete rotundă, e. 2 cm. în diam., neacoperită cu hârtie, cu degenda în litere 

_— întoarse: 7160 AMXIHAN, EONEOA; coroana cu rei colțuri rece peste legendă ; 

fără adresă. — Arh o. 216; Al, o. 4.__ N 

pă | o 

+ Învanin_ ĂLHYantA BOEBOAA Îi FOENOAHHE, AABAT TOCIISACTBO A 

“Ela Wpusao roenoacrea an can BpamogEuoa 1 Pauuonk- 

UWA, [RO BApe ROI WACRkE WT SEMNA TOCNOACTEA A PAY 

“TEA; 1 FOCNOACTEA AU MAT AARE $ Bpauonun, a Cu Ad 
Pa e Ter pe = PN 

MOAET TâA0, Ad cH HIȚIET Aahr WT AkZtnua ; ARO MS HE BH 

    

1) În orig. TomSmSan. 
2) Scrisoarea este evident dintre anii 1415— 8, când Mihail era coregent 

al tatălui său; Iorga, Studii şi documente III,p.—II1. E posibil să fi fost co- 
fai 20 m PTT ea pete i Pa pei Oz 

regent şi înainte de '1415.--
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— 
a wT ra 4| [rea dă ro Taranr nplia, n d Ad ARO 

vr RA NEXT mark ST HAVETI NM kai a "Tie AS sulina LET _Madrrit ! &i E au 
Îi EH TIATAA SAR ur RăAS naaruriS  ci AA cu Bi£_Wwun,: iri 

„Ape nb Ji E Ada ASE TR ACBpa uAonkia. n le Ad HE cavkera 
esarii SAE BEAUL ului EP Ata AISAL WT pa celt, 1 HTAE Ce ue Ş 
BAnO:RĂT; WTI_BAp ar Bi că notes Aa Ha  nsazarr, AR n 
BAAC EAHH, (iar i3rudără WT poaireak_ree sa MH n wi 
TOENSACTRO IX ESrattEi aa cu .uij pr fr WT. 

o w BMS, pă m m , 
Aăzrunita, 

ST Iv Alivanan ewtetaa, bora A n AMI. | AA 7 N (amp 
m 

4 7 loan Mi n ail, voevod și do N | | er oruncă zi” / ni „| SS poruncă. pp ie om din țara ur Phii) 
Șriniiei mele, Brasoveniloc : Și Rai ovenilâr 

CcarG are datorie la ate, 
părintelui omnjei. mele și a“ “do i mele 

| Braşoveni, jtorip dela datornic ; ie 
ă se ducă acol ; î -d 

și de nu-i va | lăti de und voie să-l pâras | ntea pârgarilor, ( pi „Că dacă văr avea de unde să jaNaceştia îi in Iar dacă da- (ar tornicul n Xa ayca_de unde Sa _Plătească, să-si AS chii, că nara, Ul aj Enea nimenea să nh î dencască să / Zn ia aci i zălog, dela Qamâni ti dintre Brașov fi, și nicăi i să nu pi it, se zălogească ei; ; căci oricine ar ue să-i su pere; thăcar tât uni p fu fir de! “păr, va Il de. mâna] părintelui domniei mele |și a dorin; ci; Pi mele. Ci fiecare să-și scoată acolo datoria fe datornie, după pă gi Panti 
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runca domniei mele. 2 A7pah t Pentr 4putea tipla pe ura Spui ___I9 Mihail a din mila lui d nezeu doihn. API, 7160 
ZE 

[i Vo. precedent, cu legenda [100 “ua h ROGROAI; VA 
Pecete rotundă, ca d Bi 

git 

/ /ără adresă; în dosu Scrisorii o notă latină i Litera” A/ichadlis wvayvodae 104! : sonaus ut guilibet dona sua a. ai (I] fe ssienet huic a gu, ?nhadere' "fossiA — Arh, No. Y, lar 277; Afil, No. ş, 4 
i /T=Afif pe j ză, : A p - [ura */ ACI | , E Radul II (Piaznaglaya). „age dea va). ze athi e ari f / (1421, 1424—1427). „cam [poi tn pnl pe 

ce] te [pl - r | hehe af a / ap : 
Ia E IV. , a ih d 4, 

a up | i Iu aaa” ROEROAd Hi POen9 Anti, We kipratarr ca roens CTRO | ! 
AVE Tr cere: AIE, vru Oak. 

A       

    

CI AGACYA, Epamonkun e ABIT, Ko - SAUL H Aa. ECT. EAHA Bea Ca Bta, A EoensA- Atipriou EAHIHCA Sue Bec! Bpaues? 1 u 
N 

ÎN | vu, N, 274 ÎA Plita | / ) 
Și Se N 

Ad ECT Arp nOcpia, 
CTEA 

! 
A, Aa aut 

NN 
Bach



    
   
Cei cae Ructiăa Cal CUpisasatr_eă roene Acta AMI; 159 < Epairi- 

muls TEA dat Ebazavanrz$ rSCne Aces Mu, ă paziti E rge- 
no der ka „e Xa ET Aspaitataura | Bpamozkuwâi u „Bate SaiMan au 5 
'etkiicnons ui Aa CEE ză IpIRAĂ, 1 reeneacrte Ai Sa ua = 

    

    

    

|] ei aAss&, ȘI arEIT, ui cea. tn tg, AIM Baaer, tite Aa i i acea) pa | UA Nea HETAROCTIUT MIO MUT Beau” PoensAtrea dul, BATA cs 
A] cadă, Beal; cA. "BEMĂA "FoeneaeTBa” Mu; Aa ESnusari arai roc- 

== 

N noaeră, AML- ra BEA Baiiien i Sa WVETABAITE REC ka, ESIIAA Ad // 

OVOANT nz BEMa rocri cita în AOARS1I iRea-b 30 TITI Baal A eoau MA ACT LX ARSI ie: 9 DE: SĂ, A 

a IP ĂTSc Aa Xoher CRESA Ar “Aa RUBEMO Anpiiszu £, MuISASiuie, LL, 
m NpARATR mu uernuiuas, SL FeenoacTBs/At AA av EzÂt CA NfABA ZI 

(_u A IA HE MHCANM 40, Il. Aacar 'rsenoafreo au n pkoâ A Sp 
TOENSACTRA Ai îi Riga ui ASura tzcky-Coakpa. „sens TVR La 1 1% În) “ SIA, d! BA II ASIA ALESE» ACPEAA ZBSpAZ E / 

aaa. îRSNAN] Paiovaa, elipa îSnau Îisaana, pa Sau Hâlu n, Felpa 7 eh ae d 
ssnăii Grana,/Bkpa Sau [za kga RSnafi lea, eEkgă Șiria Spent 
Aparuua, ka Muyanaa- mp5 FE enerungp pa” Para Gayăkena, Vp 41 

Pi 

akpa COnui Asurauz, IL ape TOLEA Bere, tAKO Ad ng- pă 4 

rană BACTERII, TU Tanofaaro a/$ BEP TOCNSAR/Botn, BAe A 
7, 

RE TAOĂ_a Ba anu și BEA ASurt4 î5/ n Aa mar Suaerie eg $ (Mt 

Zar (47 

IA ui ck Spit) af Aă ec Aiponaa UT wTua selina n CRATArE | iz au 
ASA ui tur Tun în CRATAIUIY NUTEE, tit. na-Hiiten, 4 „asuma Îepies vie 
ca e akro „Suta, enAausTitoit_ At malta pu, > fani. 

i ns Iw Pagsra, EAVEEWAA, AVIACCTIA Boitita FOENSAIIn. 
] 

%
,
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. 
a. 

r ÎL Aa ca caer cupanu reene ACTRA A nota PSeneAeTRe aur, I77///2 
m It 

d CHpătţii Bau Nipka, Baa, îi Aa tat irlicr Bpute. 4 
ZA 

TI Aa une AZĂIITe BanyY AA nocpkA, Bac, (IO n ue „NE__AISIT rr 

rsensa cre ETES_AMI, Ad HE NpEGHEAST NOcpkA, Bac; Hi POCIISACTEO Ai zac, 7) 
- - . 'P 

Jar 
Zap bi 

PUI 7/7 
Io Radul, deea șia și domn Făgădueşte domnia mea din ziua a Pi 

e gâcân i-au dat Brașovenii avutul lor, ca să fie pace pp 4% 

intre zu noi Și Să să, fim m 9: (Singură, țară, cu. ţara, domniei mele, şi, să .tră- 1, 

1 Șh [A cască în pace și în n bună înţelegere. tot Braşovul şi. toată fara Bârsei, Ci 2 
nt făgădueşte domnia mea că vrăjmășul lor va fi și vrăjmașul domniei 

mele, iar vrăjmașul domniei mele să fie şi viăjmaşul Brașovenilor 

și al întregii țări a Bârsei ; ; şi să-mi fie ei cu toată dreptatea, și 
o acea ma mea: a ame 

Aa HE APZBIT/ BA AA. 
   

  

774714 AIZIte-- 

pe



TA 

W a î 

N A 

„i + 

pe una, cea mai mare, se cunoa 

10 

domnia mea să le fiu lor cu dreptate; să fie slobozi și să nu se 

teamă de nici o răutate, nici de pradă, nici de tâlhărie, nici de o- 

preală 1), nici de zălog; şi să nu li se facă nici o pagubă din ţara 

domniei mele, ci_să, fie_ei_o_singură_ţară „cu „țara. „domniei.mele ; 
și să umble cu marfă oamenii domniei mele în ţara voastră, şi să 

lăsați să vie orice mână în ţara domniei mele: și pâine și fier 

sau' orice, slobod să umble; -și să trăim în pace și îi bună înțe- 

legere, cu dreptate şi cu adevăr. lar domnia mea să le fiu cu 

dreptate și să nam gând rău asupra lor. Şi_dă domnia_mea_cre- 

dința şi sufletul domniei mele şi credința _şi_su |_tuturor_boc- 

rilor domniei mele: credința jupânului Radul, credința jupânului 
Xâlcan, credinţa jupânului Nan, credinţa jupânului Stan, credința 

jupânului Vâlcsan, credinţa jupânului Neg, credința jupânului Dră- 

ghici, credinţa lui Mihail protovistiarul, credinţa lui Radul al lui 

Sahac, credința lui Onsta Lungaş, Şi cine se va încerca să calce 

aceste jurăminte,.p unul ca acela să-l ucigă domnul dumnezeu, 
RI aici cu trupul“îar în viața de apoi cu sufletul, și să aibă parte cu 

Iuda șiCu Arie, şi să fie blestemat de tatăl şi de fiul și de sfântul 

. duh și de cei 318 sfinți părinți dela Nichea, amin. S'a scris în 

„anul: 6929 (— 1421), indictionul 14, Mai în 17.- 

      

  

lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu domn.. 

Și să se judece săracii„domniei mele înaintea domniei mele, iar 

săracii voştri înaintea voastră, și să nu li se tacă nedreptate. 

Şi să nu adăpostiţi printre voi oameni răi, pe care nu-i iubește 
domnia mea, ca să nu petreacă în mijlocul vostru; nici domnia mea 
să nu adăpostească oameni răi 2). | 

O pecete mare și ş peceţi mici; cea dintâiu, c. 2", cm. în diam, ruptă în 
două și la mijloc cu totul deteriorată, e Pecelea lui Îtircea, cu legenda = $ $. 
MIRCHE VOIvODE TRÂNSALPINI, BAÎNI SEVERINIENSIS]), DUCIS DE FUGARUS 
IT ADILAIS a, Onciul, Titlul Zui Mircea, cel. Bătrân, „Cono,, Lit. AXAV, 
D..70i2); celelal e patru sâut boereşti, toate în ceară neagră și fără „legendă ; 

e un 7, Cea mar mare, se cunoaște foarte bine un vultur cu două capele și cu . -a [ea să - Î 7 ETEN e ete rea tea aaa a ere ema e deep. aripele înliuise; pe alla disting litera M, și aceasta ar futza fi a lui Alihail 
Brolovistiarul; trei dintre ele sâni de c. 7 cm. în di , . am. — Pergamentul No. 776; ATiINo.23. — a poi butei: 

  

1) Confiscare:_orig.. nască exacţio, sumptio. 
2) Aceste două clause sânt scrise în mentului, Jurul textului, pe marginele perga:- 

care e foarte înalt în raport cu lățimea.
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ll Vp drtpme 

| / | Fri, 
_ / | | , . ” | Arie IV 

! E ” e e | 

“late RA E _XDHNETA BOrA BAAroRkpuni "i YPCTIVAIO BULAI N CAMO; fir? 

aparam Ar Pa AOVAz, AZ BREANRhI BONBOAA, MHAOCTIR E cosiă un BO: pr 277, 

REA] A apotanieaz, vEaaA 4XuiS MS (sic) n roeneacTeSăii$ ati Race; 
BEMAL. CVETBORAAYNINCECĂ, BACON pONBROAN rOCNSACTEO ani CREHAVA 

- 21 in 
-. 

BAATRIA E NpeHsR Oaie ME, UNETIIAN Di CBETAIAM CPEAUEAIE, NI A sg 

ponAi Eu EZCEHECTIRL 1 BAATOWEpASHNI H nptnowranunt Tine HâA, 

EZCTAMAI WACTI Hi AdpOBZ HACTOXII XpuicenSa 4 recneacraa AU, n: 

Pa 
fer: 

EA 
% 

4 P 

Na ș 

HCNAZUNVȚ UI Suituie ară EMA Bpautencisntai, 11 OHEhE UpocII) Vă! TOCIINA-. - fe - N 9 
ETRO AMI, HARO AA HAA z_noueeumţ n AA MMA STepzAntAW BARIU, me - 

7 

CA_UMAAN WT NplipwAĂTEAN POCNSACTEA în (3a. KSaveprii/ 19 B4C! ka % 30 

FȘZrORWĂK| 9 BEMAN POCNOACTEA AI UI Ia nATH Bpaneetoaj Ap . -p2 m 
S Bpanawid): TAR AA AABAĂTA WT â- BHAApA Mnpi$ feprsu, W'T - 

NSeSaegu â Ep. WT SASI. E AS WT Ei : 3 ASR A A W'r HapEaan 

&HAapA HaţIe ; $ EL XTO MOCHTA Iri Sal ET 1 BOBOBRh_L ta kac,- 

Mio; d iv RESAN “MEA, BI ASE7A WT ROBUAHUUĂ BUH9 5,1 

A WT ROI, KTD KSnuT, 3 ASR 4 wT; MARE BOCĂK BI ASE. a wTr 

mu nep| n; svr uadpant n wr aa, Al W'T ERE RAMHAEEĂ 1 LUT 

aruarruiiu a 47 ROZE N WT RSA. nui an ASXSAaT UT, tepi, 

WT Ș ep. E D59.; EpaB cei & ASI, ROA îi ASR, PARA F ASR. 

VBA ASE. ; WT EAI BOA AS. ARO AN EXAĂT ABSTIX BOA c 1 

ne Mae; WT avRY p cipăie , ă ASE.; Bonit, BOM AMINET “AUAO 

“T Spuz, î Băi, 4 nkuenta â „Bân; IEEE noaumSăra, € PIIBĂ) 

wT Toaa â pusă, 4 10 "Bac: fs, uijiŞ ad NE AdeT; A Ha: 

Dpa, A(4) 47 MaEă â nepnepă, Ta: “TEAMA BOAd' Ea [psruepz. â pus; - 

  

i       

  

S pzrenuijie TanOţERepe; Ren ToBapeii, BANI “aa în anB0, ASE; IS 

11 ta A BORă, EA OMA. _ROAMRS că BOHE, 'TOANKSSH HI ASRATH 

î wr- RM ă pică 4/97. BONZ renapeni! Banu, a) “wr nHuk! s$- î 

MAEXa, nume; n Fo” EASEOAII â ASE. ui “bursa Ba! elit, AE - 

BON CH AAEAT AENTA| ez A2r, Ad CH spin NETA AREatiuta MA. 2 

EA, afis HAT, a AT NpARA UASBl:Ra Ad ca caps; A HHTO îhe d 

Npâta uoa bă Ad He BANTSRATA. Guit îke KTO CA INET NOHSCHTA 
Ia Ad _ 

SALA TSCIISACTEA AU chat E EH AAA, EBAN Ad ECT - 

useri, TON sIi ES AEpEz E EAI Vu TE MUASETA AdAEHA BOMS_aHB0, 74 

"TA nipon A He €ToUTA Hă (9 cer POCIISACTEO Ai STEPZANA 7, 

1 S3AROIIHA__MA_IIpARSM aatourk, TO "TAROBU HAMAT NpIĂTH BEnRO 3) 
î 

|, A VA 
f A
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Bac Hi Wpriă_WT POENCACTEA At. ÎL ce BpIcT, £Cil Asu) EX Poe 
NoAcTes aut P'kuca Nanu -u păr wm. Pamtea, i ce BHICT BA 

""Tpârennipe. Gakareac ine: inSnau; Baziau, ui iiSnau auz, «i 

=Snan Haxncan, n Sea Ban, n :iSnau PaaSaz Cayacaa, n Al uganaa. 

BHCTIApZ N 43z_ AWUPWAET, Pepritta, exe “renucay EA Tparornuţiii, 
2 AVECANA ISERBIA Ta AZ, B AkTo SA, EHANE(TA] El. 

_ _ ă _—_ ă -. 

„ti 6 | 
int 

pal Eu cel în Hristos dumnezeu credinciosul și. de Hristos iubitorul 

A și de sine stăpânitorul loan Radul, mare voevod, cu mila lui 

dumnezeu şi cu darul dumnezeesc stăpânitor și domnitor peste în- 

treagă ţara Ungrovlahiei, binevoit-a domnia mea cu a mea bună 

voinţă, cu inimă curată și luminată, şi dăruit-am acest de față prea 

cinstit și prea frumos şi prea prețuit hrisov al domniei melc, care 

e mai pe sus de toate cinstele și darurile, și-am împlinit rugămin- 
tea pârzarilor din Brașov, care au cerut dela domnia mea să le îno- 
esc și să le întăresc așezămintele ce le-au avut dela strămoșii 
domniei 'mele pentru vămi, prin toate târgurile din ţara domniei 
mele și pe drumul Brașovului până la Brăila: ca să dea dela un 
vilar de Ipriu, 1 fertun, dela cel de Luvia 1 perperă, dela cel de 
Colunia -12-ducaţi, dela cel din Cehia 6 ducați, iar dela vilarul tăiat 

„Dimica. Şi cine aduce șăpci frânceşti și bobou și fier, nimica, iar dela 
un butoiu de miere 12 ducați, iar dela un butoiu de vin 6, iar dela 
un cal, cine cumpără, [să dea] 6 ducați, iar dela o maje de ceară 

e 12 ducați, iar dela, piper. şi. dela „șofran. și. dela bumbac și dela ca- 
o peletai € + şi dela picile de miel și dela piei şi dela altă marjă ce Vine de 

este mare, dela 100 de perpere 3 perpere; dela un porc 2 ducați, dela ere 

(cj , un bou 3 ducați, dela o vacă 3 ducați, dela un berbece 1 ducat : dela 
în [MMi(1G piele de cerb 1 ducat, iar d fi și alte piei imi apa ma. P | ucat, iar de vor fi și alte piei cu ea, nimica; dela un 
rel, burduf de brânză 1 ducat. Călărețul care trece pelă, Bran 3 bani, iar 
7, „pedestrul 1.ban. Şi stă life trec cu pește, dela un car 1 peşte, iar 
, e că PhA ce va fi pe deasupra, să nl deh nimica. Si ia nai 
În ptr, i î este «Îi : pp perperă ; iar dela un car fin Ti IBŞor 1 peşte ;lîn Târgoviște așiş- ef erea. De calul încărcat, fie culorice, 3 ducaţi.| Şi la Dâmboviţa, je 1 câți cai sânt la car, tot atâţia dicaţi si ; 
ij pet incărcat 3 Jâz iar d 1 i ăfi i i i n dea un cal 

În e dela a e mătturi nimica; un dal slobod 1 ducat, 
ard Și pe estrul 1 ban. Și apoi, cine își dă marfa pe dațorie, să-si caute iliri Cernica sau | chezașii, dacă dre, iar de omul rept' să se fe- 

TU ) . E „in m 
E 

| mb Ii WN! E N? 

     

    

răila, dela o maje 1 

?



d | Manaszzaa pecete ovată ge. 3 21[, cm), afârnată, cu legendă latină în 

    

cine se va încerca, dintre boerii domniei mele, mari_și_mici/fie că 

va fi cumpărată acea vamă, fie că va fi.dată cuiva de ponlană, să —— 

pue _p& deasupra și să nu rămână pe lângă cele, ce le-a întărit 5) 

legiuit domnia mea în așezământul de mai nainte îjsunul ca acela l 

va păţi mare rău şi urgie dela domnia mea. Şi aceastăssa făcut 77///4/ 

când au venit la domnia mea Revel Hanăș 2) și Cârstea din Râjnor, 47 //77 

și aceasta a fost la Târgoviște. Iar martori [au fost]: jupân Vâlcan Zn în? 

şi jupân Nan și jupân Vâlcsan 3) și Aga ban şi jupân Radul ai lui i 

Sahac și Mihail vistierul; iar €u logafătul Gherghina am scris, în / 474477 

Târgovişte, luna lui Noemvri€e în 21, anul 6930 (= 1421), indic- (Aral 8 

tionul 15. 4) Zn 
! +/16l, 

  

Jitere gotice: vă IOAN să RAD X< VOE Xk VODA; cele două capete, cu coroane în 

pei-colfuri, sânt foarte urit desemnate. — Peroamentul Wo._77I7; Alil. Ao. 76. 

VI. 

i Ivan PAAOVAZ ROEROAA HI POCNSAHINZ EACEI BEAUI Srepokaayi- 
i SR Sua — 

<ECI, IMUET| TSENSACTEO Ati NPIINATEAEAV FOENSACTEA AH, Nf2rapeav/ 
: Gan) ON . 

wr Bpauion: Sau 34tho AVk CTE MpOCHAE Ba BAMĂ WU Naronoae, 

AA HE EBAET, JA POCNSACTES A € OCTABHAZ, NOAMIWLW Ad HE EĂACT; = 7 
d —— 

SURA £ FOCOACTBO_ AMI, AA BĂAET 119 BARCUŞ, ARO ECTy BiiAA, z=6 

Ş Îi de 9 UI TPAsu NR APARAT, "POALE BI AA AP Se PA 
AS Ani Alupur ROrRoAE A3U 1% ABB:RAT, TEA Aa Ăp 

a . . ) „p 

ASTE. Gupanon POCNOACTBA AI EPIRO_AdA MA HE B4AET, BAH, ECT Art 

AMIAG_WW'/ Bac ToenoacreS aut. Îl perz eu actul den 

LV [0 în sm 

ile Zatrti _ . . . 
Mon Ioan /Radul, voevod și domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie 

UA adzânia! mea prietinilor domniei mele, pârgarilor din Braşov : iată, 

fiindcă! m'aţi rugat. pentru vama dela Câmpulung, ca să nu mai fie, 

1) Orig. na npzasm fanork. [ d p- Ş ! 

*) Johannes Reuwwel. 
. Si 

3) Mil. greşit Anna. 
: 

-. «ji găta” aceasta este o greşală: anului 6930, socotind data după era bi- 

zantiiă, care în Ţara Românlască e consecvent întrebuințată, îi corespunde 

anul dela Hristos 1421 și indictionul 14; indictionul 15 corespunde anului 1422. 

Cred că greşala e în indiction, ca şi la No. XLYIIIL. Greşeli de felul acesteia 

se găsesc destul de des în documentele matihteneşti ; ele sânt puţin explicabile, 

deoarece, cum se ştie, în orientul ortodox indictionul era bine cunoscut și unele 

acte, d. p. ale patriarhilor, se datau chiar numai cu el. * 

PE aia 
eee anii



PTA PP 
E 1 

  

domnia mea am [lăsat ca mai mult să nu fie. Am făcut domnia 

mea ca să fie după așezământul ce a fost în zilele lui Mircea voe- 

vod. Şi Vie ,această (02) voiu ţinea, numai Ri] voi să (văJ ţineţi. a- 
silor domniei mele nedreptate să nu li se facă, pentrucă [și] dom- 
niei mele mi-e milă de voi. Şi dumnezeu să vă bucure. 

muN0 | 
Alonogram; pecele ovală (342|, cm), neacoperită cu hârtie, cu legenda: 

aa E 7: ICON PASA + BOIBODA, „HI LOGII[OJA: ez au fncege dela capetele celor 
două jiguri, ca de obiceru, ci dela unul din vârfurile axei mari a ozalului ; 
adresa: T nparagem wr Bpamos: pârgarilor din Brașoa. — Arh. Vo. 227; Aflat! 
Vo. 77. „pif uit , . | her „i pr 

c. 1424—1427 (a doua domnie a lui Radul). IL, 
x în 

- - 
| ji pr 

A Ia 00 BI at 
VII Iesi 

| E ” pie pi ţ 
[! pr 

. a pil , ci ÎvauzPaAovaz, BEAR ROIROAA 1 CAMoApERaniint red SAIIA. mii 
ACEI BEMANL CVEPORAARRIUCREIL, AABAT'| reencacreo an ciewvpusmo 1;s! 

n P TOENOACTBA Au nparapeay Dpamegekuau ui Purenuea pet Bestiu 
srinrle . . a o i i i Dfăckuenoni, tano/A[IE NA EET CATEOPIIAC FSCISACLRS AA pueSn$ HAR ATBop ra APICOL, 

Ge H_SARSI jo ca Maiaae wT np'kpoaiTeaea TSCSACTEA Mu, TanoiD) 
ADE AA HAVA A SaumaT n ngu recneacTB'k_aut. Tur pasi, uapte (ara 

pi a: Flueras, ApE KTO Tu cer Basteur R4/PSrepz, Aa 
) 

| o MS Bangiruu Apar pt i” AX SaIAş BĂMĂ ÎjO ET Bano, A iitano Aa île ca 

      

    

   

   
    

vkerz_Sezurre Pepi II ou der SHUT Baaeui NY A XRoRuI A, ti "Pon Taloi ni fn Baa In San 7 Tlonene no fa en NOKSciia, Ad HAVA BABA cea np'ka BAR, Hatar npixTu EAHRO Sao Hu Wwpriă wr rocne ACI a Au, /S| uno wker, n uprisat roenoa rea A ! 

(80 | DA0f cn n ppha —T- » de unt pihani A 7 peri dl WÎ !” _loan Radul | am ata zâbe pn bf [i] | Ie 4 pt „aan hadul, mare voevod și domn de sine stăpânitor a toată! pui! A ie țara Ungrovlahiei. Dă domnia mea această 
, oruncă/a domniei melc! “Îl 

ii țări a Bârsei, că AUpă], pi? 
ezămintele ce le-au aut ph at, 

pârgarilor din Braşov și Râjnovenilor şi întreg 
hrisovul ce le-a făcut domnia mea şif după! as ȘI] 
dela strămosii dom 

       

     

tr iniei mele, tot așa să li [vama] și în vremea regui, - Anei mele. Deaceea, ţare Alexandre, oricine ți-ar fi vamâş în d 
gi . Rucăr, porunceşte-i să ia vamă precum e obiceiuri; iat altfel Sa nu gri gh !! îndrăznească a face. Și cine va fi vameş_sut5 ACR i pi gg pe tot. așa să l& ia. Căci cine se ya încerca să 1€ ia mai bu, . i 

4 

pe MW „ce nic il j, j Al: ka ant te Yăt Lp



  

   

, ne aia i a pi țe at rd MIR i e m pi [ t IA Ho fir - pr 

i Peel iat be: / tit ml | calit arllit 
Î 1 „hf 15 nel h (| Ța Y . hr? 7 

; om fn pari: ur? 
n Pl pp 44 pe VE 

obiceiul 1), acela va avea să primească mare rău şi urgie dela dom- 

ia mea. lar altfel nu este,| după porunca domniei mele. 
— : : 

- pile) 

          
   

   Afonogram ; pecete ovală (e. 3H- 2:/ cmn.), neacoperilă cu hârtie, pe jumătate 

stricată; din legendă se vede 5 LOAN RA(; fără adresă. — Ark. No. 299; 

Ai, Xo. 2, ip] poijril în mn data tab poola TE Ea tag pr That i 
14 

1424—1427, — Asupra documentului acestuia, pe care Milctic l-a pus greşit dn rr 

între anii 1375—1380, atribuindu-l/ lui Radul, tatăl iui Mircea, v. Ooșit Srigi- TH Ip 

ncle principatelor române, București 1839, p. 201—202, şi Convoyb. Liter., an. ni 

IX VII, p_ 23 CAE priveşte pe <țatul Alexandru», i a A mai bună A// We, 

e“tot cea dată de Jirecek, Archiv f. slav, Phil,,.vol-XIX,-p,/6099.— Scrisoarea pr, n 

este evident dela acelaș Radul, dela care avem şi Arh. No. 227, deşi aceasta ar 

pare ceva mai nouă. Monogramele sânt în genul vecii r monograme ale lui 24 p7 

Mircea, iar hârtia e la fel cu cele două scrisori ale Aui Mihail. pndt 

/ 
Pf pi! e 

pamant d Dan 1 
[ Mia 74 re ln wi ”) | (1420—1424. 14 

“mit 1 n Pio 7 7 
| / i a 

 Slaz mite că XpHETA BSȚĂ. Gaaretkphipiui 1 -BAATOUCTHBBUL 1 fe pi 

YPUCTWAREIBEIU Iy Apar) BgANiRI BOEBOAA Hi TOcNoAtiin, Ataccriă pr 

BOIER UI GOmIEAV AApOBĂNIEAV WBAAAAĂUIS_A HI roensAcTeSAuIS 4/4 

AVI ECE SEAN Srrpegayiineriou, BAdrONpONBBOAN FSCNOACTEO AM 41 

CROMA1) Gaara 10) goaeniea cekranum| n ancTântaj CPZBALEAN, srp ap 

WI AApORAN| GAArOWVEP auin WE AAN BACAUL ASETII i AApORA HacTeIi 476 

citi CPUCOEŞA| rocHoACTRA Au, N UCnAzHĂ| npoimenie nparapem bpa- mph 

IUWVEERITAȚ, NOMERE Npecuikă PSENSACTEO AMI, 140 Ad MSHCBHAȚII AA - 

STRpEAIUMYBAncăl, M19 CR _MANAAL MUT MIpEpOAITEAL FSENSACTEA_ AMI 

Ba ESAEPEZ/ 9 "TpBrozoț BE BEA FOENOACTEA Ata nări [pa- fo 

UIORCERIM_AOGH AO Îoatiaă: 1330 Ad AMARAT wr/ â Baa) ungu . 

AT Suz, WT YSCOACRU N6p., WT ROASHIN El ASR, Wu) 5 ASE - 

a WwWr paul Biaap) HHINO; Hi XTO ucr] 1ANK AI păci, îm 

MO; WT BOBHANILĂ MEA, îl ASE. WT EHHO ROSIA - 5 ASR , 

wTr Rom, Bon EST, 3 ASE, WT MARA BOCĂR Bi ASR, Tr 1 (4 

nnnrp, tr uta WT) BaBat] wr EĂZUR RAMIAEEĂ, WT AF 

uaTpitu, WT BOE N WT SSN HHHă, [id ANAT WT Meprk, 

TA TIEp. 7 DEPIIED; EPARZ CEHU E ASK, BOA În ASR, RPABA îi 

ASE, UT WBHA ASR, WT eaeuiă, ROCA, ASR. 5 ARO EAABT Hui 

BOU C HE Ad HE aaci nud; vw AVE CHpEHiE ASK; ROI nou 2 

   
    
—1431). 

   g 

; 

„ta 

its) În orig. «pesto lege, nphaz Baeu». 

A dat h Si . PA k e ate i etate 
TE ae cl tb ale ai i



  

AMHET AMO 'ÎSpuz E Banu, arkuuen| Ban; 1 EERO NOMNUSAT . 
= su ape] € ANES, WT_RCAA_Ă pia BNS WS—aperi_aur) Ad HE Aderj- 

3 TORI 7 rupa. „| 20; a- Ha Dpana(a) aia ă nep., A Ha ROMA S Tpzitiopz- put, pr E | sora SO Aepe: n Ai SF. i $ Tpzroauyi(u) TAROAEPE j BOA TOBAPEI, BĂA cx Mat asi 
oz Ski N HA AGORA, S ROAa Roanno BSE, "Toane n ASf 
ră PIiBA, d Wwr Bou) Tonapen F Banu, 4 wr Huy Sen une; /S — Mii A A A: » 

    

  

1 -Bouj-eaossăenă asr. nu n'kureu] Bani. ÎL empie ze RO cn AAtaTI? 
ACRNTĂI S- Azi! AA EN MT) AĂZĂRUNA MAN Eatgii, Alţi natari], ai 

“ww ipana unora Ad CA EAPSEAŞT, A HU To npana iaon'kita Ad JI . — — 
Ț - a Ban'rSer. Gipie înc aro ca fer, NOBSEUT] Ww'7) Boa'kpz rsenoAeTBa 4 

ANI, Bean ky ine n maariy, BRAÎ AA £cT BSnen TONBI  ESAEAEA, 
BĂAL AA CT BOMS ABC AASETA AAAENA, Ta NpHASIRIET [Ta ne 
eTgIT Ha picat ez STEpZANA II Şaakeuua Ha npatwm 3asonk, "re 
TĂRSERIE HMAT] upiăTul BEAGRO SA9 U Wwpriă wr rbensAcTta au. Îl + N cRkabreăe=2Snan SIARSA ABepiiuis, îiSnan Dopud, :Suan Tone, N Snani era, aSnăii &ateui, :iSnau Bata, :KSnan Tfzaiatauz, Ilanora N CliATapă, Aaeuz netiapa ivite Awrwaer| mica 

N BR ABTO SWaă, EHANRTA ă, wa. sr. o    Toaronui( (if 
Da ) Ni € Etaj . 

- 7 În În Adu Bveâwvaa, Aaceria Bois roenoanun, Pi 
ÎN ] hdd o: e 

e n a —— 3 | 

  

Psi 

Eu cel în Hristos dumnezeu credinciosul şi cuviosul și de Hristos iubitorul lo Dan, mare voevod și domn, din mila lui dumnezeu și -cu harul dumnezeesc stă pânind și domnind peste” toată țara Ungrovlahiei, binevoit-a domnia mea din a mea bună voință, din luminată și curată inimă, și dăruit-am acest de faţă și prea frumos și mai pe sus de toate cinstele şi dărurile hrisov al domniei mele, și am împlinit rugămintea pârgarilor din Brașov, fiindcă au cerut dela domnia mea să le inoesce şi să le întăresc așezămintele, ce 
ele pentru vamă, prin târgurile 
ul Brașovului până la Brăila: ca 
tun, dela cel de Luvia 1 perperă; 

dela cel din Cehia 6 ducați, iar dela 
uce șăpci frânceşti, nimica. Dela un 

dela un butoiu de vin 6 ducați; dela 
dela o maje de ceară 

din țara domniei mele și pe drum 
să dea dela un vilar de Ipriu 1 fer | aa 
dela cel de Colunia 12 ducați, 
vilarul tăiat nimica. Și cine ad 
butoiu de miere .12 ducați, 
un cal, cine cumpără, [să dea] 6 ducați ; 

dela șofran, dela bu 
12 ducați. Dela piper, 

 



“
 

o
i
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3 ducați, dela o vacă.3 ducați; dela „un berbece 1 ducat, dela o 

piele de cerb 1 ducat, iar dacă vor. fi și alte piei la un loc cu, ea, 

să nu dea nimica; dela un burduf de brânză 1 ducat, Călărețul 

„care trece pe la. Bran 3 bani, iat, pedestrul 1 ban, . şi cine trece 

cu peşte, dela un. car. i. peşte, iar ce va fi.pe. deasupra, să nu dea : 

nimica. Iar la Brăila de maje 1 perperă, iar. de car în Târgşor 

1 pește; în Târgovişte. așișderea; calul încărcat, cu orice, 3 ducați. 

„Şi la Dâmbovița dela 1 car, câţi cai, atâția ducați şi 1 peşte, iar 

dela. uri cal încărcat 3_bapi, iar dela. alte. mărfuri nimica; un cal 

_slobod 1. ducat, iar „pedestrul _1_ban. Şi cine îşi dă avutul'pe da- 

torie, să-și scoată datoria dela . datornic sau dela chezași, dacă 

„are, iar de "omul drept să se ferească, Şi. nimenea. să nu bân- 

tueuscă .pe oamenii cei drepţi. Şi cine se va încerca dintre boerii 

„ domniei mele, mari şi .mici,. fie că va fi cumpărată acea vamă, fie 

că va.fi cuiva dată de pomană,. şi o va măti şi nu se va ţinea. de 

„cele ce. am întărit şi i legiuit prin acest drept aşezământ, unul ca 

acela va avea să primească mare rău şi urgie dela domnia, mea. 

Și martori [sânt]: jupân_Albul vornicul, jupân Borcea, jupân Voio, 

jupân Cega a, „Îupân (Utmeş) jupân Baia, - - jupân Gărdoman, Nanotă, 

spătarul, (Mileţ: Pvistiarul. E Coico- IGgofătul am. scris în în Târgoviște, 

în anul 6931 (= 1422), indictionul 1, Octâmvrie 23. i) 

Io Dan voevod, din mila lui dumnezeu domn. N 2 Ve [an mai. 

Afuezeul nazional din Budajista, persamentul WNo.77 (din achiziţiile anului MA 

7896). Publicat „de -Mileti—Sbozn tt pal, XVI—AĂ, INV B5003 cu Lac: facsimile în m, 

mărime natur. ală. Despre pecete d-i Mileti ne spune că e atârnată, că "are în 

!otal un diametru de 3 cm. și nu se deosebește de celelalte peceţi ale ini Dau 1/, 

pe care d-sa le cunoaște din documentele dela Brașov; Zegenda n'a 2 î-o 

sti nic nici după original, ici după fotografi 2. Este probabi. 
pe a mmm ara es 

  

    

    
    

      

    

    

Teen, AARAT + 
Tu Aa, SER Aa u recnoaiiub, acer Satan Srrpeeayineketi, ARAT 4 

Îl cit AVpu3M9 PREDRĂCTEA AI Bpamor-kioa, 1U9To. Su 
PoerISA cTBe p53 2 Mo 

O ATA A SEAMA POCNSA,CTBA AU, 1als0 AA HAZ EETRAAROII, Se HAN, 

ec ENA 1 m tz Ati Apr ROERSAĂ Tano Ad Tată seri iurk Badia 

Ş AX GOBHi ir canta ÎEDaa CANA pusa n WT "Xa ASRATO; UI 17 M
A
H
 n
 

   

  

     | 

1) Şi aci esto o: .greşală în dată: p ntru anul 1422. indictionu e 15; indict. 1 

corespunde anului 1423, Cf. nota 4 € cla No..V. o 

RSS Ec KI puri N ” 
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| 
A Tapa E Rami Ai WT urit EA pan. ȘI ie, RAMEUNIE LUT BORIIĂ 1, 7 

WT ApSraliSnna- Ad ca_B PSEATE, Aa a/n cale RABAT, 
Posta = a [e . HU 17, ie aa iv, REA k30,_ UT BARA, HIT - dea, sui vre 

„NROUSII, Hi 17 NAATIE,-Hu Lu REPĂBI, “Tuzite- tut AT. R9A ESnaa 

Ş "TĂRALO LUT CRHHII i wr VREI ÎTAUT.. SHI, ASTE UTIISE AT” Ha ups: $ 

« ABBA, W "ToAMSNI Edna Ad fi CT, a Wr- msi iSnaa_Aă CA BApSi 

nare. SI ei TE, BAMEUIE wT “DSnea, umăre BAMĂ, WT AAA UT pică 

Spania, nani rea” Kata nau /Maaa, 3 ă put, u E "Treprunprk; [ir] MopSuiira ” 

Mata, 6” hepnip un & PEM RA; 1 tur NOCTAtA BHAap WT unpui î dep-: 
sui Ur XPSeSaSeu â. “ep. H WT, ROASHH EI „ME. j H tr uey. 12 
S ASE. str MARă ROCAR &i „ASE; WT Bosna Bune 5 As-. 
RATEI; H MUT ork, MAN. Ad-ca npÂAAET-uan Ad Sri, BAL Bo: 
BHâa Han ROM, BL, ASBAT; i WT FRAZA E ASE[ă Jral; su UT VUBIIA â- 
ASHAT> “UT EAHO cina Î ASA); “av cupeuite 4 Stire; UT: 

As rSEep EA EAIS IS AStarg; H mexira' : AlBita â. ASRATS); Hă Tag: E ASE, > EA 7 
BON pacii Egan ie ue â Edna; H 1WUT rani, tan n'hae- - 
ti pe, HAN ACRA, MAN ROTKA, Ian BAN, WTÂĂ ASBaru - 

ri 3 EAiȘ,. ASBATS; 1 wr BSnAa, fii3 ET tur. „atepă, an nuinep, man ? 
wp.âusâţpan, ua BXGAR, WT 4 î.2 3 ASrro; ;- A-WEROGO 1 Ur iREA'E3a - 
pa Dot MUT AXEOBI H-1VT ROPALI II WWT BĂIEA H MUT NAATH9 n wr Aenta Ze 
— 1 17 E9HONR Băata Ad Haz CA HE ez3mer, Tiurw Păi Ele Bameult, 

) 19 RHANTE 3AE Nucano, HdOTrom Ad €TOWTE; ao a np leranurre 
wpuiamis) rocneaerna MH, TO 'TARO MMATE nşiaru REALE 3Ba0 un 

    

A =
 

pe PIA-ROCROACTEA Ai, tao ek FSENSĂCTEA MU, 1 NoAsre 
CAVBPAS PSENOACTEA Avi ue aere Rua tr. Iuako Ad ue cavlire Sura . 

eee 

4 
119 TVpu3AS reenoAcTa ANII. | aa 

sat. 
| lo, Dan, voevod şi (n a toată ţara Ungrovlahiei. Dă dom- nia i mea această poruncă a domniei mele Brașovenilor, care umblă Ă cu negoaţe în țara domniei mele, ca să aibă ei aşezământui avut și în zilele lui Mircea voevod, așa să le fie și acum. Vama la Dâmboviţa : dela un car 1 peşte; dela un ham 1 ducat ; dela o povară 2) 3 bani; dela pedestru 1_ ban. Iar: voi, vameşilor dela Dâmboviţa, de altă marfă să vă feriţi, Șt fa îndrăzniți a le lua Vamă nici dela” "postav, nici dela fier, nici dela funii, nici dela in, 

ni sg 

ce l-au 

- Orig, Asian. 
2) Orig. rapa: ung, târ din *to — | Cuvintul lar sc pă ( var) = povară; cf. Jiredek, Arch. XIX, p.6u. te şi în codic ? şte ș cle voronețean, trad. pe grec. ogiov onus.
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1 nici dela cânepă, nici dela pânză, nici dela săbii, nici dela alte 

. mărfuri; numai dela porci! şi dela :oi şi dela caii ce-i duc spre vân- 

.zare,- pentru acestea vamă! să luaţi, dar de altă marfă să “vă feriți. 

-Iar voi, vameşilor din Rudăr, să luați vamă: dela maja de peşte de 

£ crap, fie mare, fie mic, 7 peşti şi 2 perpere; dela maja de morun 

„9-perpere şi 2 curele; şi det o bucată de vilar de Ipriu 1 fertun, 

de Luvia 1 perperă, de Chlunia. 12 ducați, de Cehia 6 ducați; 

iar dela maja de ceară 12 Hucaţi; dela un butoiu de vin 6 ducați; 

dela un cal, fie că se va vinde, fic că se va cumpăra, fie iapă, 

fo 'fe cal, 12 ducați; dela o vită-3 ducați; dela un berbece 1 ducat 

dela -un porc 2: ducați; dela un burduf de brânză 1 ducat; delă o 

cergă. 1 ducat; dela o piele de fiară 1) 1 ducat; dela o povâră 3 

pi 

o 

. 

ducați; un cal slobod. 3 bani, iar pedestrul 1_ ban; și dela jivine, i. iu 

fie: veveriţă, fie jder, fic vulpe, fie pisică sălbatică, fie jepure, dela 

47 30 de ducați 1 ducat; şi dela marfa ce vine dezpestezgpare, fie 

piper, fie şofran, fie bumbac, dela treizeci un ducaty iar dela.bobou 2 
- 

= 

şi dela fier și dela arcuri şi dela săbii și dela funii și dela pânză 

şi dela in și dela cânepă vamă să nu li se ia. Deci, voi vameșilor, 

ceea ce văţi vedea scris aci, de aceea să vă ţineţi, căci dacă veţi 

29 călca porunca domniei mele, atunci mare rău și urgie veţi avea a „/, 
. . . . . o. . £ , 

primi delasdomnia mea, ca nişte necredincioși ai domniei mele, şi ș 

mai mult făfa domniei mele n'o să vedeţi, Altfel să nu îndrăzniți 
N 

a face, după porunca domniei mele. ! is 

Afonogram ; pecete ovală, acoperilă cu bumbac, ca mărime identică 

po ad dili o. 3 (AID; după urmele câtorva bitere, legenda este: sk 10 ASTI 

A ROEBOASI; fără adresă.— Arh. Neo Mil. No26. 

1422. — Porunca e dată, evident, în urma privilegiului din 23 

probabil în aceeaș lună, ca şi cea care urmează. 

   

   
X. 

“ar IPL Aa BoEBSAA A 
7 

e ape a 

TMILUET POENOACTRO AMI EAAMELIOM WT IlpayoBa 1 "PAREBU Bi 4VPH 

ez: 

mi 

(4 fir 
471 

Fe” Pr 

pE 
2 

A 7 
d 

Octs-1422, MHz: 

os A 7 ah 4 71 

7 1 77 IPP gh AA. AM 

pn 0 apa pp ar în 0 

/ 
7, 

ȘI 1 
POCNSALIND RECE BEMAH Srrponaayineetr, Sf 

cSer POENSACTEE ari! (E$3H) 1410 EET BEIABARCIȚ nse ranger WTA up /p2 pr 

Fr 
4 

ke 

ESEROA XR, TONSIL BAC. AdEAT 11 TOCNSACTEO ANI Bpamogkucai H 

r 
. 

” 
”; . . 

RONTE YOAAT_ Ha. ESNAA, Tao Ad MA BAME_ BEBUMATE BARS II MA 

PS: WT MAR Epanintă, HAI CSAkMA BIIGA MAN MAMA, E Ep. ÎN 

    

   „3 Se "'nţelege de, cerb; cf. neulia inta din acest doc. cu, neutta taria din altele. 

;) Se nţelege ee cei put pda al 

ÎN E 

Cu nizait 
qi Sg tan! fit tei ai Lh , | ad 

ni
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3 puBa;- MopSnita Mada Ș nepnuip "1 E. PEMXRA; Hi WT NOCTaga- nu- Î 

Aapz unui â depTSu; ui WwTr kpSesaSen ă Ep; WU BOASuu Bras-” 

GATE; Mi NEN. S ASRAT; N MARA ROCAE EI ASE; Uh tr TOBAAA F! 

ASRBATI; H WT. WBHA ASEATS ; H VOT CRINA R E AStark; Ah 

CHpeniE'â* ASa:9; Hi WT rSeepa A ASRATS; ui nevită AuBita ASBATŞ; d 7 
— UTAp E ASRATI; i RON APASA PF Banu; nun â Ban; TaAtupi: 

ancută, It A€p4, e'Raepnujk, "pHCOBII, ROTESNI WT Â— â; er a 
10 EET-WT Mp: ph HAT DHTEB, MAI Uroăpan 1 HAN BXEAR, UT Î— â; 3 wr” 
BOBOR-I MUT NAATUO H WUT RĂAA H MUT AA H W 7 Bsuonk și AT” 
8£AR30 N WT EOBANI n UT AĂEOBH BAMA Ad HAR Că He mi W 
“Tiuriv paai, nic BAMEUIE, 1]IO_RHANTE BAE ican0,/Ha "TOM Aa cTo-: 
HTE d NOMHOTO RâMă Ad HAZ He cavkre EE3ATH, „None: /ien CA. 
GI NORSCHA AA BASAET RAMA NOBBILUIE, TO 'TARORhi Maat, npiaru 
BEAIRO 840 H MUpTIA POCNOACTRA AMI, taR9. negat roens, CTRA AU. 1 
Iane ue WET BHITH, ÎL pape na KOEM pas IpoAdAet: CA NOCTAE, 
TSRA AA cui RAMA NAATHTA, d AORAE He npsAaAer, BAM Ad He Aa- 
„ET, 119 4VpHSAS FOCNOACTEA - AM, - he / m Panrhie fn ! 

„(1 HĂD plin re a A ZE, de | AIA CI 1 74/17 
Io 1o_ Dan, voevod și domn a toată fire le Scrie dom- | 

nia "mea vapieşilor din Prahova! și pesta vă poruncește dom- 
nia me : iaţ așezământul ce a fost dus de Mir Ba voevod, acelaș —. PAL 

a! fie fi “așezământ Al dă şi domnia mea Braşovenilor şi icelor ce umblă ku/nu!4 

       

  

    

fa. e, ac, [a să le luaţi vamăf ca şi ja Rucăr: de maja de crap, fie Vi pia Răre, fie mic, 2 „perpere şi peşti; ej li de morun 9 mn par : da (9 bucată! de pila iar de lpriu, 1 UL 
1 de, Luvia "1 perperă; dfla [una] de Colunia, “ 

; [dela. juna jj Maja de' ceară 12 ducați ș, 
C erbece 1 jucati dela: un porc 2 ducați; d b £ de brânză a! 

sia 
ucat; dela o cergă să 1 ducat; dela i „0 piele de fiară 1 ducat; îi o Poxară 3 ducați. Un cal slobod 8: 3 bani ; ; pedestrul 1 ban. Ia jivinele : ea, jderul, veverița, ri- sul, pis pisica sălbatică, “dela ta treizeci sant arfa ce vint? de | - Peste mare, fie piper, fie şofran, fie buntbhc, dela trciz treizeci unul, Iar . jr —delac056u și dela pânză și dela funii și dela in și dela etnepă i h :; / dela. fier și dela săbii și dela ar „arcuri 3% 

i 
Y vameșilor, ceea ce ve , ți vedea |scris ari, „Il p nu indrăzniți a le lua vamă mai 

vamă . ă mai multă, acela va primi, Mare |rău şi urgie dela domnia Mii ea, ca un necredincios îrăgi niei “mele. Altfel. nu va -f, Și în 0 „87 
, ch 
af dece | ki Cu   

       

    

   

  

   

        > Si
 .
—
 

pă
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orice târg 's'ar vinde postăvul, acolo să-și plătească vama; iar până 

Ce nu vor vinde, să nu dea vamă, după porunca domniei inele: 

pr Teresr: pecete ovală, acoperită cu dumbat; identică cu cea dela o. 3 

SE Cunosc amd urmele câtorva îilere ; fără adresă, — Arh. No ai All, No. 27, 
a 

1422, ” 

II 

- SI34 He BA „XDHCTA BOA EAATOR'ĂpuRI 1 EAAPOUICTHBRI îi 

XYPIICTWAIOBURII ÎNV Adi BOEROAd 11 recneAtiut, MHAGCTIA BOKIEA ni 

BORIEMZ AApORANIEMA WBAAAAAISZAU Hi ESeNoAcTESANIŞ Au! acei: 

BEANAN STEPOBAAVINCROU Hi BANAAHHHCRHAL flaaauuS ni DarpanS Xepuer,: 

BAATONPOHAROAN FOENOACTRO AMI CRONAME BAACRIM NpOHBROAEmniEAA 1 Y 

ANETA *Cii CRĂTARIA CpRAIEM FOCNICACTEA Ai, IM AAPȘEAL. caut - 

ezcedecA nn! (Sic) 1 BAArewBpABHnI MACTOANIIL KPHCOBSA POCNSACTBA - 

A Bpaurornoat BARA, NOINERE AAPORA TOCUSACTES Ai POENO-: 

Ab AI EBAA AA AMA NŞiA, EA A keo Bkpiiaro cu CASCĂ, 1 AdpEA ] 
Ep O 

XApăria MUT BANCEZ, Ad SC 2 BEMAN NOCNIOACTRA MH BAROTO ECT'P 

H BA BEM uerob, TARO Ad că XapaseSBĂT 11 BZ BEMAIt FOCNOACTBĂ - 

atu. "Fwrw pasi wr_năr'B Bpamoes, wr PSnea A0pH Ac h BpanaeBa,7z- 

AA AABIAJAT BSninui BAMĂ : WUT FANA BHAApE, unpu AS_B4 BANOR, d” 

WT_ipSeSASBi HA, Banerii, WUT SŞASHII SI Bang, 4 WT def îi EANSG 

A WT EHPA HAUaATA HO; MI WT MANI WT MOCTARA 1 aan în 

KpOEUII MO; ui EOBHAMIIIIA AAA E BANORE, BEBNANUIA BHtd î BAS, îi 

HI BROSMANINĂ MEASRIIA T BAHSE; 11 BOB, Er. ESNIT uaebliz, îi Ea 77 

NOR; Aaa „ROCĂ ÎI RANOR; WT NANE Ii VUT KpOROC HIT BĂBAR,// 

WUT BAZNA, BAMILAERĂ EOUWT APHATINA N MUT BORHE II WT ESnia, 77 

AS. AOXOAMIT WT mepi k, Ad COROTITA A f_ Ranog î EBA ue ae- 2) 

menu E BAN, A rSul ă Ban; 1 EpEBHĂ, IO ASIOCAT BE BEMAA - 

TOCNICACTEA' MM, HUI; MUT E9ESEA, WUT 1630, WT ARROBII, 4 VU 

BOPAL, UI WT BRA MUT FaavonE, WT NAATHG, WT Aeută, WT HOOD * 

Mape; 1 EpAtz cruntinnfi BANII, II ECA 5 Banu, și REPARĂ Â Banu, WE 

VWRHA Ă BAN, WT ROL eaenia ă EA; AIE A BRAT A pSrita ag 

BORA. € HE, Ad IE AdAET tars walk cupeitiză” & Bank ș 26 
Pa 

RONNIE, ECU MHNET Id rpaa'k spus, & Band, a misuneu, ă BANz ș. 1.-23 

Bteepiliță îi TATI ANCHIţA HAN SABUA NAN AED MAN pate WT îi; A zy 

Ha Bpaitaon(0). MAEA pusa S FAneB; 4 Hă Boad $ sI păsuIep ă d pusă, 27 

n S [parent Tanozi Ape; RONI, NOTERAPEII, BăAl CA put, TÂ Ganni; 22 

11 Ha A oa, BOAHKO - RONUA "3 Bead, TAN BAnSe 1 WT Aia 3 1 
n.
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"BOAd Â pHEA, H WT ROME TORApENA Ze pHBĂ Î BAN, a WT HHnIy 

ESIARX BIȚI; BOI CAOBOALR Ă BANA Hi nkuueu ă Bana. Il ear ine 

“Dpamonrkunuz, BOI BZCYOMIET Ad HAT Ha BpOA, ASHaRs, Aa np'kiiaer 
"cae KSnAa, Ad AACT  RAMx TAĂRAMO ud PSea ui MA BPSA, d Hire 

5 BA BEMAN POCNCACTEA Ar. ÎL ete îe ROM CUL AARAT ASBUTERA. Ma 
“AAZr, Ad CH MIPET AAZ:EHIRA MAN EMA, AIE HAT, d 4UT IpAtă 
"WACRRA Aa CA RAPSBAT, îi HUKTO NPABa VARIA AA HE GAnTSRAT. 

- Îl pro ca aier nokSeir WT7 RCAhpA FGencAcTEA Ati, Beanuliy 
A ZE CH AAAnIY, EXALI Ad EC BSnetia "TONSH KSaptz, BAL Xa ec 

Ap FSAST ANES AMACCT AAA, Ad IIAHASEIT, d ME CTOUT HA IIS 
CAM STBPRANAA 1 S3ABOHHA HA NpPARRIAL BARĂ, TO Tana 

MAAT NPIATII REAHRO 849 Hi WpTIA WT POCNCACTRA AUI, tao np'k- 
„EP 1 ipkeaStuus m neepămniTea ui netkpuiti ciemS XpicotoaS 
n POENSACTEA Mi. Îuaco se mer BHIT, NO_WpH3AS- POeNOACTEA Al. 
ÎL ce NeHORUE N NOTBPZANY EA Ep'RAMA ETAA ANI. AdA,E POCNOAItIIn 
ÎĂM BpAA XapATIA WT BANOR, AA CA SHUT BA BEAMANL FOCNSACTEA 
JM, MoeBpiă î. : 

[H ce cataslreate: zSnan Dopuk Anopuuirs, :iSnan SIAGSA, :ESnau 
lionxe, îsnau Paaovyax Gayanez, Awriwaer Iura, (Wuyanaz npe- 
"roeueritapr, îiSnau rame, tSnan Acnpora, Ala: eroanut, Han 
Naxaputit:, Agparoaiip oaie. Hemică ca BApaconitaţit4,.1) 

Eu cel în Hristos dumnezeu credinciosul și cuviosul şi de Hri- 
stos iubitorul lo, Dan, voevod și domn, din mila lui dumnezeu: și 
cu darul dumnezeesc stăpânitor şi domnitor a toată țara Ungro- 
vlahiei și a [părţilor] de peste munți şi herţeg de Amlaș și Fă- 
găraș, binevoit-a domnia mea, cu a mea bunăvoință și cu inima 
Curată și luminată a domniei mele, șiam dăruit acest de faţă prea cinstit şi prea frumos hrisov al domniei mele tuturor Braşo- venilor. Căci s'a îndurat domnul meu crâiul asupra domniei mele şi m'a primit drept slugă credincioasă a sa şi mi-a dăruit haraghie de bani 2), ca să fie [şi] în ţara domniei rele, precum este în țara 
PN IN III 

:) Martorii sânt scriși. pe: marginele hrisovului. 
2) Orig. apari wr Ransaa = monctăric; cf. moneda din 1573 a lui loan Vodă cel Cumplit,a căreilegendă de pe Rey. «stu. TXEPETIE AMOAAOBEL» «acecă (aspru) — din hcreghia Moldovei» a fost atât de greşit interpretată până acuza. Hasdeu, Etymologicum Magnum III, col. 2442.. Cuvintul vine dela grec. /upaţa = pi adi UA + 705 ; -pee i: x + 

PI, SC, 705 vopisuaros; cf. mai jos vb. aa ca NagateSear, dela grec, yrapssw. 
s
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lui; tot așa să se bată şi. în ţara domniei mele. Deaceea pe dru- 

mul Braşovului, dela Rucăr şi până la Brăila, să dea neguţătorii, 

“Yamă: dela un vilar de Ipriu '36 6_bani, iar "dela cel de Luvia 24 bani, 

dela cel de _Colunia 16 6_ bani, “dela cel din Cehia 8_bani; iar r dela 

un vig 1) început nimica. ŞI dela şăpcile de postav și dela călțunii 

croiţi nimica; dela butoiul. de miere 20_bani, dela butoiul de vin 

10 bani, dela butoiul de mied 10_bani; dela un cal, când îl cum- 

pără omul, 8: „bani; - dela maja de ceară 16 bani; dela piper și 

dela şofran și Adela bumbac, dela camelot Şi dela pielea de miel 

și dela piei și dela mărfurile ce vin de peste mare, să se socotească 

dela 100 bani 3 bani; dela o cergă 2) 2 bani, dela o zeghe 3) 

1 ban; iar iar dela Biănile ce le aduc în/ţara domniei mele nimica; 

“dela bobou, dela fier, dela arcuri şi dela săbii și dela funii, dela 

hamuri, dela pânză dela in, dela /cânepă nimica; dela un“ porc 3 

„bani, dela un bou 6 bani, dela o vacă 4. „bani, dela un/berbece 1 

ban, dela o piele de cerb L_b: ban șiiar de se vor afla: Şi alte. piei 

împreună cu ea, să nu dea nimica; dela un burduf; de brânză. 2- 

bani; călăreţul când trece la cetatea Branului 2 bari, iar. pedestrul 

Dan; dela "veveriţe/Sau vulpi sau iepuri sau jderi, sau riși, din trei- 

zeci unul. lar la Biăila maja de peşte 36_bani; iar de car în Târg- 

șor 1 pește şi în Târgovişte așișderea; un cal încărcat, fie cu orice, 

4 bani. Şi la „Dâmboviţa, câţi cai la car, atâţia bani, și dela un 

car 1 peșt57 dela un cal încărcat cu pește 3 bani, iar dela alte 

"mărfuri nimica; un cal slobod 1 ban și pedestrul 1-ban. Şi iarăși, 

Braşove ful care va vrea să meargă la vadul Dunării, ca să treacă cu 

marfă,/ să dea vamă numai la Rucăr şi la vad, iar [într'alt loc ni- 

căiri i An țara domniei mele. Şi iarăși, cine își dă marfa pe datorie, 

să-și caute datornicul sau chezaşăi, dacă are, iar de oameni drepți 

să/nu se atingă, şi nimenca, să nu bântuească pe oamenii drepți. 

    

Pentru Moldova e atestat şi” avântul Keperap = cusor monetarum; Uljanickij, 

Materialy dlja istorii vzaininychz otnoenij Rossii, Polssi, Moldavii, Valachii 

i Turcii, Moskva 1887, p. 75 (1449); cf. ibid. xeperira. 

1) Orig. aur: ung. eg, bucată de,postav; la Mil. gres. ana. Cf. <un vig de atlaz» 

într un doc, moldovenesc dela 1618—1619, la Iorga, Studii şi documente V, 

p- 12; <un vigde adămască>, ibid., p. 13. Cuvântul se întâlneşte-şi în alte lo- 

. curi, d. p. în doc. moldoveneşti din arh. Braşovului: a cSRHA CA BHTOAZ Ad FpOAAIT 
: a 

Îa-1449, Adg. 3 (No. 775), ș. a. 
2) Orig. aeenne, mai jos arzi; cf. Miletic, Novi gramoti, p. 148. 

:) Orig. râu; v. nota dela No. XII. | 
Pa
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Şi cine se va incerca; dintre boerii domniei mele, mari și mici, fie 

că va fi cumpărată: acea vamă, fe că va: fi dată cuiva de pomană, 

s'0 mărească şi să nu se ţină de cele ce am întărit și legiuit prin 

așezământul de mai nainte 1), unul ca ' acela are să primească mare 

rău şi urgie dela' domnia mea, ca un călcător şi neascultător și bat- 

jăcoritor şi necredincios acestui hrisov al domniei mele. Altfel nu 

va fi, după porunca domnici mele. Și acestea le-am înoit și întărit 

pe vremea când mi- a_ dât domnul meu craiul harag hia de bani, ca 

să se facă în țară domniei mele. Noemvrie în 10. - - 

” Şi iată martorii: jupân Borcga vornicul, jupân Albul, jupân Voico, 

jupân Radul al lui Sahac, logofătul Coica, Mihail protovistiarul, ju- 

pân Utmeş, jupân Dobrota; Manea stolnicul, Nan paharnicul, Dra- 

gomir coihisul. Sa, scris! în Târgovişte. 

: - “tanara ; Pecetea cea mari, c. 9 cm: în diam. (vulturul cu ciocul întors spre 

stângă și cu. crucea în cioc); din legenda latină, cu niște Zitere foarte încurcale 

şi acoperite de praf gros, am. cetit la început DANUS. VAIVODA TRANSALPINUS 

și da sfârșil OMLAS; întru cât Dau J7 nu mai stăpânea Severinul (c7. Onciul, 

Cons. Liter. XXX VIZ p. 2 27) titlul complet din pecete pare a fi sk DANUS VAI- 

_NODA-TRANSALPINUS [NEC ! NON DUX DE FUGARUS ET ve] oxuLAs, — Pază 
" aacutul No. 750. 

cm 

[41 

lt 
rrprlefi, 

[Iv 
aie 

  1424, — Privită acesta e dat de sigur odată cu privilegiul latinesc din 10 

Noemviie- 1424; arh Braș., ergamentul No. 774. Monogramyl acestui docu- 
ment este chirilic: NI Is An EWERWAA, AVMACCTIA Roi recnoAniin; pecetea este 

identică cu cea dela No. 780 și tot aşa.de greu de citit-ca-și aceasta. 
îi reproduc aci în întregime (după lectura D-lui N. Iorga), pentru, impor- 

tanţa ce prezintă termini lătir.eti. ai mărfurilor; „aceştia ne ajută foarte mult la 
înțelegerea celor slăvăăeşti” din” No. 780. În privinţa aceasta sânt tot așa dei în- 
teresante documentele 'din 1413 „(Hurmuzaki |, 2, p. 491--493: taxele vamale 
din Rodna, stabilite de Ştibor, vocvodul Trâri Ivătie erei nam ar m. Noe Mee cm ia me magma AR RON ne camee apa aia 

ze pre TI, 
m 

! 
Dai ara N ia 

| _ ; 
Aos Daan “woyda, dei. gracia transsalpinensis et dux de terra F o- 

garas et de Omlas, memorie commendamus, tenore presenciunv sig- 
nificamus quibus expedit universis, quod serenissimus Tex princeps 
et dominus Sigismundus, dei gracia Roinanorum „Ssemper. Augustus o, a ac Hungarie Bohemie "Dalmacie Croacic” € ete, rex, dominus meus 
i N CIO issimus, tantam nobis graciam. condonavit, quod 

n kamera nostța fillerenes 2) vulgariter et paEvos deţiarios fa- 
   

  

1 ) De mâi sus; orig. Ha DpzEnia zaxourk, 
2) Forma obişnuită în |doc, ungurești e BUICĂS:_filer ler (Heller). î 

ei)” şi 1413 "(hota 12 No. XVII). tr: 

pat 

A / n
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ceremus ; eidem sue. regie. maiestati immensas graciarum acciones . 
În apesi aa A e ode teii i e . 

referentes de huc (sic), volentes igitur nos quod cum probis et ydoneis . 

viribus (sic), universis et singulis honestis civibus civitatis et cum” 

ad se pertinentibus de Braso, ut nos simus în bona concordia ct, 4 

pace tranquilla, ut idem parvi denarii in_isto_regno_ SIC ambulant, I77, 

sicut ibi in Brâso-et-in'reeno Hungarie, una cum baronibus nos- 

ris nobis consedentibus et fidelibus nostris untversis de regn 0. Wa-. 

Jahie, existentibus, 'talem hordinacionem- et pacem fecimus: pro una , 

pecie panni de Jpri triginta sex denarios pro_tributo, pro uno: 

lemni longo 1) XXJYV denarios; de Kolonia-X:V] denarios, pro panno 1 
o i pax: Te Iti : . . 

Bohcmicali VII] denarios; quos-quidem pannos quem -(sic) ciserunt, 

nullum tributum_solvant; de ozittia 2) et de câliga ordinata nil sol- 

- f N . „ E Ls . , SR 

vant; de una: tunella * melis ue habet_LXXX ornas XX denarios, pri 

ee pi / i : ” ge ” 

de una funelia vini X denarios et de una vasa medone X._denarios; % 

. 4 O ei aa! 7 ” 7 . Te “ 

qui emit equum vel qui vendit VIIJ denarios; de una masa de cera » fi 
! RI . 

. . „e 

XV] denarios; de piper et crocum/ bombacum et de lapa cameli, in 

quibus pillium %faciunt, et de,cute agneli ac alij cute, sive it: bovi gun 

sive castrati sive Cuiuscunque sint, et qui mercimonia eveniunt de 

mare, de centum Z is 4res denarios; de lodice 4) tres denarios; 

. Ne . 
- - 

de biro 5) unum dehariuim ; quando portant ad _regnuni_ Volahie— 

mastrucam €), nil tribhfuin solvant;. de panno griseo, ferro et de 

Ş : 7 a. m . 4 

ârco, de biccello -7), de ligatura, de ham, de tela groșa, de len 

et de canapo nil tribâta sint; pro uno porco 11] denarios, de bovis 

sex derarioş, de vacca_ Il] denarios et de mutone (orig. mucone) 

>? 

j pi : 

   

  

_) Prob, greş. pentru embo lougo: lembus sau lembum însamnă «purpureum 

vestimentum», corespunde deci lui gpSeoaosta şi după înțeles și după locul ce-l 

ocupă în seria de postavuri citate. v.- L. Diefenbach, ( Glossarium latino-germa- ș// 

nicum, $. v. Zembuit i cf. ibid. Zemena și Du Cange, „s; v,. Zembus. 

2) Coresp. lui mantu uri” nScrana; originea cuvântului mi-e necunoscută. 

2) Palărie; v. Du Cange şi Diefenbach, s. v. 

+) Cergă, germ. Kotz, Kotzen, Deck, Leinendeck, mai rar «vestis hirsuta», 

ap. Diefenbach, |. c. : ! i , - ” 

- 3 Birum, birrum, byrrus, byrrhus = zeghe «vestimentum grossum, pilosum, 

vestis grossa», ap. Diefenbach, s. v., «stragulum. e villoso gossipio. confectum 

vulgo kochyn, koczyn>, ap. Bartal, s. v. ” 

- e) «Vestis pellita» a Germanilor (Du Cange), v.-germ. «chursinna» (Diefenbach), 

de unde slav. Kpzanio, kpeaus, vestis pellicea. - | : 

-_1) Coresp, lui nopas, gladius ; înțelesul obişnuit este însă în doc, ung. suliță : 

(Bartal), în textele latine medievale hastula amentata, pugio, mallcus bellicus, 

parva hasta; v, Du, Cange, Diefenbach, Bartal,-s. v.



  

PI 
| arA- 

26 — 

unum denarium; de cute cervi unum denarium; si fuerit aliuus (sic) 

cutis secum, nil solvant tributum; pro una temluw 1) de formagio vul- 

gariter 1].denarios; pro uno equestro qui transit sub castro Theuuch 

(sic) 1] denarios; pro una pedestre unum denarium; pro cutis spirio- 

linis 2), wulpinis, leporis, mardurinis et de omnibus pellibus ferinis 
de triginto unum.recipiant; in Braila de una masa piscis XXXV] 

denari? în "Egaxsor videlicet in Novo Foro de uno curro unum 

pisscem, ct in egoista similiter unum; unum equum suferatum 3), 

in .cuiuscunque sint ponderatis, [ll] denarios ; in Domboycha in 

curro, quot equi sunț/ qui trahunt currum, guilibot Aa unum 

denarium tributum șolvant, et de uno curro unum piscem, et unum 

equum spferatum II] denarios,. et.de alio mercimonio nil_solvant ; 

pro_uno equo qui/nil portat unum denarium; de una pedestre ho- 

mine /similiter unum denarium. Et qui transsiunt de Corona ultra 
  

|) O? comittibus, 

fi6bium ad forizandum miercimonia, in regno nostro in nullo loco 
nullum_tributuni-solvat, nisi in Reker ct in vadum Danobi tribu— 

E ei . . Po . . . ———— . yin solvant. Et insuper eciam committimus et serie presencium 
: A >= . : Pt , firmiter precipiendo mandamus,” quatenus nullisper horum debitis [A 

neminem arestare et impedire debeat modo aliquali, nisi prius co- 
ram honestis civibus causualiter et juridice-querat et in causam 
adtrahat. Super quo nos committimus universis hostris baronibus, | 

castellanis, officialibus, tributariis et in quibuscunque-dig=-ă |: 
fitate existentibus, -sive qui synt tales 'qui emissenț-tfibătum de tip 
nobis, sive sint tales cui nos dedissemus pro serviciis ipsorum, eis- CAR ti 
demque firmiter precipiendo mandamus, quatenus nullus ipsorum Su 
cosăeh predictos cives et hospites de Corona impedire, moles- (s 
tare et agravare nittentur (mai Jos impedire non presumpmant); 
extunc indignacionem nostram se senciat incursurum, In cuius rei 
testi moniuim eisdem presentes litteras nostras apposicione pendentis 
sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas. Datum in 
Thergoischa, feria sexta proxima în vigilia Sancti Martini e 
et confessoris, anno domini Mo CCCCme XXo 
significamus tenore presencium  quod nos pre 

piscopi 
IIIJ.— Ceterum eciam 
dictam hordinacionem 

  

4) Ung. tâml6, burduf, în textele vechi temle, temlă, themlew; v. Szarvas ct Î 
„Simonyi, Lexicon linguae hungaricae aevi antiquioris, s.y, mi | :) ln text.s'ar putea ceti și spinoliuis cf. însă s iu lus (Gziowgos), franc. &cureuil (Du Cange). - 

ă spiriolus veveriţă, lat. sciurus 
„5) Potcovit; sufferrare =—Pterde beschlahen (Diefenbach).
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În 

  

21 

cum probis et discretis hominibus fecimus, videlicet cum Vallenţino 

condam judice et lohanne Crispo villice: de, Corona..et Martino „ju- 

dice de. Rosnio ac cum alijs multis probis et discretis hominibus, etc. 2 | 

că Dan s'a tolosit în realitate de dreptul ce i-a acordat. regele să bată mo- 

nedă, aceasta se constată dintr'o scrisoare a lui Sigismund dela 4 Aprilie 

435, prin care îi cere să ni caute a impune Braşovenilor cu deasila moneda 

sa, care <in vulgari, va valachali» se numea «ducat» (copie la Acad. Rom.). Cf. și 

scrisoarea lăi [Gan “Hunyadi din 7 Martie 1438, prin care le spune Brașove- 

nilor că moneda ungurească are curs şi în Țara Românească şi că dela negu- 

țătorii români ce vor cumpără marfă la ci n'au să ceară «florcnos (foros) vel 

osporas», ci să le vânză «super permissis farais pecull7îs „praesentibus> (copie 

la Acad. Rom.). la, pei! “td pi 

SII. fe mii 2 
Da - E */ 

. , fr 

- *_Iovauiăt At” BOELOAA 1 POcNnoAA, HMIUET PSCIIOACTRS” TMH Ba- 1 7; 

[ant UEM MUT ABAMEeRIILă M “TAROAU Bl supus POCNACTEO. AMI, € 

1ak9 "TSH Bape “o Oa Erauereksuut XTAT DSĂNĂT NAMUR Ad? 

MAN HE RABMETE, 'PAKAO LUT ROA4, BOANEO MOI, TOARE Banu, 1 UT 7 

FANA. BOAA A. PHEA, HAT Ă KO SINTOB/Ă can, În WT nout NOTOBA- Ș 

pna Î BâHH; “A NOAMHWTW Ad CA RapSBaTe, HHKOĂ RIN Ad He 6 

umar. ÎL Buc, Bacu WT Psep E, WT euaap sunat i RAnCR, 7 

YSceaeeu KA BANOB, KOASHI SI BANOE, UEĂ. i BANOR 5 d BUT panza Y 

MIO UMANE MT DOCPARA HO; N BAM EBCEHH HO; N BS-/ 

ZATĂHIA MEAd E BANC; MI BOBMANINILA 2)/ MEACRUNĂ Î Bano; BO: /p 

BHANMUA RHHA Î BANOR; OH, 1410 Ca NpOAARAT, i BANOR; Maia 77 

HOCKA SI BANCA; MUT TMINIEp Ii ucăpan 11 Sani, MUT BAZĂ RAMII 7 

AB, IL ATHATINI II WVT RO:KÎE n iSna'E Ww'r r mopk, ” Ș Bani 4 

f Băi j ; AGBHIIE E Ban ÎL; rSuk ă BANS i WT. KPESILA, MUT BOBEOEA, WWT /p 

tacă, WT AĂROBII, “ur RSA, WT BEA, WT XAMOBI,. UT Îs 

NAATHS, MUT Aer ui ROHONĂ HIIjIo; gin cati F Bani), BOA Sp 

BAN, 1 KpABa. Ă Banu, Wee Ă Banj/ BOA eAeHila. EAI Ban; AIE 

Am er ui ApSrita ce ex, Ad HE AaCT BIO; aEX CupEtIE Band, F 

Huako Aa He cAvkETE BABZETUI, NONERE HAVATE npiT BEANISE Tao 4 

Wpriă WT FSENOACTEA AMI, IIS “UTA TOCNOACTEA Ah. 

nai la. mr? 

JSănDan, voevod și domn. Scrie domnia mea vameşilor din Dâm- 

bovița şi astfel vă poruncește domnia mea: oricâți Braşoveni vor 

  

1) Orig. Rozsanuttua,
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avea să treacă pe acolo, să nu le luați mai-mult decât:-delă un 

Gar, câţi cai, atâţia bani, și dela fiece car 1 peşte; dela un cal ci- 

tov 1 ban și dela un cal încărcat 3 bâni, iar mai mult, să vă îe- 

TTIȚI, nici o vamă să nu aibă. Şi voi, Jameşilor din Rucăr, dela vi- 

larul de Ipriu 36 bani, dela cel de Luvia 24_bani, de Colunia 16 
bani, de Cehia $ 3 bani; iar dela un vig tăiat nimica; șăpcile de postav 

nimica ; călțunii croiți nimica. Butoiul de miere 20_bani, butoiul 

+ de mied 10 bani; butoiul de vin 10 bani; calul ce se vinde-& 

bani.; maja de ceară 16 bani. Dela piper şi şofran și bumbac, dela 

canielot și dela pieile de miel și dela piei și dela mărfurile de 
mare, dela 100_ bani 3 bani; cerga doi bani; zeghea 1) Lban. Dela 
blăni, dela bobou, dela fier, dela arcuri, dela--săbii, dela funii, 
dela hamuri, dela pânză, dela in şi cânepă, nimica. Un pore 3 bani, 
un bou „6_bani, o vacă 4 4_ bani, un berbece 1 ban; o piele de cerb-— 
1 ban, iat dacă sânt și alte - [piei la un loc] cu cu ea, să nu ded ni- 
mica; un burduf de brânză 2_ bani. Altfel să nu îndrăz if a lua, , 
căci veţi primi mare rău şi urgie irgie dela domnia mea, după porunca. J 
domniei mele. / 

esa fecete ovală (G-+21/,cm.), cu fegendai-X 100 AdH[ HO] OA ; 
câtea a biteresânt întoarse, fără adresă. — Arii Xo. 3; AH. o. 22. Pa 

1424, —- Circulară pentru aplicarea -tăxelor din No. 759; se deosebeşte de 
textul privilegiului numai prin acecă că într fi e omenește „de vin. 

“X 

7 u) 

ram pe fhe A, XI. pr AN ş f dceliha cl;â - 
/ 4 Iu IQ Aau REAMEAII BWERAVAA 1 e île ca (mo pacat, AAEAT 4 

rocă CTEo Ai) jeuecuvtiă: 10 roenel cra ai cobarus roenoAcȚea an) 
e ee RU WVCROBA:E URĂ, 4r rŞcIIBĂCTEO MU WT/ Racer 
HAT iSatepril, Aa He AdETE HHTAE, TARAS Ba "Tozreruu a Wlo Li Ad XOANTE, cin uS- Greg 1-15 pei 75 TBETSRSR n Ba Dpanacno 7 
Mi NO BACEI BEMII FOCNOACPEA Ali TURA AA HE.Aacre. ÎI axe cre 

pr hdAE npane SAAR, TAROSu a HE: UT MARA BOcRh RI ASRAT, ? N daopua Aa bcr „nani; WUT. FÎuoibpau, WT Fin 150, tr BSEaARH, ? 
peuise WT Bac „5Snna! Aă, AACTE— RSAMEBIEZĂ Sa NOCA4RO; ARO CTE > 
Da 

      

     

  

d 
A
 

>
 
V
 

f 
1) Orig. rsuk: bulg, Buna, sârb. gun, Oberkleiți. Traducerea acestui cuvânt 4 nu este tocmai sigură ; dacă n'ar urma după el cuvântul «blană», l-aș identi- , ca cu neogrec. "fo5vu, „belisse, fourure, vestis Pțllicea (Du Cange), «fur», din “gunna, gonna: a tur Jined garment> 

ung. gunya, giinya= Baucrnkleid, Kleid. 

0, Cpt auf ai > tă li a “pb A 4 3 

A (Sophocle$)/ în ital, Epir roehie: | în sal te



i N CM CAN fe ji 

N Pr & “i, 
mr birt 4 pe 

- dag pu AL CTaonIy peensAafe, mâzosu_ ui uuuk.: Sl ro BI 943- fur nr 

RAMA WT BoAkp POCNOACTEA AMI, AARap 1 CAMO roenoAcTEŞ AI, Jh VW 

AA EET NpoBAAT WT XpHICTA BOTA aceata AAN. a ftp 

  

Lo an, marelgroevoa şi domn de sine sapanitorlpa omnia re 

g mea ac cas câstă, potungă a domniei mele orașului domni i mele, Târ- /epal, 

Ag goviștenilori iată vă slobozește domnia mea de GA. A de vamă, ////4/ 

să nu dați nicăiri decâb la Târgoviște, şi apoi să umblațjpela Severin pupi 

şi prin toate târgurile și la Brăila și în toată țara domniei mele, ni- 77 

Căiri să nu |mai] dă Şi i cum aţi dat mai i înainte vamă, tot aşa și acum: PP 

ni en lee- dela maja de ceară SQ ducați, Aorini să să nu fie; dela piper, dela 

ortuj'șofran, dela fier, dela umbac, cicun-ciivânt dela toate mărfurile, 

Ami m să dați vamă ceva mai-pația; cum a aţi dat pe vremea, domnilor celor /âri 4 

i „pay bătrâni, așa și acum, Tar. cin&dintre:boeriiv domniei: mele ya_ „strica AF 

Pr ei [aceasta], măcar însuș dornnia See blestemahsă fie de. Hristos dum- fe 

   

    

ph 

[imp nezeu a tot ţiitorul, amin. e 
pe 

Alonoeram; pecele ovală (3.2+-2.8 cmpNYearle urit du crală, neacoperită și /r 

cui lite ile înboarse ale legendei latine: x SQÂN DAN VOEVODA,; fără adr să, — 

. > 
Arh. Xo. 3; Ali. Wo. 20. DI ji 

. 
. . A d a . 

1420 — 1424. PI atit Și” pa 4 ni, 
" “m Tr “ ” Ze 

7, 
/ 

d Tar 4r- 1 PA, XIV. A Aa fi 

rm oaaa 7 [AI ZI PAM dn 

vant zii BEANIIII BOWLOAA i recnoâlpih; TIHUIET” COCNOACTRO  “/ 

OcnIACTEA Mite Dpauot Rea E EzceA) MAANA E UI BE- 1 
an npiATeAtAV 
ANRALAV,, mere [sut 1 XEpeTuiaNe,, 63 OTE Canal BpATiam. ere 4 

AA Sua ce CYYEATHLIE WBA Xauzuj n raspa G'ronunena, paie Ad 

MAAT det RH cRSAHIŢIA Grounona, i pERȘULE. NP: pe A 

CTROĂMMIL, BARE MHH19 Ad NI keT Tere, pa. Axe re MAST Te Aerpk, 

A, aie Mere Yo; în ese SAlulG]- -u BE3h N PAL El ET eu aurar ta 

“un “ei MIA ni umărse) IE nasa Ru, roBop$, Sau năasinte Bor: i, 

npfsatijeTa "n e&TROPIY Alo. F ore pan Ure ABIT Ad ESnuiSEa/ 

a Wu Aare au) fnenoane, MARA IL_Ha CAME ate E si 34 ABIT EA, 

Roăuso ECTRBHAT ro, Xauizuu Ene RCAIEO „CT Greuei; A A Ad ro sri 

Sa 

» 

Aaaie cre, EH been Bu BOA. iai pop 

4 

   

    

   

  

   
    
          

   
  

- „Loan Dan, mare? evod, și sri Scrie domnia mea prietenilor 

domniei mele „(tuturor |Bra3 y nilor mici și mari, multă sănătate și 

heretisire, ca unor fraţi ai med Şi u_prins (âici amândoi Ha- 
? 

ra 2 

Al



    

  

|. L 
nășii | mu lui sojd, i a-să dea|în ară averea _și_ sculele lui fa 
Stoica! şiausd S ina inte domniei Sl că altfel nu_va,fi. D pa fl Li 

dacă o daţi, (a) (sibie/ cad veți umbla apoi slobozi și fără grije, 

nu vă va batai ni —Stoica, nici a a. Și inst ut zijinia a ZI, 

ajutaţ dumnezeu _și-pre şi am pace. Deaceea, cine 

pai poate s jr Slobod măcar)/ până a ta, 

o. ă A GI Stoică; să i-o daţi ja ei . $ zeu [să fvăl bucure/ . ri, 
ph £ | [: 'Tonograul,; ec etbo ză Pie, Aj cu egdudax x | DST) ATI hOE_ JA d 

      

    
     

   

   

   

    

   

   

    

hOA(41]; Z"0 pecetţ fosebită ţi de a ANo. 5, 7,9, “/le si mai frumoase ri i 
decâl la ace adr 

o. 2; Ai, | AWo 
sa: ț pause va Înzcea : poe — — Arh. | 

qapti 0 V-a? 
furori B, c 

PA [ ” P qui Ei f. JA tnt by m: ami 
1427, Aprili —Mai.l— După alungarea hi Radul Prazndglavă și reinstalarea 

lui Dan de lstră trupe e ungurești; vezi doc. refețitoare la anul acesta în Hur- 
Y | muzaki [, 2, p/544 şi ura cf Convorb. Liter. XXIV, p. 3$3; XXXVI, p. "95. 
2 Stoica este probabil Stoica cbmisul din 1451, iar| «gazda» [lui trebue să fi fost 

un Sas delal rașov, care Î-a găzduit pe vre ea p ibegiei și a luptelor cu Radul, 55 / 
între 1424 | 7 i i SIDA (2) nt cp A | 3 3 Pb sir ru Le pai E if at X e (: ia 4 

lu. Aa? BOEBOAA IM FEENCAHHR BCE au Srrponaajinene ST 
MIEI POCNCACTRO a Backata Npăragea Tr Îpaueta îi "Taoau 
EH WpHCSEP POCNCACTEO ANI: "TSaN RU MAITAT TOENOACTRO AMI, citazu 
paBOTIA CAC BAUIHA AÎ EC CARTEA 11 CRE RAU BOAA, Ad BABHAMAT 
RAMA Wr rpa4? Twrw PAA AA BHATE, VUTH 'Thutasu TpAtA huni 
CHA-IY IIET TECNCACTEO A MUT PAaen cu, uaii, IN9TE Wk cer BhaA 
Baotăa Tie ro NSCTaBaar. "Tivrw pasi sia BOAMS 1ji9.ccT EpnBo, 
Aa ca EAT np'ka, Bac ni npkA; Boakpnl Foenâaerea MU, NO Ups 
reenșacTaa MU, A "TSRA MS ser Banta UA /Ppai, Aa uk EC, CU NT! 
uk £ Fiad HUROTĂL g 

10 Dan, voevod şi âăma a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie dom- nia mică tuturor pârgarilor "din Brașo 
domnia mea: vă întreabă domnia mea, 
vostru este și cu voea voastră, 
“să știți că-pe acei cetăţeni îi v 
meu,. căci ei pun lege ceea ce 
fâcut vre-o strâmbătate acolo, PI II 

1) E vorba de Brau, 

şi astfel vă. poruncește 
„lucrul acesta cu sfatul 

ca să fe ia vamă la cetate? 1) Deci 
oiu lua domnia mea de pe capul 
n'a fost [până acum]. Deci, cui i s'a 
să se judece i înaintea voastră și înain-



31. 

y 

tea bocrilor domniei mele, după porunca domniei mele, iar vama 

ce este acele, la cetate, .să nu fie, căci ma tost nici odată. 

_aareerei P cete ovală, neacoperilă, dar ştearsă ; după urmeie lilerilor, 

Zare”ăfi Țăentiiă cu cea dela DNĂO. 3, 749; adresa: + uparapiu wT pasta rapa, 

-Zârgarilor din Braşov. — Arh. Wo. 1; Ali. No. 79. Zi T 

     

    

c, 1427—1431. 

n / 

    

       
    

    

  

4 ÎW. ani BEANRRII EOELOAA n reenoA uk „uezedt st srepo|Baa- 

Sci |uenout, HUIET POCNSACTRO AH: npăralpeat “wr] Bpaurega, n-783H Ad. 

__ BHdETE, KO vnu[3u n]apranacui WT pă Tspriiiopu na[inS)ăr. AA . 

FOCNSACTEA Ah, 1 NOAFItr uzat că Baa) Testnta-ut pasa EUpAnut 

1 340 HA ae 56 ÎROAA RAII. Tort Baa eu reBSpHIAt; Npu- 

BOBETE MY KA CeREMTA Hy sui separe HK, RAO. su TIPARO 

AIBE Yoâtia 4 MICA TSCNRACTEA Ai Ade canTSăT; ti GAME 

pată Ad “BABMAAT, RARE EET BIĂO-U LWT NpzEA. Ile sere N 

MEAENICĂIT, Ad BHAETE, He pie /a3ai WCTABIIT” VASE FOCNOACTBA 

EX NArGBX, UR area 43 NazMăeriig MOI "Uaon'ivas, Hand 

i f2zue ue Bir; „Ie gursa$! rscus Sâcrnă nur. IIue. s prum. 

Php ta NT . N 

Aire hu 

- fan hi 
pr Wit 

p. d, 

  

   
    

   
   

. 

Gr 

£7 
* 

  

    

  

omhia mea pârgarilor din Brașov :siată să_stiți că pârcalabii dela ____— 

cetatea ranului . pradă pe oamenii "dom; iei mele, și au, ridicat (4050 

rău, fără nici o vină. 
27 

E bere oa. (41 
reaptă, cum, a fost și mai _na- 

aid de nu-i ve AS pe să a ui că nu voiu.. „lăsa pe oamenii N We 

domniei mele în pâgubă, €i îmei. Aleiei 41 

  

   

    
   

   
   
    

   
   

HLOGHOAS; azresa: 

No. 4; Mil, Wo. 27. A , i | 

! ; [el Ah 7 PR : pi 

Cc. 1427—1431. je zi ine cat! pr | tn A AM 

Nini in i N 
ă 1) Oriz. TSâxiopu = Tspua : 0 confuzie involuntară cu "Taaruispa. 
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o Be 
N XVII. TA 

/ . - p 
- Dă 

| 2 u zi 
4 ” Slaz Iw Aa, BeANIGnIII Bottoăa 1, „Foene ăn beu ticell zeu our ri 

“peoBaâyiiiieton s sanăanniciiblav, “erpanaai, Saal! si “arpamS” LL 

ED "XEPILET, BAAFONPEHBLOAN FSENSACTEE- MU _€BCHATĂ Baarniat NpPONSBOAE e 

o, IEAVD, n HE: eepaatuiy HU. Nonpay, uă NAUE NOTRPZANUN îi NOHORUY 
pF 8 cau Xpuieonora np' kpoatreâți:) rOenCACTEA Maru egăronesneuradre k 

Nu -Twvanta Aupua BOEROA, în AAPSRAX CĂI XPIICOROȚA POCNSACTEA Mu 

“dipa rapi UT TBpăniea N Bzceul. geamii Bpzekincioi, 149 Ad HAL ECTA 

pl erau CHA BAROU, ARO AA_ROY NAT BACERA BSNIR NO BCE BEA [7 

Ir ai irinaeru | _EOCNOACTBA A CAOEOAIIO, BE3| HHROE NOBaBataruit, Te 

it) Abt „BBAT] AARE AO BEAHBAATE Mp! E, HIrĂE RĂALEpE Ad eo 

SR Cana N HA ROEA TpaS E FU TA ROEA Bpoak. Tasme npkyWwaeii_ 

ro Byăâtmenun cae ESINIA BK BEMA TOENOACTBA MIDAd AGABT Ha PShep 

d re BHAAp HNpită IA ACVa-AUT pSTIujiA nsunrere TARO:EAEBE, 

A WT YSceaeki II AcVi., WT ROASHn E ao ep EX OS ACE 5 WT 

A ESTHIA pE3aniă Mo; Wr aniay H RĂAMAŞ MINȚIS; WT BORA ă, 

MEACRINIĂ EI AVE, WT ROSMANNĂ Buna S AcţE.; UT :ed'ksa n 3.3 
"WT_BOGORA 1 WT. naaTiie " AT AENA HO; N WVT AtrA ua e 
ABBA O WT ROpAAL 1, AT Sieneye HO ; WT BĂGRAE UI WT io- 
RO WI RpEBnAk. Hipo ; | nor ApoVSEY. novniray, cau ue că a), 

N TCANN BAG, We; w/ mă Azaieoruu(u) wr. umpita ti AVE. 
tor bpăuewrwv pSTunpă TARORAE, WT YSceAetII $ ASE, WT Ko- 

- ASuita $ AV, Are, F AVE. Ticawinztun E TIĂSU BANU 
„PAC PSTIIIE RSAALE AA HE HAMAT, TABAO TAC ca npoăacr. ÎL nn 
Bpanaone, BOTH HATOBAPIT ROAA € puBă, 1 Acu, 4 Ea "Iparinope 

f A pua, ui o parerii TABO:BAEpE; Ii na Aamonuu(u) WT. Xasta 
Ă ACE, N MUT ROAA € pBĂ Ă PIIBA; WWT 'TORAga FI Banu; wow 
AITORA Â ACVE.; WT BONA Â. AVE, ww neta â Ban. ÎL ua 
PSuep wr BOA € pută Î pus un E nut i; (UT AURA BOCRAI AVI. 
WT BOAA HA WT pană E ASE. 

y 
tu 
„ 

WT WRHA Ă AVE, We. 
10 pan E As. pivr neuiă taia â “At Bo d WT ApSruy netitae srtupio; 

«UT MeV CHpene â AV. ; wr 'TORApă, GĂAIL UTO ECT Ra HEM, E A tă 
2iwr nowk umroBa F. BAN, WT SOHHHRSA "TARO:EAEpE ; WT “neunia AOVK. ' 

e 5 WT RAEPA 1 UT ANCIIMAL N UT ABYria atkpu WT $—r; wr: 
9 Ş 3 A sonrl Sena $ AOVE.; A EAtno iker Bacău Ar, Hito. [H.iro. 
CET AARE, HAN WT BEA POCNOACTEA Ai. ua Faroe na N 
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— SETOXCEĂA BEMAA BA BEM POENSACTRA A, Ad CI ÎMJET AAZr CA 
TBăonoăi; Ad CA HAATAT, A Stat Ad ue, ui WASREiA Han NS . 
Ad ca te sans: ÎL nptoaagu Bpamozenn np'ka Acnana cze 
ROVIIA, HAN a Anscrep, Han ua Tiopreg, Han ua Ilukonsa, AA Aă- | 

| uaăr wr 5 —1]; n notparunuie ca na Psrepa wr p—F| Tenneay, | V [: 
ECrAa npiiart Nana Nonzitaeni ca. „XpuiconSatw, Alipurk TE Boeoat, / 
CATBOPEN CAC BOAA FOCNOANIA Ati kpaak ui cz. Îiuspea BMBOAĂ 
n ex Aluvaa Goacatoni Geaca 1 CA BEAHEAIA WwE&'bipianieat. 
“Twrw pasi, BTo'ca pier noskScuT npheTânuru en XpIicoRSA 
TOENOACTEA Ai WT BOAkpz TOCNCACTEA A, BEMINEN_25€ Hi Manny, 
TO TARORII HUMAT NpPIAT BEANRO 340 Hi tvprfă WT ToCNOACTEA A 
Bano skkpr n nocpamnTea ciemS twBkipaniid roni Tea AL: Hi 
<ukakreae: uiSnan Dopuk, :sSnan Gapananuo, i:Snau Hone Atw- 
rwaer, isSnau Boune, :nSnan Iau GaSaora, itSnan AGpoTa n cui: 
cro Aluacu, eucriapa, iSnan Han Iaca, Baak navapiuii, Ierpua(4)- 
„Mesonoula, Bazaua croat; Grouna neam; n IinSâa MHCay A 
HACToANeA_ipau$ pareau, at ReAUA | re. î, AkTS îRE TesătiS . 
SIA, HHAIGTA)_ 8. er 

ETA pile . jur 

Eu ] IS Dan, mare voevod și domn în toată țara Ungrovlahiei 
și al părților, de peste munți, al. Amlașului şi Făgărașului herțeg, 
binevoit-a doiinia mea cu a mea bunăvoință, și n'am nesocotit, nici 

n'am călcat, ci diihpetrivă am întărit și am înoit acest hrisov. al 

moșului domniei mele Şi-sfânt răposatului loan Mircea-v5evod, şi 

am dăruit acest hrisov al dofihaiei-. mele-Părgărilor din Braşov și în 

întregei țări a Bârsei: ca să le fie așezământul lor cel vechiu, şi 

săMacă negoț cu orice marfă în toată țara și [în tot] ţinutul dom- 

„niei mele, slobozi și fără nici o piedică, dela porţile de fier și până 
“la marea_cea mare; şi nicăiri să nu dea vamă, la nici un târg, la 

nici ui Văd, numai trecând Braşovenii cu marfă în ţara domniei 

mele, să dea la Rucăr dela vilarul de Ipriu 24 ducați; dela posta- 

vul frâncesc 1) așișderea; iar dela cel de Luvia 18 ducați; dela cel 

de Colunia 12 ducați; dela cel de Cehia 6 ducați; "dela postavul 
tăiat nimica; dela șăpci și călțuni nimica; dela un butoiu de mied - 

12 c ducați; dela un butoiu de vin 6 ducați; dela fier și dela bobou 

  

Je 4 

1) Orig. wT poy Tia Apoyurzkars ; ; bulg, rutiS/e însamnă_haine,_ «vestis», aci 
însă pare a fi luat în înțeles de postav, stofă. v. Miklosich, Lex. al. -slov, şi | 

Milet:€ :€, Novi gramoti, p. 150. 

PP aaa 3
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și dela pânză și dela in nimica; dela săbii şi dela arcuri 1) și dela. . 

'cuţite nimica ; dela funii și dela cojoace și dela blăni 2) nimica; 

iar dela alte mărfuri, câte nu sânt scrise aici, nimica. Și la Dâm-. 

bovița dela [vilarul de) Ipriu 12_ducaţi şi dela postavul frâncesc. 

tot atâta ; dela [vilarul de] Luvia 9 ducați; dela cel de Colunia 6: 

ducați; dela cel de Cehia 3 ducați. lar după ce vor fi trecut de 

aceste vămi, nicăiri postavul să nu aibă vamă, numai acolo unde: 

se va vinde. Și în Brăila, când vor încărca carăle cu pește, 18 

ducați, iar în. Târgșor 1_pește și în Târgoviște: aşişderea. Și la 

“Dâmboviţa dela un ham 1 ducat și dela un car cu pește 1 pește; 

„ dela o povară 3 bani; dela un cal citov 1.ducat; dela călăreț 1 

ducat; dela pedestru 1_ban. Şi la Rucăr dela un car cu pește 7 

pești și 2 perpere; dela o majă de ceară 12 ducați; dela un bou 

sau dela o vacă 3_ducaţi; dela un berbece 1 ducat; dela un porc. 

2_ducaţi ; dela o piele de cerb 3) 1 ducat, iar dela alte piei ni- 

mica; dela un burduf de brânză 1 -ducat; dela o povară, orice. 
Sar afla în ea, 3_ducaţi; dela un cal citov 3_bani; dela călăreț 
așișderea; dela pedestru 1_ducat. Dela jderi și dela vulpi și dela. 
alte fiare, dela o_sută_ trei; dela un cal cumpărat 6 ducați; iar câte 
nu sânt scrise aci, nimica. Și cine are datornici 4), sau din țara dom-- 
nici mele la Unguri, sau dela țara ungurească în țara domniei melc, 
să-și ceară dâtoria după le ȘI Tre plătească, iar opreală 5) 
să nu fie; şi nici omul, nici marfa-să- nu se ”zălogească. Și tre- 
când Braşoveni peste-Duiiăre cu marfă, fie la Dârstor, fie la Giur- 
giu sau la Nicopol, să dea dela o Șută trei; și întorcându-se, la 

„Rucăr ucăr dela-o sută trei. Am scrisț€ Când a venit Hana Hopăndei €) 
cu hrisovul lui Mirca voevod, făcut cu voea stăpânului meu craiului. 
și, cu “Ştibor voevodlul și cu Mihâl Solomon Săcuiul, şi cu “mare 

4 / 

/ 1) Orig. n wr ateu ui ww axa u n wi kepAax: am tradus <dela săbii şi dela ar- 
7 curi>, întrucât Metih . şi KOpA4 mi se pare a insemna acelaş lucru ; : sabic ; crâu, 

se vede, două feluri de săbii (cf, «gladiis, biceilis» în textul latin dela 1413), 
deosebirea însă n'o pot preciza; poate unele erau curbe, altele drepte. Cf. cu KOpăa ung. ard <pladius, machaerăpensis», a p. Szarvas et Simonyi. 

2) Orig. wr rpeaags- ef. Jireăgk, Arch. XE, p= SIE ȘI nota 6, dela p. 25. 3 ) Orig. wr ne statia: expresic” mai rară, în locul celei obișnuite” WI ES i estul u A tuia; neuia tradiice aci pe Jatinescul-fecia, ZBetia (v. Bartal, s. v,), ital pez20, în Raguza reia; cf. Jirete » ArchrălX, |. c. 
A În ori : Breşit «n nre ser aazien: și cine e dator». j 3)” Vi nota delă p. 10, 

A 
ȘI 

6) Iohannes Hoppendey în doc. latin al lui Dan din 1431. pi S 
: LT 

A   

=
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cetăui d. 5 Deacecă) tine. se va încerca să calce acest hrisov 
al domniei mele, dintre boerii” domniei mele, mari şi mici, unul ca 

acela va avea să primească mare răi și urgie dela domnia mea, ca un 

necredincios și batjocoritor al acestei iagăduinţi a domniei mele. Şi 

martori: jupân Borcea, jupân Sarandino, jupân ,Coico logofătul, ju- Jr 

pân Voico, jupân Nan Sculota, jupân Dobrota și fiul său Mile vi- 

stiarul, jupân Nan Pascal, Balea paharnicul, Negrilă spătarul, Cazan 

stolnicul, Stoica comisul; iar eu Nicula am scris în prașul,de,scaun ai 

Târgovişte, în luna lui Ianuarie 30, anul curgător 6939 (= 1431), 
indictionul 9. iii 

0 dam Monosram; pecetea, care fusese atârnată, s'a perdut.— Pergamentul No, 768; 

Mil. Ao. 18 ri 

“În arhivul municipal al Braşovului există un duplicat al acestui privilegiu 

(No. _10, tipărit de Miletic sub.No..25). El e scris pe hârtie, cu o scrisoare 

foarte urită, în care X şi a sânt aproape cu neputinţă de deosebit unul de al- 

tul; monogramul e în cerieală neagră ; pecetea lipseşte. Ceea ce s'a părut lui 

Miletic că esf& iscălitura proprie a lui Dan (A = Aa la sfârşitul hrisovului), 

nu este altceva decât obișnnitul semn de încheiere, ce se găsește în cele mai 

multe documente contimporane şi mai târzii, atât în cele chirilice, cât și în cele 

latinești; semnul samănă_numai_cu A. — Reproduc și textul acesta, deși-nu-se- 

deosebește” de 6riginal decât prin ortografie ; o reproducere în facsimile a No. 

10 ar fi mai interesantă, din pricina caracterului original a scrisorii. După el 

urmează hrisovul lui Mircea dela 1413. 
a Sa Dea lau, BEANKI BOEBOAS H COCNOĂANMLA RACE BEMAUN SrpoRAauuckSHi + BaNAAHHHCEHAt Ab 

N ab crpartăat, SImaanuS n Darpaui$ Xepuuer, FAATORPOHABOAN POCNSĂCTRO A CROHAA RAATIIM Il! 

ȘI i ngouano[aenueu vu HE NICpaAMny Lili] NSNpA, HăĂ Nate QOTRPZAHN u NSHOLHY cH YAHCOROA Tit. / 

o np po AniTeaei (SIC) rocnsAcTBa AI, CRATONOURIUIACO Iwana Alupuk RCEBOAX, HI AapSBAyA cr | 

XAHCOBOA POENOACTBA AH IIPATANEA WTr Fpanisga H BACEH BEMANI lpaekucnoii, T2K9 Ad Hz Pi 

€cT cTapiii Bano, RAO Ad KSnSaTa BChKR SNA N9 ECEH SEMAU Hi BAACTII POCNOACTBĂ Mit 

CASROANO, RE3h HHESE NOBIRARAEUEE, WT meabantuia B3ITA Ade HI AO BEAHKATO mept, HHCAE 

RSMEZSUL Ad HE AABIAT, HH HA KSEMA pa, un na nee[a] sroat, TăRAO npxoaanie Dpa- 

1) Hrisovul lui Mircea de care e vorba aci este din 25 Aug. 1413 şi sa pă- 

strat într'o copie introdusă în doc. din 28 lan. 1431 al lui Dan, înaintea tex- 

tului slavonesc; îl dau, la sfârşitul No. acestuia după _o_copie_ făcută de 

fostul arhivar al Brâșovului;-d=l” Fr” Stenner (el e tipărit, dar eu câteva greşe i» 

şi-de-Mileti6in-Sboraik XVI—XVII, p._503—504). Stibor e cunoscutul Ygg- 

voda Ardealului, iar Dinat Solomon este Mihail fiul lui Solomon de Nâdasd 

(Nadesch), comite al Săcuilor; amândoi au dătlă T4l2, îi NUImNCIC regelui, cu- 

noscutele privilegii comerciale Saşilor dela Bistriţa şi din Braşov. v. urmuzaki, 

Dscumente |, 3, p. 391, şi G. D. Leutsch, Teschichte der siebenbiirger Sach- 
. 

sefi, ed. 3 [i T5_În colecţia .Hurmuzaki -privilegiul din 1412 către Bis- | 
Doe IE Tai , 

Tițeni e publicat cu foarte multe. greşeli. . 
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MERWI CA. RSNUA BR  BEMAA PSCNSACTEA Au, Aa AaAAT Ha PSsean wT aittap unguta EA 

ASR.5 wr pSriia dpauita TanoiAcge; Ii MT XSeSaSan ri ASR. Tr SAS Ei ASR.5 

/ uk. 3 ASk.5 tor pSTiija pana MHai03 WUT MARA N WT KAAAX HIUIS5 WT BOBHANNUR 

j MEASRUNă En ASE şi wT gca[uannus] puna î AS. wT îea aa 1 WT_DORSRA UI WT NAT 

MAT ANA HUI; MI APT ME i MT AXRA HI WT ROPĂAR II AT HSIEERE HUIIOȘ MI UT RAȚ A 

wr Rosu n Egistay unapo ui T ApSzky sSnutay, eatto sk că nuca 346 Hs. N 

Ha ASRORIUI Tang E ASE, nr pause, ST TARA Ș U WT NSeSaSui ASE. 3 

n tvr KSaSnu 5 ASR. Tr ue. F ASR TISÂNNf aaauaaa te THABU RAM, MICAL pSTHe KS- 

MEBRU Aa HE HMATA, TĂRAO PAL CA IE npoAdcTa, ÎI S$ EpanaoR(0), ROFL Ca HATORAPAT Roi 

€ pusă, îîi ASk.; a Ha Tp'wuop 2 pusă, ni [na] Tparoeitaie Takeitiac. ÎL ua AERSRILILA WT ă Naata 

î ASR,$ IM WT R9AA € pUBă Ă pHiSă$ Hi Wr Toapa F nan(u)şwr tou unTeza 2 ASE. WT 

goulu]ea a ASK. wr mnkurua 2 pan, ÎL na PSkea wr koaa pusa 3 pna n RF neonepk; wT 

VAMA ESCA Et; MT ROMA Ha WT Epasă FI ASK.5 rr wa â ASE şi Wr caii RAR E 

ASR; WT neta tata & ASR, d UT AsSrux neuuig tarnapeș rr avkyz cuputine 3 AS UT 
TORapA, BRĂCT 119 na Hei, F ASR,s tr komk unronta) 7 paun) or ROmuRĂ Ta e

 
a
m
a
 

ROAEDE; WT Meunţa ă ASR. 5 VOT îiAepa HAT anentat ur AsSria SekpnwT Ș—f; 
i sr newk KSnena 3 ASe.sa cante 1 aanuicante BA, Htupi9, ÎL To ECT AAZItEN, HAN WT acaul 
| TOcnoACTBA ai sa bharpei, nau we Srapenză BEMAX 24 BEAUI POCNSACTEA An, Aa ci 

VIET AAZEZ CA BARSHISAZ, AA CA DAaTHT, a atat Aa the, uni uaenkez Han RSA Aa 
cane Baa. LI npixsăamn Bpauregkiuu npks ASnaa ca KSnna, Han Ha ApzeTaz, nan 

| ua TSares, han na Îlekonea, Aa AaBaRT tr P—F3 n noapaTugult CA Ha PSReA ur fi—fF, 
Henneax, erăa npuat Nana Xonzuacn ea Xpueogoasai lupi nona(0)Aă, c2Tnopena caca 

| Eoaa roenoăeraa (Sic) a nsaak n cz Ijlnnpou nsua(o)I n ca nyaa Goasaton Genna- 
i cra îi ca Beat orhipaniieava. "Toro paăn, KT ca 1ner neiScur npkernur cuie (sic) 
| ÎAMEOBSA POCNSACTEA An tr BSAkpa POcNSACTEA asr, Resuuk 1 _MAANY, TO Tazsan 
MATA NAHA (SIC) Beatke 249 n Wprua WT recnsAcTaa Mtz Eans erp 4 DSEpAMuTtA | 
eneas we['kip]aninie roemsAcrea -ati. Ii cxkarreae : aSnanz Bopuk, aiSnan Caganauus, “ 
asrojer lene, Sua Benko, aiSnan OrSaora, a:Snan ACEROTA Hi CHUz cuS Ana[eluz 
Bhelapr, îiSnanz Ianz Taekaa, Haak nagapunz, Hergna(2) enarapz, Hasan croat CTorEI 
omie; IukSaa nicay Bz naeToantat woauiS TpzroRuigii, nkeata re. â, A&TS ine rect — rr RIL, . șSUAS, Hi - &. | N 

    

  

   

  

ERP , 
+ Pia. 

= Nos Mirche waiwoda transalpinus ad: universorum tam praesen- 
tium quam. futurorum noticiam cupimus pervenire, qudd venientes in nostram praesentiam honorabiles et providi v 
tinus judex Brassoviensis, item Crus et Martinus de villa Rosarum seniores etc., coram nobis autem ostendentes literas privilegiales per magnificos viros dominum Stiborium wa wodam etc. et Michaelem Salamonis de Nadas comitem Siculorum plena” autoritate regia re- novatas, rogantes, praecibus obnixis nobis Suplicantes quatenus jus- ticias ct i i sigâ: i i 

; consuetudines antiquas, et Signanter tributorum utriusque partium, videlicet_terrae nostrae. WalaChiae et Wurciae, similiter ad . e n n pe o a —————— - PEN, statue educere a sonigmare-dignemur et velimus robo- Tr 2 
. 

- . 
7 

arezlNos autem et nostri barone6, videlicet Rado! Kalaca, pridem 

. . d . 

iri videlicet Valen-



, 3 

4 Panus noster, nunc autem judex et palatinus curiae nostrae, item | a 
S<herban, item Andreas, item Radwl frater Kazan, item Waldowin 

.. . —, . . - 

logefeth et alii nostri barones et milites_terrae : nostrae fhulti, qui 
pe aia a Te , 

cum haec agerentur erant praesentes, voluntatem et assensum dedi- 
- . e. . 7 1. - . . . . ._. 

s mus peticioni ipsorum, condicione autem ista, videlicet justicias et 
tributorum exactiones suo modo antiquo decernimus confirmare et 

roborare: primo ut omnss cives “hospites et incolae civitatis Bras- 

soviensis et totius 'districtus Barczensis Walachiam cum rebus seu 
. .. _. . 7 PS 

mercimoniis suis intrantes, in tributo ad Ruffam arborem persolvant: 
.Z . . . Ă , . 

4 de panno Yppriensi vel Gallicali 24 ducatos,' de LObiensi 18, de 
Ne ai iapa cpu AR = 

„ Coloniensi 12; de Polonicali 6, de panno scisso,.de caligisque et 
a atata Pr pai ILOR Ic PI CPE: pg : 
„mitris nihil; er de isdem pannis in “îullo alio loco Walachiae tri- 

+ Butum dent, nisi in foro ubi praedictos pannos vendiderint, et ibi 
. — e T - 

tributum dent, ut est praeexpressum, et nisi in Dombotwycza, ubi tan- 

47 tum medietatem tributi de supradictis parinis dare teneantur; de vase. 

+ medonis in Ruffa arbore 12 denarios, de vase vini ibidem 6 denarios; 

H ceterum de ferro, pannofgriseo, tela, lino, gladiis, bicellis, cultellis ac 

“ y singulis artificiali manufactis, de arcubus, funibus,.pelliciis, mastrucis 

/ „ et omnibus aliis rebis cujuscunque generis existant, quae ad Waz- 

4, _lachiam apportantur, in nullo loco Wallachiae tributa persolvant. 
> . .. . ce T - . 

Sed si cum mercimoniis suis transieriat ultra Danubium, extunc ”] Ț- 

vado Danubii de centum persolvânt tria, et si sic persolverint, ex- 

tunc redeundo cum rebuș,stis mercimonialibus nihil dare teneantur. 

Insuper ipsi de Walachia exeuntes de cwru piscibus vel aliis quibus- 
” Lenea . - - . . 

vis onerato în Brayl 18_denarios, de curru piscium in Novo Foro . 
. . RS . . . 

unum piscem, in Tergoişt unum piscem, in Dombowyeza de quo- 
E SI bd , N Pi 

libet equo currui allegato unum denarium, de curru piscium unum 
: . m -: ii 

1 piscem, de equo zomentato quodqiiod portet duos denarios, de equo - 

A; non onerato unum denarium, de equestre unum denarium, de pe- 
: isi . . . Te . . 

“a destre unum banum; [ăce ibi in Rulfa arbore de curru piscium 7 

pisces et 36 denarios, de centenario cerae 12 denarios, de bove vel 
. . d d 

vacca tres denarios, de castrato unum denariură, de porco_duos, de 

dute cervi unii ducatum, sed de omnibus aliis cutibus nihil;, de 

vermasio vulgo temelturolt unum denarium, de equo zomentato quod- 
m . 

1y quod portet tres ducatos, de equo non onerato 2 denarios, de eque- 

stre duos denarios, de pedestre unum denarium, de pellibus ferinis- 
To . DO : 

cujuscutique speciei wulgariter wiltwerk, quae.de_Wallachia expor-- 

tantur, de centum tres; de equo, qui in Wallachia emitur, 6 denarios ; 

ct de universis aliis nullum omnino tributum persolvere teneantur; 
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sed ipsi venientes de marinis partibus seu trans Danubium de cen- 

tum persolvant tum tria. Volumusque ut nullus ipsorum in terra 

nostra Walachiae ab hominibus nostris pro debitis vel delictis ali- 

„orum impignoretur aut quolibet impediatur, sed quivis provideat, 

quod cui bona sua assignat, ab eodem et valeat rehabere. Datum in 

Longo Campo, feria sexta post festum Sancti Bartholomaei apostoli, 

Anno domini etc. tredecimo, — Libertates hujus suprascripti tenoris 
magnificus dominus Dan waywoda etc. civitati Brassoviensi et toti 

districtui etc. de baronum. suorum consilio et consensu praemeante 

donando contulit in forma confirmationis, prout in, carta.„Bulgarica. 

subannotata laţius continentur. Sub anno domini MCCCCAXX 

primo, dominica proxima ante festum purificationis, in Tergoyst. 

Nuncii vero hujus causae extiterunt lohannes Hoppendey etc. et 

magister Leonardus, illius temporis notarius Brassoviensis etc. 

XVIII. 

 ÎVauz Ăan, BEANRII ROHROAA HI FOCSANI BACI BEMAN Srpo- 
-BAAXUUICROU, NIMINET POCNSACTRO AMI RACE BEMAN FOCNSACTEA At, 
MAGNA REM BABA, II TPAPOBOAL POCNOACTRA AMI RACEA HI Bad- 
Maatz: PSsăpluoam n Aazrensauem n Slpruuausa îi "Fpzconitrk- 

  

usa n Tparmogusm ui Gasesti ui Depruaancai ui Bpanaotkusa 

n BSzătansat ui Dasukuoa ni reaas tor Aazronoab ui mrkai Bizet 

"TPETSROA_H_Baataai, n ttliat, Aaaa de ui Beat. ÎL TSsu Aa 

BHdETE, NOHERE STARAM COCNOACTRO Ai c4 Dpamortiuu, rate Aa 
Tp5rSĂT VARĂ POCNOACTEA AMI 11 Ad Baăntcer Ba Îpauist KTO 

m I1phO AMOBHT: Han ROCĂ, HAH ACU, Mau CREBPO, HAN BAATO, HA AAp- 

/, 

CAPHT, HAN BApE KTO 1j19 AIDBUT, A WU AA ECT ROAEI Ad BAHECET BA 
mhpamet ni Aa 'TparSer To Io [ar]sur, m Aa ce He BOHT Huajt9, no- 
(MERE STREAM ToencAcTEO A. Îl nasii tvr Dpaucta Aa ASnecer BA 
TBEMAN FOENOACTBA AM FTO IO ARENT 1 AA TPATSET HAN NOETALA, 
“MAN CPEBBO, IAN ZASBIUI, HAN APE RTO JO ARBUT, d AVU Ad ASILICET 
BR BEMAM TOCNOACTBA AI II Ad "TPATSET, 11 AA ECT ARO £ BHAO HU 
EA An poaureal; roeneicrea a [van Alupua BOUBROA&. TaR93u 
Aa cc un tut cAORSANO Bcc. Îl nasu roBOpă Bateuit RACE, 
ESANEO BAANI CAT H "TpATOII BA BEMANL TOCHSACTEA AM: a Pie Aa 

TA BABUMATE BAMĂ IANOEE CE £ BHAO RABHAMAAA H RA AH POANTEark 
TOenoAcTEA atu Alupuz, BOHBOA(4), Taxe ui unu Aa Baanatare. H 
PARI AIE BTO HMAT ki AAZRHO Bz UAGERA UT TURAN BEMAĂ,



LE A ai oo! aie 

” pezrise fiti ă st? 

A WI AA CH HANAET TOPO UABĂkEA, IO AS £ AABAAII, TA Ad AS 

Aare, A MUT Mpa. Saonkia Aa ce BapSer, Bakere wr tri; 

MONERE WTO LJIET EANTSRAT NPARA UACRREA, TO TARCBATO IĂ CAE 

AUriitai. S| WHO HE IPET BIT, HĂ AA CH HANAET CBOEFO AAZEHIIA H 

AA cl peer UT Hero AAZTZ; A IS Ad HECT, Tao no Spui3m$ 

roenoAcTea Au. — Îl: peur Aoroăer. 

  

„— Loan Dan, mare voevod și domn a toată ţara Ungrovlahiei. 

Șcrie Omnia mea întregei țări a domniei mele, celor mici şi celor 

ari,| şil tuturor târgurilor şi vămilor domniei mele: Rucărenilor și 

Câmpulungenilor și Argeșenilor și Târgoviştenilor și Târgșorenilor 

şi Săcuenilor și Gherghicenilor și Brăilenilor și Buzăenilor și Flocenilor 

şi cetăţii Wela Câmpulung și tuturor celorlalte târguri și vămi, și celor= 

lalţi, mici și mari. Și să ştiţi că s'a învoit domnia mea cu Brașovenii, 

ca să umble cu negoaţe oamenii domniei mele și să ducă la Braşov 

cine ce voeşte: fie ceară, fie său, fie argint, fie aur, fie mărgăritar, 

qusau orice ar vrea cineva, să fie slobod să ducă Îa Braşov și să vânză, 

„ <ine ce voeşte, și să nu se teamă de nimic, fiindcă [așa] a întoc- 

pu mit domnia mea. Şi iarăși, din Brașov să aducă în țara domniei 

+, mele cind, ce voește și să facă negoț cu postav, ori cu argint, ori 

j!cu_ florini, sau cu orice ar vrea cineva să aducă în ţara domniei 

igmele şi să ânză, şi să fie cum a fost în zilele moșului 1) dom- 

niei mele loan Mircea voevod. .Tot așa să fie şi “acum slobode 

toate. Şi arăȘI zic vameșilor tuturor, câte vămi și târguri sânt 

în ţara domniei mele: voi să luaţi vamă cum-s'a luat și în zilele 

moşului domniei mele Mircea voevod, așă să luaţi şi acum. Şi 

iarăşi, dacă cineva ar€, vre-o datorie la un om din țara aceea, să-și 

i găsească omul ce-i este dator și-aCesta să-i plătească, iar de omul 

i drept să se ferească cade foc; căci cine va bântui pe vre-un om 

“ drept, pe unul ca-ăcela îl voiu arde în. foc. Altfel n'are să fie, ci 

să-şi afle datornicul şi să-și ceară datoria dela el; iar altfel să nu 

N fie, ci-numai după poruncă domniei mele. — Zis-a logofătul. 

SL Afonograni pecete ovală, identică cu cea dela A! o, 2 și 4 acoperită cu bum- 

pda i LEG CO [ASI] BOELOAI; fără adresă. —Arh. No. 6; Al. No. 23. 
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1431. — e pentru aplicarea învoielei din 30 Ianuarie anul 

  

acesta, Pit | Dao pre cn d. ah Doyiă 
. - Ă N A n 

2) Orig. poanreat, în înțelesul mai general de «rudă în linie ascendentă». — 

PATE În E 77; 
/ua
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A __. |” Alexandtu-Aldea. 
N | (1431—1433). 

A XIX. 

  

î hUzSlatĂAnA pa BCEROAA II POCNOANIIA RACE Bea Srponaayinerei), 
cutnA Apei eauridare BOEBOAĂ, NHUIET FOENCACTES Ai Dpamenh- N 
wat BACkai, Hpzrapea HI CHPARUVAA 1 "Bean Bpace, MuwWrw 3Aparie 
îi paA Seattle, IA soro MOINA npiaTeaka îi GpaTia, Twrw pain, BAe 
NpnAPXă Baulă, partia N ENAEXE ca WUHAMA ACU SKUROT, HA 19 
CToă 43% eniz în HO; TOTI PAM AAâHAET Bara Ati, ASETA, NOneiite 
CTOAT A croata CZ Sici roToRI $ * ApacTpa ua ASuau, 
Cbepua kr u Slse$r lu Rap Ata ru Ranaan Ekr, A ApSra Boicna 
ETEN ia Ilugrec, a eântsnuu ndpa Sluspar nkr ecr "rpui Au Xoa(S) 

Wa, AVEILE, rwrw pala], ACă EPATIA, A3£ ca Bani MOrA, d Bea nac LA 
=—U£ “morgLerânărrir pia Hui, NĂ ce czBepere MI CTOUTE: Corea, 

/ Ad € Bz |tou uac drăeă BEL rOcrIGACTIEA AMI BA TOUL Wac Aa ACul- 
ACTE. 11| nare e Enic CPE Aula sparia,, Aa ue eepSere. ÎI] ora Leni 

DU BECEANT, - 
f A . = Z . T lu Sasiu ape BVVEBIVA d, MHAOCTIA BSAIEA PSENSAMHIIh, 

f = P, | 
Pi Calle Pecele ovală Ș 3 -PF2:6 cm), acoperită cu hârtie” ȘISdipită pe partea din 

ce Irca2     
| 

afară a iscrisorii, cu . legenda: Să "IDstti MACĂII ADh HOeB0 AI ; ; adresa: 7 Bpauisai kuta Rzckaz ni Beau hpzce: Brașodenilor Zutiror şi jării "Bărsei. — Acad. Rom. Să 5 Producţie fototiiografi îcă la 2. 2. Ste da Documenta istorice. ro- "mâne, aflate adeu, București 78585, plausa ÎI7; Zbid., £. D—70, tra- cerea d-lui Bo P: -asdeu. Ei = 
Creata 5. În /asa 

; 

Saorăiesanara voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, fiul lui Mircea al marelui Yoevod, scrie domnia mea tuturor Brașove- nilor, pârgarilor și săracilor şi țării Bârsei, multă sănătate şi bu- curie, ca unor prieteni, și fraţi ai mei. Deci venit-au aci frații voștri şi văzut-au cu ochii lor traiul meu, cum petrec eu ziua şi noaptea; deci ? si știe milostivirea-voastră că stau patru domni mari cu oştile gata la Dărstor pe Dunăre, Ferizbeg și Azbuga și Caracea-beg și Balaban- beg, și.altă oaste stă la T nul, iar marele împărat Amurat- -beg se află trei zile de drum dela mine; deci, trații mei, cu împreună cu voi pot, dor fără voi nu pot sta înaintea lor, ci adunați-vă si staţi gata,



4 . 

- ca în ceasul în care vă va veni v9r bă dela domnia mea, în acelaș 
ceas să veniţi. Şi iarăşi, ce vă vosjgpune frații voştri, să-i credeţi. 
Şi dumnezeu să vă bucure. Bi 

lo_ Alexandru voevod, 'din mila lui dumnezeu domn. Cr Jin) 

1432.— Trei din comandanții turci pomeniți în =ceastă scrisoare ne sânt cunos- 
cuți din alte izvoare. Feriz-beg este Fituz-beg, despre care analele turcești spun 
că a comandat expediţia din 1421 în Transilvania și care a căzut în luptele dela. 
1442 cu lunyadi (Zinkeiscn, GeschichtG des osmanischen- Reiches, 1, p.535,603): 
el cra tatăl lui Mehmed-beg, cel cu! expediția dela 1445 pe Dunăre; Caragea- 
beg pare a fi Kharagj, Kharadja, care la 1431 încheie, împreună cu Ali-beg ş și în 

numele lui Murad, armistițiul cu „Radoslav, solul lui Sandalj din Bosnia; iar Ba- 

loban-beg cel ce stăpânea Croia (în Albania) pela 1423 şi Avlona pela 1425. 

Azbuga e necunoscut. v. Iorga, Studii şi documente III, p. xxx; Notes ct extraits 

pour servir ă lhistoire des croisades au XV- e lsitcle, ], p. 288, 340;. 11, p. 294, 

+ 297.— Scrisoarea lui Alexandru e: 'dată prin Mai Sau luni€_1432, în timpul expe- 

dițici, i, turceşti; cf. scrisoarea de sub No. XX „dată în urma acesteia, şi No. XĂĂ, 

r”mota Asupra Campanici.din-1432, x. dorea, Stai şi „slocumente, ÎI, p. x. 

/ i 
(A edi) | N, 

 Iw Slarăâna pa n ERCAA Hi recnoaiia BzCen Semn Srrpogaaii- 

aesoit” nul TOCNOACTEBO An Bpauee-kaivat EZCRA, (i "TARA3U Ad 

anaettu (5 fs] 'Tspuă rac CA Maantăan ne A Sas, rI9 LĂCĂIA 

BPOACRSY; TA HAS, ud sta Ad, nau Aa patun ar; Ad D9EREpe 
AELHAL_ Hi HO Aa € Aiurea AcHAcre Ma ni a WTIL ALO 

      

   

HAAV/GĂAET BA0,- ÎN BAM AĂŢSBUTII_No3A' [; aa %OAo/atoiere, cnk- 
IWĂTE, ICAO Rene MO:EERE ÎVARUruz Pfa epepk, Ad ACLALT; 
4 IS her corens, a ue Fo tt ka AA BATACAT cepe, Hue 
Ad Ti Eregurre, no pun uauu. 

-—„ Io A xandră, ESI A 

„ dominia mba tuturor Bfaşove lor, și 
>: x ? a : LA. pădit la Dunăre pa ate vadușile și 
e, j 
și Dieta pipi vă EA ziua şi “dapteă 

veniţi în ajutor; Căci dâcă nouă ne va u, vouă are ă vă e(şi] 

mai rău. -Şi cât tăi răbiți-vă; câtă]! oaste puteți ridică în grăbă, 

să sie, iar câtă fu este gata, o veţi trimetelin urmă... Să sosească 
fină 

ă | t iute. Altfel” să u faceţi, după vorbele noas 4 

         

  
   

    

     

    

  

       

    

- 

sie 100 HACĂIIA Ph 
Vo. 307 Mil az: 

Monogram ; [pecete ovală 25 CW), cu degenăa: 
pei e n c . 

n BOCEHOUAL +; adresa: + pzantheen ovenilor. — AFI. 

Y ȘI A 

a d SE RU     

V 
fi 

777, 

/7j 
77



XXI. 

+ ww Slacăan Apă BOEBOAA NI rocnsA niz, “HLDET POCNOACTBO Au 

Tipa ku Backat Mi BeMant pacii, H 'TAROBI BU WpuicSer roensa- 

CTRO AMI: AIE CTE AA AMI MOAOAEETE, EAATE NOCESAS, NOIR ca 

“TSput EOBĂT WT CAGOTH, Tă NOCNEMANTE Hă NOTĂ, d Ypana Bu 

WET 1 RANOROU ACUT. Slip Ani ME IETE ACHTH, A BRÎE AMI RA:RETE, 

„Ad BHAM BAe Aa Sună. ÎI eccan gu corz. 

lo Alexandru, voevod şi domn. Scrie domnia mea tuturor 
_— . o... a . . KI . Brașovenilor și țării Bârsei, şi astfel. vă poruncește domnia mea: ; 

“lacă e să mă ajutați, veniți mai iute, căci Turcii sânt pe drum de. 
Sâmbătă; și grăbiţi-vă la drum, căci hrana vă va veni și mai pe 

. . I . urmă. lar dacă nu vreţi să veniţi, spuneţi-mi, ca să știu ce'să fac. Și 
» - » 

dumnezeu să vă bucure, i 

A/onogram ; pecete ovală, ca la Xo. 304 XA; arda: + Bpauoehus[a] n 
ema hpzeu: Brașovenifor și ţării Bârsei Arh. No. 306; Mil, A. 8 

1432. ” 

XXII. 

“+ afin SlAeBcanApa ESEBSAA Hi POENCAMHR RECE SEAAtt Srrpo- 
FAAȘINCREA, MHILET POENSACTRO AI AVIWEAV 3Agazie ui notat 
TSeTEM 1 npiareatăi PoeneACTBA A, Dpamonirkai Rac kat, REALA 
ZE HI MAANM, îi TS8H Ad BNAETE, MOHERE Că HAPOROA POcnoAMHA 
A Bpăak: tao <ă ACnuati Alain Â CTEroRIi, Mi ne "Tea ui — ga aaa i EA UT Hy; nui UA CAM HA EHX, CX AVANTRĂ POCNOAHNA AMI , E T , NI 

PCIe m APAN, ÎWPW Pai BI TOBEpA HI MCAA RU, AA AL NOAMGEETE ca 
Don, ex erpkani, ca VUpăinieat, cz 110 Moere, ÎL sora un eceaur. 

loan Alexandru, voevod şi domn a toată ţara Ungrovl 
hiei. Scrie domnia mea multă sănătate şi închinăciune oaspeţilor 
şi prietenilor domniei mele, Braşovenilor tuturor, mari şi mici, şi 
să știți că din porunca domnului meu craiului au venit patru stea- 
guri de Moldoveni, și n'a fugit nici unul din ei; acum mă duc eu 
însumi la dinşii, cu rugămintea domnului meu craiului. 
a 

a- 

1) Deaceea 

1 A su ] ţii ? - :. -. . Pa pra relaţiilor lui Alexandru cu Moldovenii, v. Iorga, Studii și doc. ul,



je (4 
>: 

  

43: 

“vă grăesc și vă rog să mă ajutați cu arcuri, cu săgeți, cu arme, 

cu ce puteţi. Şi dumnezeu să vă bucure. 
/ 41” 

see ONOETaNI 3 pecete ovală, ca la o, 304 (AA) [lea “+ pause azeku: 

Brașozenijor iuturor, — Arh. Do. 303; Al. Ao. 9. pasi 

IP 

e pie Part, 
ar n pile hi EI Lia 

XXIII. ji pute i 

Iv Slaecaui Ap BOEROAA Hi POCUSĂLIII (zcuD BEMAI STIrpOBAA-4 

iesi, NHUIET TSENSACTRO AMI Guanuu em AE&eta EANEIĂy e M2 

MAANA Autori V) 3Apanig, BAROTO MEHAV/BpATIAANĂ T Vur4v) Baa, A9-7 

apt BHAETE, ETAdA ME SET POSCROAMR AN ga qua AARE BEM,” 

d AMCĂ ca Wu (Sic), Wi Wa Br A WCTABH, Ad AU BAAET/ EI 

HERA IIDAOLIUEL Huse wrl„inyl cz wunataie HorAeAă HA A / 
A 

f 

HEROAA, SEAS Me au Bor patit Bis, ACI ASA AAA TA nse Suta, 7 
Dao i 

   

                

- DEL T POCNLOAH KpAAS ANUALE Că CROEANI PARA, iu, “a c1 oaVă / 

CA Y CAL BANEROAU; TONEZME Ale YT ELE NOTHNĂT ciasui BEAMaili    

  

vie peVĂSUSrunAT, n 4€ Earl, POCNIOANHA_ Apa IE 1puetui€ ale ip 
VAS SCNO ANA AMI 

HORSN. ĂA 3A9 cate ETEN NpOTHRA NOTANIt sait; pie uni OA 7 
—” 

BHCATE BAN puii, E AO. CE_WTAMEPNBYVAL AT “rseneatita pa 12 

Turw paai hui CAS:EILA1S; POCNOARIIS [Baa 4 
ij 

1 Ad CIISARBII sora Ad ca pu Aur roenS AZ 7 A 

au, _NSHASY 34 măr ME- /4 

ROAA, II SUIuix E ea ZASS Ie 667 WCTAnRAA, M BZCR dp n RAM, 77 

H3BAALRY cu AAN pont, xi ronopire/| none 1ă_Aa/f 

IAA € af BEA recenta „Ati pai. SI3E Aa HE Ad gora / 

Ad at, Hă Mă CAST TOCNSANNS Ati BPAAIE i BECI ZA xpueria- 

AA AC Moero RIIROTA, BARE CE CA MUBEaa. ÎL EOTA RI BECEANT. “ 

m? He 
„19 Alexandru, voevod și /lomn a foată” țara Ungrovlahiei. 

Serie glomnia ea GEUroY Sibienilor, mari di mici, multă sănătate, 

-ca (mă “frați i mei Deci, ştiţi bine cun cum m'a trimes domnul meu 

  

      

  

LATOAS 

spal, Ad CTanei 
sala 1 AATEpE 

and 

   
           

      

   

        

-i
 

  

     

  

, Mi 
a ara | ara Românească, în ocina mea, $ şi pe:sama_cu/în a lăsa 

ca să-mi fie e ajutse Câc afise la nevoie. Nici unul dintre ei nu &a_uitat uitat (orhe 

cu ochii la ea ne mea; numai pe Braşoveni, [e [ca pe niște] oameni oameni 

buni [ce A iza _poxăţpit dumnezeu şi-au ascultat Ac vorba dom- 

nului “ ui și-au, venit cu capetele lor și-au stat âxgă îne la_ 

pă 
Pl, ra 12



     

   
    
    

PA si ți 

nevoic..1) Căci dacă va/ fi |să piară ara 

[nicil țara domnului meh craiu j 
. , . : t 

stătut împotriva! păgâni rĂvoi.n că nc-am le- di 

a de domnul craiul Şk ne-ar E și 
nului craiului și sfintei coroane, și 

   
   

  

     
   

     

umnezeu să se apropie | 

    

    

(7 domnul craiul și să stăm înaintea lu ine va minţi, să-i f... câinii 

(a pe ncvastă-sa și pe mă-sa. lu, am dus la Turci, m'am dus 
GB nevoea mea, şi-am.făcut liniște țăkii, că&i_a rămas, şi vouă tu- 

at turor, şiÎmț-am scos trei mii de robijiar Yoi ziceţi că vreau să 

prad cu Turcii țara domnului meu craiului, / Nu va ya dardiămnezetr> 4 h 
ue ci voiu sluji” cât voiu fi în via ă doihnului meu craiului CĂ 

——— și tuturor e i dumnbzeu să vă bucure. 

    

   
Aj ) 

= Jfenogram ; fece 7, sircată; din Necendă se cunoaște | 
numai: JOAL; adresa: m Baku: „Srbzezilor tuturor. —drh. No. 302; 

  

ja! (ră ) CAE [nrite) 
At 7 1432, — Scrisoarea e serisă, probabil, pel vremea expediției turceşti. Prin (1 ) »p p ţ 

cuvintele «țara câtă a-rămas> Alexandru facă aluzie sau la teritoriul ocupat se 
Turci sau la partea stăpânită ce Vlad Dracul; c u, Alichael 
Gedicht il [Qiwodle [!. Draknij Bukarest 1905 p. 61, nota i 

pini | u] piu vicţi 
XXIV. ? 

î Înv lacăanApa ROEROAA 1 POCHOANIIA hei BEMAn OVrpoRAa- i 
mentă, HMUET POCNSACTBO A AMIOrO BApazie BBATItaAt. MOI, 

* Bpamor noa tc" Ka, în TS81 Bi Aagam Sanarii: d3ri ca Mar, 
"TIRO Ad HOTACA VUPUR WT RAC, MI UE BR Make; n ro cer Suta, 

$ Aa AS naarur corn. Llpzno, ASIA Gran CHATAPA NOAEEAS Bac; 
„438 ACNSETUY Atea pu AC Bac, Ad ANI PO AacTe, A Bile AMA pila 
„He nseaSunacre, [lo mom joke "Poaopz, Sapagun Rouu Bade 
* BEAU; 484 ACIISCTRIK MAR AC Bac, AA Au ro AACTE, 1 1 TOM Aa 
“ME caSulacre, Slan ca aăk 34 Bac, Aa NAATE NOROI, Hi Rate po- 

VO Rec, ue ATOY, WTKSAUX, 1 BOANRO poRIiE CAT Bu Uurenean, Ani 
“USpSuuA Ao Hunonoark Ad HK ue WTBEAAST AAAERO, AC YAc UNA 
“HCRSTIITe, Toro paaun, Toauo AEO Bu ut 431 ni amăwk ca, 
"d NOLAcaA WT Bac Wru, 4 Bit ro Cami 3ână 
PI II 

:) Poate să fie vorba de 
seda încă Dan II, care însă 
v. Iorga, Studii istorice asu 

kre na BRAUN TARA. 

apărarea cetăților Giurgiu şi Turnu, pe care le po- 
curând după aceea se găsesc în mânile Turcilor. 

pra Chilici și Cetăţii Albe, București” 1899, p. 85.
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"Sea ccr nomstAS Rac Granusa ui TarSa ui Daca ni aan, Aa. . 

CÂT BâEAN ROI 13 AMOETA ABOPĂ; AA ALE AOGHTE AMIpA Hi NOROI 5 

Bam, AGNSeT'RTE ati sia cBazanii. Slpe AM AMI PY HE_AONSCTUTE, tie 

MMATE Apă CA Moat. Îluo ne ter BriT. 

Io. Alexandru, voevod și domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie 

domnia mea multă sănătate fraţilor mei,: Brașovenilor tuturor, și 

iată vă dau de știre: cu mă muncesc să sting focul dela voi, și n'a 

tost altfel; iar cine a făcut, dumnezeu să-i plătească. Mai întâiu a: 

venit Stan spătarul în mijlocul vostru; eu v'am_trime vorbă să 

mi-l daţi, dar voi n'aţi ascultat de vorba mea; rola [la voi] 
“Todor, după ce-furase cai de-ai Tării or âneș işreu_ am trimes iarăși 

la voi să mi-l daţi; nici la asta-nu-fn'aţi ascultat. Eu mă muncesc 
pentru voi, ca să aveţi'liniște, și pe robii voștri, pe câţi am putut, 

i-am răscumpărat. Şi câţi robi sânt la Nicopole, eu am _trimes. 

vorbă la Nicopole, să nu-i ducă departe, până ce îi veţi “răscum- 

păra. Deci, atâta bine vă fac eu și mă muncesc să sting focul dela 

voi, iar voi îl aprindeţi singuri pe capetele voastre. Acolo in mij- 

locul vostru se află Stanciul și Tatul şi Vasil şi Ulan, cari au furat. 

cât din curtea mea. Dacă vă place pacea şi liniștea, trimeteţi-i le- 

gaţi la mine; căci de nu mi-i veţi trimete, pace cu mine nu veți 

avea. Altfel n'are să _fie. - 

Aonogram ; pecete ovală, ca mărime și legendă idențică.cu Xo. 304; adresa : 

A Boauenkuoa encku: Brașovenilor” tuturor, — Arh. Wo. 393; Al. Ao. 13 

1432—1433. —- Scrisoarea este dată, se vede, după năvălirea turcească din 

Junie-lulie 1432 in Transilvania, când vocvodul Ţării Românești a devastat, îm- 

preună cu Turcii, țara Bârsei şi o parte din Săcuime și din scaunul Cohalmului; 

Brașovul și Sibiul n'au putut fi luate, şi Turcii s'au întors cu pierderi. Iorga, 
ch, Geschichte der _sicbenbirger Studii şi documente III, pag. x; G. D. Teuts Cr 

Sachsen, p. 104.: Cf. Engel, Geschichte der Walachey, p. 168, și Por Antal €s - 

Schânherr Gyula, Az Anjou hâz €s &rokâsei, Budapest 1895, p. 580 şi urm. 

"Voevodul “Țării Românești era atunci Alexandru; sc pare însă că şi Vlad Dra- 

căT Stăpânea o parte de ţară, căci la €Î facă-âluzie Alexandru prin cuvintele 

«iar cine a făcut (adecă cine a prădat cu Turcii împreună), dumnezeu să-i 

plătească.» a 

Concesiunile făcute de Alexandru Turcilor la 1432 — de sigur nu de bună 

voie — înduplecară pe Sigismund să-şi fixeze și mai mult privirile asupra lui 

Vlad Dracul și să-l sprijinească de aci nainte cu mai multă stăruinţă, LL 

Pe trei din bocrii vrăjmaşi, amintiţi în scrisoarea lui Alexandru, îi găsim, în 

acelaș timp sau mai târziu, pe lângă rivalul său: pe Tudor, cel mai de frunte: 

dintre ei, la 20 lan. 1432 (<Thodor ur», Hurm, I, 2, p: 574), ia 13 Aug. 1437 

ae
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(ereSnan 'TSasep, Mileţig,_DR.._p 333), la 2 Aug. şi 8 Sept, 1439 (Arh, Stat.; Arh_ 
ist..],-1,-p—85, şi E. Kaluzniacki, Dokumenta, p. 28), la 30 lucie 143 ŢArR- 

Stat.); pe Stanciul (nu știm care din cei doi: Stanciul Honoi sau Stanciul fra- 

tele lui Mircea) la aceleaşi date afară de 30 Iun. 1441; iar pe Tatul la 8 Sept. 
1439 ca vornic mare (în locul lui Voico cel dela 1432 și 1437). În documentele 

dela 2 Aug. 1439 și 30 lun. 1441 acesta este numit Tatul Sârbul; cf. doc. din 
a . . . - . 

20 lan. 1432: Ricz Tatul (nu Râcztatul). Pentru toţi aceştia v. și hrisovul din 

10 Aug. 1437, păstrat_numai_în_traducere_și publicat. de_N. Iorga, Studii și do- 
Dai po cun IN A 

cumente, VII,-p.- 47. aa 
a 

NAT. 

+ Îw Slaetcanaph BOEBOAd 1 POCNOAMIIN,. MHUIET FSCROACTRO A 

Rpauuikuom BACRAZ, BEANBHAL ZE 1 AVAL, BAYTO AASIIAL Bpa- 

Tia Gero paAl TaRO3u RU POLOPHAL: NEBA Ad AOXOAAT n Rau 

MSAELBAE 1 MAN TAMP, d HUGO pute Aa ue Găaer. Slipe ant 
eat . . , : .. * BĂAET IVREGEMS-UAOBRRS LameWS pute wr Hăuiiy unea, d ie 

re NŞeT'kTE AA ACHAET, Ad MS SunnilA UpARO, NOHGKE TaRsan ui 
ter pluz. II recnoacrao a "Sau nSipam aoakpuna aut Ilkroe i: 
CA CIBAMGN AIOAE, 110 HA ECT EBHRO UT Rac ui wT LAU AIA, 
dd BI POBOPA: AIE AOBUTE Ad CTE CA AMIOA ANMIpHint, BpaT'kre tape 
9 car $ Rac, 11 AMOIA UAORkEOAL EpIIRO AA HE EGAET, NOHERE ne 
Mine XOANT € AXIRAAUI, TARAMO € NPABACA; Ad HUI HE NpORA- 
:RAATE ca npaâuu p'kun, Bare A nik. ÎL necean Eu Born. 

Alexandru, voevod și domn. Scrie domnia mea Brașove- 
nilor tuturor, mari și mici, ca unor frați ai mei. Şi astlel vă grăesc: 
să |vie şi oamenii voştri aici și ai noştri acolo, și nimănui să nu 
i se facă nedreptate. lar dacă se va întâmpla vre-unui om al vo- 
stru vre-o nedreptate din partea oamenilor noștri, trimeteţi-l pe 
acela să vie ca să-i facem dreptațe, căci așa ne este vorba. Şi tri- 
mete domnia mea acolo pe boerul meu Neagoe împreună cu acei 
oameni, cărora li s'a făcut nedreptate din partea voastr 
menilor voştri, și vă zic: dacă vă place să fiți în pace cu mine, 
dați îndărăt tot ce este la voi, și oamenilor mei nedreptate să nu 
li se facă, căci nu putem umbla cu minciuni, ci cu dreptate; și să te nu n€ mai purtați cu vorbe goale, ca până acuma. Şi dumnezeu să vă| bucure. i 

ă și a oa- 

Ș A Ouogram; pecele ovală, ca la o. 304, z4B(ă, se cunosc numai Hlerele > zi UA; adresa: + Hpamontusat : Brașovenilor. — Ah. o. 307; Aid, o. 10. 1431—1433, . -
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XXVII. 

+ lv. Flaetana pa ESEBSAA Ii POCNSANIIR,. MILET POCNOACTRO AWP 
POCTEA Hi NpităTEA RAM FOCNOACTRA A, NBACApEAl WT Bpauuttă, ut 

TAROBIL Ki WpLUCSEr POCNSACTRO AU, ARO San ecr Evakpnui D9c- | pobăădinid aiisiiic i-a d 

NSACTEA at :iSuau fluronie no cp'kAk Bac; "Tir paai ro czAA. 

BAcA Ha BEpă i Ha ASA rocno ACTEA AI, Ad AGHAET BE3 HUGSă 

__FOH:RĂ Ba POensAcTBS au. 'Turw pasi Ad TO WTIBOROAITE CA 

uteriă WUT EA PARA, Ad ACHAET Bea HUROA PPE KA POCNOA- 

CTRS AU, NO WUpu3a1S PoCnSAcTIA Mu. 

A: -Io Alexandru, voevod și domn. Scrie domnia mea oaspeţilor” 

(Aurii, şi prietenilor domniei melc, pârzarilor din Brașov, şi astfel vă po-- 72 4 
_xunceşte domnia mea: acolo, în mijlocul vostru, se află boerul dom- — 

MINA dj nici mele jupân Antonie, și m'am jurat lui, pe credința şi pe su- 
Y- fletul domniei mele, că [poate] să: vie fără nici o grije la domnia” pa 

mea. Să-l petreceţi dar cu cinste din mânile voastre, ca să vie fără. 

nici o grije la domnia mea, după porunca domniei mele. 

Afonogram ; pecete,ovală, ca. la Vo. >30-p.acoperită cu bumbac; adresa. 
SR ;h $ noaragrat wr hpamena: fârgarilor din Braşoo.—Arkh. o. 310; AMil No." 24. 

  

    
   

     
       

Zi, 

1483-1433, — Antonie îmi pare a fi acecaş persoană cu Anton, cămăraşul, 1/4. 
„6, ) lui Vlad Dracul, dela care ne-a rămas o foarte interesantă scrisoare (Arh. 
Ay 77 No. 548) şi pe carc îl aminteşte Vlad Dracul în scrisoarea de sub No. XXXIII. 4 

19. Pl rs pipe «5 SxuE Apis Mar) 4 
Ag 7 /in 

7, LT ĂW ora te Acen Seman Srrpoaa- 7 

vi 4, Cg Alpi BEANAATO BOEROA/E, Ay aut pa 

a ! "RA Sen ZEEȚI TAU, ai w 
"a. 4 uaeri ASBPE, FIOHERE APOI roenoaiițâ, + Sa îi: “E Ale Zr 

77 FII RAȘYTETZAPERAA| Ada BORA, HA meet ARSĂ Bz cinta. ă 

fa ţ Tacncri CRATUAAA HAVE, Mă Aa ai wa pe my 7 
ada VOEpOACT ac Si if: me ERIE casare MATE, . Si A ECI|TATA 1. = dă bre Si A 
pă XZcaps, ş nle c Înpugga, 1 XpanmireAASit ars fica mape AT RO-- 

M0pă Bani Al " “BueTiapz paauiSIi BENI WPIV=pAA, Mast: 

HÎle an AATE B A AH AGENTIE, BITUSTE, UUi Ad CNI He indaSBaTE na 

(4 NENE, IIOHEiIE nScruţ j roenoAinta Epaatk, Ad CA Mda wT] gac|;: 

   

A AA ECU AUU ACHAET [pet WwT FeensAaa Au pan * TA 09 Toat Ad BI



DP pp 
7 . a 

Juli meti AA pe pate ri di SARI, mi DAE dh. 7) 

Fir lo. 48 
purta xPImuTe Îi ————— 

49 sue aer loa Sau USeTuy BOARpUNA POCNOACTRA AM, KSNAHA 
(i AmasiTpa, A 109 Ru peuer] Ad TO BEpSETE, NONE CĂT pei, roc- 

—- - . ÎPNSACTEA aul, _ li (ari ph n Ale m 
. ir Pr . 4, 4) arie To, Alezandiu-socvoa și dofmn a toată ţ La Ungrovlahiei, fiul lui 

Mirese A nașelui voevod, Sștie domnia me BraşovenilO tuturor, 
: marj/$i mici, multă sănătate.|Știţi bine şi voi Să dompul meu craiul |/ 

(rţ)ta- nu mă ține pe mine cum a ținut pe Dan voevodul, ci ma luat _yf 

3,9|pzu] drept fin de suflet; am_nădăjduit. dar că_voiu avea_ajuto și mult rit 

r(0- bipe dela! voi. Dar voi n ascultați/(d€) vorba mea, c dacă e căţe 

  

  

    

  

    

    

  

   
     

  

       

  

aa e (i 
1471 |?] -up hoț său tâlhar, la voi lpribegeşte; și hrăniți| pe vrăjmașii mei, i fi 

"| ei (G . -- ea - 
prd Îr-i) ari imi mănâncă averea pă şi(visteria [ării Românesti. Deci, 

sau îmi dați pe vrăjmaș eu si avepea mea, Său să nu vă je- | 
! A luiţi_împotti omnul cris mă, plâng de Ai 
45. - . [ - 

voi;/$i când îmi Wa v 
/___DA- vă pară 

    

ela /domnul meu aiul, atunci să-„4! 

tri es/pe boerul domniei mele, pe ju- 

ung €]/ să-l credați, căci sânt cuvintele 
pi! 

A nani [At | 
2.6 cn.), stricală ; după urmele câtoria di- 

AD. AZA; adresa:  Bpamoztuwm uzekea ș 

. 508 Mil. No. 6. 

          

Â dere pareTideitică cu cea de su 
„m Brașovenilor țuluror. — Arh. A, 

7 

1431——1433/ — Vrăjmașul de/care vorbeşte Alexandru nu poate fi altul decât 
“Vlad Dracul. |Cf. şi Conduraţu, Leo p. 60, nota 2. , i . ALă 

Num cat S stu cură tra pretul 
i + pp d 
i at Î Iv Slacăanapa BOEROAA N TOCNOANHZ, MHIUET POCNSACTRO Ai 
e TIPATABEA UT ÎpatueB ABEBHOE Vepericanie, N TARII EU Nascut: 

n "TS3H Bz GOI bc ACHAET BOApIII TOeNCACTBA Ai Ilerpa Alan. 
„AA AM AdcTe ACB ACEA, Ad ro NpOROAIT Bz COpane. II ao! 
CTE NpMaTEAn HAUIH, AA MS Ad HE CTOpuTe. 

  

XXVIIL. 

19 Alexandru, voevod și domn. Scrie domnia mea pârgarilor 
din.Brașov heretisire cu dragoste, şi așa vă rog: îndată ce va sosi 
acolo boerul domniei mele Petru, Man, să-i dați un om bun care să-l 
petreacă până la O rade. Şi dacă ne sânteți prieteni, altfel să nu: 
faceţi. : a 

» ——ii0 Gugueezar Zecete ovală, ca la No. 304, cu legenda: Pi] 160 STAGĂIAfeL (ru 
1jUGbULAI ; adresa: + mazrazen hpawezeini: 54 ilor Ba i - as No. 30; AM. No 1 „Pârsarilor Brajoveni. — Arh. Vi: ji
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1431221433. — Petru Man este probabil identic cu «Petrus Manus Vellachus; 
“habitator Ihuihave (Suczavie)>, despre -care se vorbește într'o acordare de. 
„represalii genoveză contra Moldovei, la 1452, El era, pela „4449—51, „Supus al 
domnului moldovenesc Bogdan Il și făcea, între altele, negoț cu piper la: Ce- 

„tatea Albă. Iorga, Acte și Fragmente III, p. 27—29. Fusese, se vede, între: 
1431—1433, în slujba lui Alexandru-Aldea. 

. XXI. 

In SArĂANApZ ROEROAA UI _FOCNOANHHn RACE BEMAH Srponaayint- 

D CHHA Alupua ROEBOAS, NHuueT roenoAcTeo Ati BpaTSas Gs- | 

MAâpHHoEŞ, Hi 'Takoâun "Tu wpuieSer _FEENCACTEO Ai: TSRA Mio cu 

Şaaa Bwi dans, NOCROPO A4 MS ro EPATHLU; HHAKO. Ad HE catkeuz 

SuHHUTI, DO WpH3MS reensAcTeA Au. 

“+ Ton Alexandru voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul. 

lui Mirita va vod, scrie domnia mea lui Bratul al lui Sumarin și 

astfel îţi porubcește domnia mea: calul lui Lalu, pe care l-ai luât 
acolo, iute să îil dai îndărăt: altfel să nu cutezi a face, după po- 

runca domniei mele. _ 

Afonogram ; pecete ovală (3-4 2.6 cm), pusă julăuntrul scrisorii, da mij- 

Jocul monogramului, și fără hârtie deasupra; se vede -că a fost bumbac peste: 

ca; Zegeuda: xx ICQ h SACĂSTIAPh HOGHOAH.— Acad. Rom. Zi II reproducție. 

fotolitografică la_D. Sturdza, Doc. dela IViesbaden, pi. II; îdid., 2. 9, tradu- 

geredi ali B.P. Hasdeu. 

1431—1433. 
paiete Ca matetree i aaa ae mm 

Psi - - . 

XA. 
— 

Jre 228 7h 
7 ODaz ROEROAE BAAIIROrĂ, POENOAAPA, Alupzeunta' CHHa, WAZ faza d = 

SERAL, HAApzLu NAS n Pasronz Vipizeans, Tzu BapzcRoMS munan$, 

MOTO NORAGHERUE BRALIGII__AMACETI. AHOTIIȚIZ CZat fă Ea Nops- 

«ua tepe 1) "re TSpziut: HCTIIHOA ĂCHŢII HA Gpzataz, 1 AA Haz 

1EpE îi HCTHNOM ACUIAA 2); Hi AMON MOpSULBAN Ad AONSCTHLUIA 

goucKS n cz muoat mkceapa 3) ana, IL Xa _anaurz 110 € BonckE- A 
AECET XHA. 1 Â,H AA anaiiiz, NE eS enpanitui ÎOunaruui, Bee €$ Aaaa 

MOAMZIH HI Bee c$5 AEnă II ENE; HE MAMA TO CE BI BA wpSzite n0- 

XEATINV, ME i noaoiturţa! ACEpEX PHAkA. Bia RAUIA AU nasera RARO 
/ 

1) Scris aci şi înalte câteva locuri de mai jos așa, că s'ar putea ceti și pr. 

a 2) Am aștepta AOLIAH, 
> Orig,, pa. le (în) 

tn)
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XoAkz, n AlSparS 1) na maps ÎN. ARO CE CA UIAA AEK 1 BaRS? 

Ca UMILA BECEACRAX; BCE CAM AAA SAHATIH BALICH AMASCTII Ş CT Îpla- 

XS 2). Ijle Sunnuy Sanuny, n nenAey R HenS 3); ace Ton S cTpays €) 

Suunuy, IEpE AU BEMAS SBELle, Ii NOMELUE AMI CE AO AARE VEATATII, 

Hi Aaa CA BOaapzeiS AeuiS Tate. ÎL Wee Aa ana Rail d_AMASET A, 

"TSpauit BCE MONO BEAVAS pPACIINALIE, BEPOAVA 11 BAETROLA] ISHSeuui ce 

H BEpoA Nphatatouui, ÎL Ad 3H4.Baută MHASCTA, ÂRO UE ASHTII VOLAN 

Onea Ma Epzaca 3), Hi ta 4S cz IAA; d BOA ra că IUNOAVA HE: 

ACHAS, 4 îi US SlazeSAX ez-umom ACNSCrITII, TAR AMI ROTA U "PARO 
1] MIL BEpE; IORAE BAIA BOICRA SAE, [B2] "TAN ta ac ta CROWA/7 

EOIICROAVA Ha erpaus Tao waersnuTir> lucra eS TSpauui avene . 

Ipetapiani, Aaa US caFa “Tâkeui Sunuru, BOrBAte, BAROrĂA UI Hu 

OBE ME WETAHE. Io” CAM CEH td BARAEW rScnoAuu$ Epaa$ N Ba-: 

_ USI MHASETII,, HHEAA MAEMENITEMZ ASALA, AA BH WAN EAETEA, 

UHAN €) BEPA AMENE SVRATHAA, ARO EA HHO Sena, 1 ase Sea ta 

BAGHTH. GPAAEBA XAEBA II COA, MARO UEM td BAM BACAMICANTII une ă N 

BAACTEACAI 11 BAUISH BEAAE, TABS_AML Wine 8)_J_REpe-nt_ NSE. râaze NU 

HHARO HE 45 SUMHNTU, AXE TARON, BAROTO Ri aaa S, iiae $nu- . N 

AV aa. ÎL ron n renopuia, are AO:REUIA HI ANCROpE cu-viapa -Slanauns 

VĂ nScruriu € BOHCROMA, Ari Seri ră, epe UEM td Fam TEAM Sunnuuru, Aa 23 

ACIAE DSASEHILA WBEH BOIICKE EA Tananue i TAton XoOTE SununTru,. 

Ad ASAS - caaui YpSaeanenora rociiŞă apa n X[alaim3S roenoaapa, - 
NORAc ASHAE aaanius Ba To cS pzcaaani 9. COA, Meazast Bă - 
cs npocna(ii) nSĂTStA; AS CEISBAȘ IO fă AWICANtAtz TOCNoAnuS păas; 
To u IMSAEASEACIGI_ESeN9A dBA, £ Bnaata 1epe ui S Vaaanie BEANItA 7F 
EOICLiA, TEpE ue NO AZRS CA UMSMA ACTH; NS cope Aa nSeru 
Uaaaniii CRSEPA ua Rica WEA MAAO MĂ: TISENEN; HA MEA HASuuTu, Bano 
UE ACIITII € BOINCKOAIA. Bana AEpE ve RSavosul EOrA XPC TIIAHCALA, ” 
MORAL ASHA “aan. II Vatra reanăse_$Do8e$.- . 
TI Aa "mu ora Samo: ARTA n roate. vu : 

IP 

2) Corectat din MSpara. ! , A | = 
7 

2) Orig. crays,. 
+5), Corectat din rems. 

+) Corectat din eray$, adăogându-se un p care trece peste 7. 
5) Sar putea 4 C p ceti şi lpzaea; _în analele sârbești . se „găsește însă forma, Epatan. Ca rig. pare a avea nuăui, PE 
2) Orig. unena, | . (der) . 
8 j După we urmează raase, şters de scriitor. 
?) Corectat din npreatam, Ă 

ae 
.
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*Dela voevodul şi domnul românesc, fiul lui Mircea, dela Alde , 

voevodul, nadorșpanului 1) și lui Razgon Iștvan, 'șpanului de Te- 
mișoara 2), multă închinăciune domniilor voastre. De multe ori'vam » 

trimes 6 vorbă că Turcii au să vie cu adevărat împotriva Ardealului,. - Şi 

și să ştii că cu adevărat au și venit; şi de multe ori ţi-am trimes: r 

| vorbă să porneşti oastea și împreună cu'ea pe împăratul Cealapie. / 

Şi să știi că sânt oști 74.000, dar să ştii că nu sânt voinici de is- ; 

  

HI pravă; toţi sânt băeţi tineri, toţi sânt copii și“mueri; nare cine să $ 
A î.. u . pa e. - .. 

| | pue mâna pe arme, nici jumătate nu sânt voinici buni. Domnia ta știi 4 

' | cum. m'am dus la.Murat împăratul şi cum m'am jurăt cu el și cum. 
i , 

am vorbit cu el; toate le-am. dat. de. știre, .cu frică lomniei _voa- 7; 
am re Deta 

   

    

      

   

stre, Ce-am făcut am făcut şi m'am dus la el; toatelastea cu frică j2 —— 
le-am făcut, căci mi-au luat ţara și-au început să se âpuce de ca-:j. 

| . .. . .. - Fi 

pul meu, şi-am dat copii boereşti acolo. Și 'asta s'o şle domnia: î 

voastră: Turcii mi-au risipit toată ţara, după ce se Pră CU Cre 

i dință_și cu blestem și' primiseră, credinţă. Și să ştiţi domniavoa- ++ 

stră că vaa=ueni acea oaste asupra, alului și că Aroiu fi și-cu/7 7-3 

! cu ca; iar de nu voiu veni eu cu ea voiutrimete ca pe Albul, ., 
| ... . . . . 

' |/ pe _dumnezeul meu _și__pe-—credința mea; și când va sosi astea d 7. 

- voastră, eu în ceasul acela_mă voiu da cu oastea: mea la o parte 7. 

  

| 

; | [părăsind]; De aur ori m'au înșelat Turcii pe mine; acum Vreau 2 7.7 

i să le-fac și eu tot așa; pe dumnezeul meu c%Y nu va _rămânealnici 72 

sămînță de ei. Ceea ce am jurat eu domnulii craiului și domniilor. î 

voastre celorlalți nemeși, să mă bată jurămintul acela şi_credința 2 

aceea, de_voiu face altfel şi de voiu uifa pâinea și sarea craiului 77 

: ] şi de voiu avea vre-un gând rău astpra voastră asupra celorlalți 7. 

| bgeri..și.asupra,_ țării „voastre; mă jur, pe ocina mea şi pe credința *? 

mea și pe capul meu, că altfel nu_voiu. face, decât așa cum vam 5Ţ- 

scris în carte, Şi așa îţi grăesc ţie: de poţi să trimeţi cât mai iute ??, 

pe împăratul Cealapie cu oaste, trimete-l, căci voiu_tace eu singur A 

—— singurel; să” treacă jumătate din oastea aceasta la Cealapie. Și vor £. 

să facă așa ca să dea ei înşişi pe begul Rumeliei şi pe begul Hamza, î: _ 

îndată ce va veni Cealapie, și deaceea au zăbovit. Dela Moldova au: -. 

  

| 
ă 

. - . 

: = Ung. nădorispân, comes palatinus. Era.pe atunci celebrul Nicolaus de Gara, 

! mort la 1434. Fessler, Geschichte von Ungarn, II, p. 380, 396. . a 

2 Ung. Temesvâr (Tratuapz). — Ştefan Rozgonyi luase parte la expediţia 

“ui „Sigismund contra lui Radul Praznaglava.din.1427. N. Iorga, Convorbiri Li- 

terare, an. XXIV, p. 427.
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cerut ajutor, dar, până acum, ceea ce doresc eu domnului. craiului, 

tot aceea și domnul Moldovei. Ştiu că. şi Cealapie are oaste mare, 

și că încetul cu încetul ea va _ veni cu el; dar să-și trimeată Cealapie 

de grabă.pe omul său; asta ne este de grabă; îl voiu învăţa eu cum 

să vie cu oastea, Ştiu că va_ajuta dumnezeu creştinilor până ce 

va_sosi Cealapie. Şi această carte este scrisă in=Buzău”””. 

Şi dumnezeu să-ţi înmulțească anii şi zilele. 

Alonogramul lipsește ; pecelea e ruptă; scrierea-e.0_curstvă sârbească din 

sec, ATU AV, /parte-ncregulată și. grea-de celt; adresa: Ț Aw Hapzuinona i Sec, TA Pe 
n Awî) Pasrona HipzRana, Tzmuweapzciera mnana: căfră nadorșpanul și câtră 

Rasgon Îștoan, șpanul Temișoarei. — Arh. No. 372, C.F 

1432, -- Scrisoarea aceasta este foarte importantă ; ea aruncă o lumină 
nouă asupra evenimentelor din an. 1432, când domnea în ara Românească” 

. . a . . Tre e ap i Alexandru-Aldea «fiul lui Mircea», care în primăvara acestui an se pregătea, 
împreună cu Alexandru cel Bun 'al Moldovei, să respinuă invaziunea tur- 
cească ce avea să se reverse asupra țării în vară și să se întindă şi asupra 
Trasilvaniei. Alexandru-Aldea se dusese în Moldova de jos şi luase înţelegere ei Tera , - = | ji cu voevodul acestei ţări, care avea, cum se vede din scrisoare, aceleaşi sen- 
timente de prietenie_pentru regele Ungariei, ca şi dinsul: ca e dată din Buzău, 
la întoarcerea sa, ai ee 

Aldea își făcuse-în 1431 pace că Turcii și dăduse ostateci lui Murad, după 
ce Turcii dela Dunăre îi pustiiseră țara. ” , | 

| EI e silit totuși să meargă cu Turcii lui Murad în Transilvania şi să prade 
împreună cu aceștia țara Bârsei (lunie 1432), fără voie, se “pate, căci în scri- 
soarea sa către comitele palatin al Ungariei şi către Rozgonyi Ştefan, care pe 
atunci era comite de Temişoara [il găsim în această 
1438: vezi scrierea citată a lui Pâr Antal şi Schânherr Gyula, p. 568 şi urm., și 
doc. din 1431-reprodus tot-acolo fă” acsimile-și transcriere; Gelcich, Diplomata- 
rium relationum reipublicae ragusinae_cum._regno-Hun aria€, Budapest 1887, — PB. 4197 RăzgGgI” Siephanus, magnus comes Temesvari], zi se oferă; Spi6-a se răzbuna pe Turci, să-i trădeze. Planul lui era să i se trimeată din Ungaria, ca colaborator al acestei trădări, cunoscutul pe atunci pretendent la tronul lui Murad David Celebi, Cealapie—Cealapi, cum îi zice dinsul, Zelapia, Zellapia, Chalapia, Chalopya din izvoarele latinești contimporane. Acesta era un fiu al lui Murad Orbul [fratele lui Murad II], care se refugiase în Ungaria şi pripăşin- du-se pe lângă Sigismund căpătase nişte domenii prin Banat, unde trăia pela 1432. Aldea spera să poată îndupleca o parte din armata neregulată a lui Mu- rad să facă o defecţiune în favorul lui Cealapie, Ă 

Planul n'a izbutit, Pe ealapie îl găsim rătăcind, cu patru ani mai târziu, la 1436, tot ca pretendent şi încercând să năv ălească în provinciile 'ui Murad II cu ajutor dela Raguzani. Se afla prin Dalmația de nord sau prin Banat, fuza ajutorul. Cereri d 
— 

calitate între anii 1431 și 

e aceeaș natură sânt.refuzate deea și la 1441. El moare în 
1) Orig. are în amândouă locurile 5, | ț 

când Raguza îi re--



d 
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"Ungaria înainte de 1453. N. Iorga, Notes et Extraits pour servir ă Lhistoire des 

croisades au XV sitcle, vol. 1], p. 336—337, 384, în special nota 2 dela p. 337, 

Albul se constată și de aci, ca şi din scrisorile IE VIad Dracul Ca BOEPEIE. 
dincios al lui Aldea şi locotenental lui. În hrisovul din 17 Noemv, 1431 pentru 

mânăstirea Dealului (Arh. Stat.) el e citat cel dintâiu printre boerii martori. : 

- Din alte izvoare se ştie că nu beglerbegul Rumeliei, pe atunci <bassa Sarzi- 

beg», ci al Anatoliei a făcut incursiunea în ţara Bârsei (lorga, Studii şi doc. 11, 

p. X). Acesta era însuş Hamza, care la Dech. 1431 e numit «Hamza beg, voexed- 

de Anatolia» [era frate cu Baiazet paşa). lorga, Notes et Extraits II, Ș. 303, 

Închinarea lui Alexandru-Aldea către Turci la 1431 şi participarea lui la ex- 

pediţia' din 1432 sânt confirmate de o scrisoare din 3 Julie 1437: dominus 

Omarat” Teucer et se suo subiecit dominio, ac cum gentibus suis fertur fuisse 
cum dicto Teucrorum exercitu. Gelcich,_Diplomatarium, p. 374. Cf. și scrisoa- 

rea lui Sigismund către Sibieni din 21 Sept. 1433 (copie la Acad. Rom.). 

XA. 

În arhivul Braşovului se găsesc dela Alexandru încă două scrisori necom- 

plete, sub NNo. 300 şi 309; din cea dintâiu lipseşte cam a cincea parte te din 

dreâptă, a ande hârtia e ruptă, iar dintra doua s'a păstrat tocmai jumătate. 

Una este o missivă (de trei șire), prin care Alexandru înștiințează pe Braşo- 

veni că trimete la ei pe sluga sa Dieniş; a doua, al cărei înțeles nu e_tocmai 

sigur, pare a fi o_porun (de opt șire) a domnului cătră un sat Boruşa[ni], 

„care nu voia să asculte de stăpânul, său, boerul Voico; ar putea să fie Borşanii 

din județul Putna, dar acestă nu nu aparținea Țării i Româneşti (v. Marele Dicţionar 

geografic al României, vol |, p. p. 541—542). Lă No. 300 's'a păstrat şi pecetea; e 

ovală (c.3 +2 :/, cm.), fără hârtie deasupra, şi din legcida ei se cunosc nu- 

mai literile Ph din SAGĂNIIA PL. — Dau aci textul amândorora, cu unele în- 

  

trogiri, ce nu mi se par prea hazardate; semnul || arată, marginea. serisorilor. 2 

+ Iwu Iovu, lana pa BOEBOAd 11 POCNOANHIR, CIIHR Apa BOfLOAS, 

nur ET. TOcNoACTBS Sant |ene Bpaurogenwva, RECEA, NpzrAgEMZ, BEAH- 

EMA fe N MAMA, 1 NSCTUŞ "TAA0] |iauitra TCASrS, AA UI H3- 

peer KA Băaiz Anennuu, Ad ro BepSle]Te; pen [căT At] = 

ca ” .. .. 

"t Iu SlarăanA pn Ewvenwaa, anaccria [soia rocnoaunn]— 

!+ Bpauonegoăt acea. 

„On Alexaridru voevod și domn, fiul lui Mircea voevod. Scrie 

dOrinia Ca vouă Braşovenilor, tuturor pârgarilor, mari și mici, și 

trime Acolo pe sluga noastră, Și ce va spune cătră voi Dieniș, să-l 

“credeți ; sânt vorbele noastre. " 

Alexandru voevod, din mila lui dumnezeu domn]. 

ji pas Brașovenilor tuturor, . 

SPA ȘI N 

   

  

, N
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Al SLAECANA PA. ROEROAA 1 POCNOANHA Bxe[cei Eta SrpoRaațiui- 
TA , - , , , mi 

„ERou), |nr roefioacrao ati ao gae DBepSmaluz,..... n ra)iean 

RU WpHCSEL POCNSACTEO AU, tă N[.....] [at Avawriw nocaS:suBuui sm 

ns Ră[.....] likSnanS DounS, tao Aa ai5 c['re-nocaSurtni .....], |us- 
o. Mee MS CTE CTapa Wunită Mlpaga ..... MOCASJUIATE 11 NOUTATE RO- 

EN Auto[.....]. |Huo Aa ke, no wpn3aiS rocnsacrea an]. : 

e Iw. SlaeăanA ph BRWVEBIWVA,d, [unaseTia BO EA _PocnoA tin). 

lo Alexandru voevod și domn [a toată țara Ungrovlahiei], scrie 

domnia mea vouă Borușa[nilor ..... şi] astfel vă poruncește domnia 
mea, ca ..... și celui ce mult mi-a slujit pe ..... jupânului Voicu, 

ca să-i fiți lui [ascultători .....], căci îi sânteţi. veche şi dreaptă 
moșie ....: să-l ascultați și să-l cinstiți cât ..... ; altfel să nu 

fie, după porunca domniei mele. 

[6 Alexandru! voevod, [din_mila lui dumnezeu domn). 

.. - 

Vlad 1 Drâcul. 
, 

   

    

i , 

(e. 1431—1433 în luptă-cu Alexandru-Aldea.-1433—1446 singur) 1). 
e DS 

5 ei 4* 

— o XXXII. 
“ | gr | . 

„7 aaa, BOEROAA 1 FCENCANNZ, MUIEP FECNSACTES AI AUSro 
BApazie zel npzrapea Bpamonzenuim. [San But cam Acspk 
andere, “rk. EET Np'RAO:RHA POCNOANNA- KECap HA MENE, Ad - UIAA 
"CHABH BPAHNĂ, N. BE3n AMOA BROAA: Ad: HE HAMATE AVIp CA -BSALUPĂ i 
BEMA. sI FOCNOACTRO 'MH 34: RAULIĂ: ROAA A4A3h RH UCAOBOA UN, - ARO 
MA CA. Xpâniire n Ad: HAMATE Atip,-uj1o cc no cp'kak ATA; 4 19 
ec 110 rep: H_no naspa, a Rite WkCTE HUROAS AAZAHRL Ad IX 

    

:) Danii Gr. G.. Tocilescu (Manual de istoria Romănilor, € 2, p- 171) şi D. 
Onciul (în cursul său; cf. Convorbiri Literare, an. XXXVII, p. 227) îi dau 
acești ani; se pare însă că tronul l-a ocupat întâiașdată prin Ianuarie 1432, căci 
scrisorile dela 1431 sânt date toate din Transilvania. : Alexandru:Aldea apucase să ia tronul înaintea lui Vlad, și anume Căpă 30 lan.1431, când domnea. încă Dan II. Din 17 Noemvrie avem o danie a lui către mânăstirea Dealului (orig. în Arh. Stat., copie în condica mânăstirii D i 4 i a calului dela_Acad. Rom., f, 17 data greșită de 27 Noemvrie). - De n r 7 Sa —
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uaanre. ȘI ue mrkenme AEetk si ACUA CASraAt: A CEBOANICAZIL, po crt 
MA BACkE ACHA NPOANRAXT BpZBI Ba Bac Ba Bzeliy. Ilă Bari r(0) 

ere ioAt FOCNSACTEO AL WEAR PECNCAMIIS AMI HECApIS, A Bile 
CTE SanpkTHIAE BAM BANĂ AAC, TA FOUAT CASTI POCNCACTEA 

ANUL, Ii BBAA€ HA CĂT BOI UI BACE, 1]I9 CA W6p' Rac S nu. Ba roau 

AA Hu cer î 2BAA, Wk pOCNICACTEO AMI 1€ Ia: VUCTALUTU A9Ă 
CASTU BA „harsră, ună 84 EAHO UMAM _B3ATU UT Bac ARENA Wu 

“noanore. | Ie MIEL CASTA POENSĂCTEA A ÎSacArp, Ad Lpsere; 

mon car phkiu. ÎI borz au Ade SApanie. 

i VW iu Iiâg IA, BAUERVAA, AMIAGCTI/X BOIRIEA reene Ana,    

    

Da Lo” lad, voevod şi domn.; Sârie domnia mea multă ănătate 

aator pârgarilor dir i domn, Ştiţi bine -voi înșiși că domnul che-: 

„sarul 2ÎNm'a. însărcin t pe/(mine să păzesc această margine 2), și 

A Tă vocâumea să nu ăvâţi pace cu Para Românească. Domnia mea 

vam slobo t totuși, după vocea voastră, să vă hrăniţi și să aveţi 

/ pace în mijlScul pâmlenilăc, cât pentru munte şi. Plaiuri, Ţ, nu 

j sânteţi datori nimărui le păziți. Dar 'voi nu-miyvreţi. binele 

/ nici mie, nici slugilor mele, care își varsă sangele lor pe fid ece zi 

i pentru voi toţi. Şi pentrucă aţi auzit că-€ omnia“ mea. mă duc la 

„stăpânul meu chesarul! ați poruncit Gamenilor” voștri răi să] go- 

po ciscă fe slugile domniei mele, $ i le-au luat caii și tot ce gă- 

sit Jd dinşii. Deci, să nu vă pară rău, dâcă domnia mea _nu_voiu 

lăsa pe slugile mele în Wagubă, ci, i pentru una yoiu lua îndoit și în- 

“ircit dela voi. Şi ce va spune 's! "sluga domniei mele' Voloder, să cre- 

deţi; sânt cuvintele mele. Șidumnezeu să vă dea sănătate. r 

Io Vlad”voevod, din. mila lui dumnezeu domn. 

/ 
i 

a
 

P
P
 

  

      

        

    
   

  

d Pacate rotundă (6. 21/, cu. îu diam 1), fără pârtie deasupra, cu izzendă 

- Zatină în litere gotice foarte fi fine: + IQ. WLAD. a ă AYVODIA]; figura din 

» mijloc: e ruptă ; adresa:  nparapeat EpauienzeRuAtă pârgarilor Brașozeni.—— Ark. 

„de 208: Afil, Ao, 34. - E 

„1430— 1431. _Serisoare are a fi din Dcchemvrie 1430 sau Ianuarie. 1431, 
O piu LA 33 pare 
înaînte de plecarea lui Vlad Dracul la Nărnberg. Aci se afla el. prin: Fevrua- 

nic : 1431. Cf. . Conduratu, 1. e, p: 58, nota 5. 
îi meat 

  

:). Așa e numit împăratul german, der Kaiser, în' “doc. noastre “vechi mapa 

„i se zicea numai sultanului_ turcesc. 

>) E vorba de plaiurile de lângă trecătorile Branului, Prahovei și Teleajenului.
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ze 
XIII, 

î Îw aa, BROEROAA Hi POCNOANUZ, MHUIET FOCNOACTEO At 
Mnoro “aăpazie ti nozaonennie azeka npzarapem Bpauionerita, u 'TSan 
BI ARAT POENOACTEO Al $ BHAHUE, NONEKE EETXII ASEATIL Aer 
năă GuBuukue ; TOro paji n Bit HȘAHCTO € HAI Ad HE Yo- 
ANTE, sl BOO HanAă, WE YoAuT ca Berku ASRATII, 800 MS ui 
Sunt. HI anp ca [iaacii Aa He: WHITE; due AU SSUNHTE A 
BHAETE, 432 PABBRAANi Bia Ap. ÎI no 'Toat Fii Npoca: MMA 
BOAA "TSRA, 1[IO CALA pEkĂz Ad Ati “SNA; nopcn'Ekua're A "ku 
NOTPSAETe CA Ba Atene "Ta ati uk Aokeatkre A0 Royaaâtz, a Io- 
Yaaavkue uyuă AO menit. SI uenSr aer măarur Slurou - 1 “ 

. N Bamapăul. HESra Bu |Aacr 3Xpâtne.     
lo Vlad, voevod și domn. Sclie domriia mea multă sănătate 

şi “închinăciune tuturor pârgarilor dinsBrașov, şi iată vă dă de ştire 
domnia mea că Sibienii au lăpădaț/dutaţii cei vechi; deci şi voi 
să numai umblâți culei, căci_de voiu Nafla pe. cineva că umblă 

„cu ducați vechi, am_să-i fac-ru. Şi pace cu Românii să nu faceţi; 
iar de veţi face, să ştiţi că am „să „vă răstorn pacea. Şi apoi vă 
rog: am niște cară acolo, pe care am zis să mi le facă; daţi zor 
cu ele și osteniţi-vă pentru mine şi mi le aduceţi până la Cohalm, 
iat Cohălmenii le vor aduce până la mine. Și preţul îl_va_plăti 
Anton cămărașul. Și dumnezeu (să]vă dea sănătate. 

    

Afonogram (cu Iwu); pecete rotundă de c. 3 cm, în diam.stricată ! adresa: O nparapi A Bai ăTETaeR Pârgarilor Braşoveni. — Arh. No. 169; Mil. No. 33. . ” .. . -” ——— 

1431,— Scrisoarea este dată probabil din Sighişoara, 
1431, înainte de scoborirea lui Vlad Dracul în “Țara 
20 Ian. 1432 el se afla în Târgovişte (Hurmuzaki T2,25-574) ; pela 8 Fevrua- ric 1431 era la Nirnberg, însoțit de un «marescalcus», poate de vornicul Voico de mai târziu, și dădea de acolo o diplomă minoriților din țara sa (Hurmuzaki |, 2, p. 749—750; cf, Iorga, Studii şi doc. IU, p. xxxv). — Anton cămărașul, dela care ne-a rămas scrisoarea de sub No. arh. 548, este jupânul Antonie, pe care Alexandru, rivalul lui Vlad Dracul, îl roagă, pri i 

nc a ] prin scrisoarea de sub No. arh. 310 (SĂVI), să se întoarcă la dîn 

în ultimele luni ale anului 
Românească la 1432. La 

sul. i



5 

4 
XXIV. 

   

   

                  

e Iu aaa, ESEROAA Mi POCNSAUNNA,  NUIIET FOCHOACTBO AL Moro 
BAPABME N NORAGHENIE CĂAUS WT Bpauer ui zekai NpZTApEM Bpa- 

uiegetiat. "PSan Aa Buaere, sk ACASA AIAlE WT Cât 3EACA 

“TA Au BABALă, uk Slaa'k cer. Satpka; ao trk[er] Satwpka, Taste 
" Cocaa an si Sang ajter.: Toro paai au npoca, ÎBlay'To Aeny EPATIA 
oz 

Hu Asăpi npulia, AANTE AMI HI aut NOMOUI Hi NA kre AEHE 

VWWCTABIUT HU $ Kpani rep, Aaa pă nori ia Huy ca MO 

FATĂ! Suit ANL EZACT HEROATE, 434 CATIA EpATTI? FA BAM, aie 
PE iti poala 

AH B9r4 NOMO:RET, RAROTO MATaA HAAEEA A y (si mea! BTO Ad Mu 
Berea 

evonri Hă np'EA a Băi WeT(e) A aut ne roreâs. pm “Ene 

NABTJe atent. 

  

    

  

Lo. Vlad, voevod și. domn. Sc A mea (multă sănătate și 

„închinăciune judeţului din Brașov și gi ror pâygarilor Braşoveni. 

"Iată să ştiţi căau venit oameni din Tarh R şcă și mi-au spus 

- că Aldea a murit sau] dacă n'a murit [incă], axşosit rău și are să 

"moară. Deaceea vă rogşca pe niște fraţi “Şi bănt pr prieteni ai' mei, 

_daţi-mi și voi ajutor şi YGăiţi cu mine; am să vă las sus la margine, 

[iar eu voiu merge cu gloata 'fiea_ împotriva lor. De_mi_se va în- 

tâmple re-G] nevoie, mă voiu întoarce la voi,-iar de-mi_va_ajuta 

dumnezeu, precum am nădejde, căci n'a ate-gine să-mi stea în po 

trivă, voi o _să xeniţi pe fle-a gată ȘI Şăghișorenii „merg-cu mine. | i 9 să veniti pe fe-a sâp ii ere | 
Aonosram; pecete rotundă de c. 3 cm. în diam, cu degeuda da Zatiuă: [S.. - IJOANL-+ 

 WL[AD + WAJYVODA (cf. No. 177=XXX VID; aâresa: ? npăraptm BpiurstcRita: 

ârgarilor Brajoveni. — Arh. Alo. 270. AG, AWo. 

     

   

1431, din ultimele luni, când Vizd p petrecea în Ardeal, pela Sighişoara ; Al- 

_dea-Alexandru fusese, se vede, la Turci şi se întorsese greu bolnav, iar în ţară 

icşise zvonul că e pe moarte. Cf. Conduratu, |. c., p. 61, nota 1. 

2 , 
XXXT, 

+ Iw aaa, BOEROAA 1 FOCNCANHHZ, NHUIET FPOENSACTEO AU MHOre 

BApĂRHE NBATĂpEM Epamoncinai, Hi TS3u BH AABAA $ BHAHIIE, I4k9 

JO BEC'KASETE c AVEHE Ă BIIE ME APZKHTE, HĂ IPOBARAATE AM LA, S 

Slaak n S SlasSaa. Toro paai TB3ii ECT EHA MONI poakpin $ wnan(a) 

1 BAuz UAGRkK Ilerps, TA BUNE BAZAT ARO ECT pERAZ LUINAN, 

[ A_HAcr=atEa, $ RaMApă ECApERE, BARO ET p'ku roenoAta nn 

p 4/77 D277 12 , e
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„fiilor Îui Alexandru cel Bun, 
„numeroase trupe! de ara Românească - și pela'2 Iulie se afla la P 
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53 i A 

aecapk. "ka pasi "rSan nSTtaa „asr rOCNSACTBA Ai Îwnăui n 

Grrauncaat n Haueu; SKOrO UA T AVEA, Ad A5 NOCTABAT' AH, 

AA î LUTIIECET. ş” S XAparuiă, d L|lO MS BĂĂET_ IpPARO Ad AWS CA, HAAT lT; 

a ro ue ijier SĂâRtCTu AVEA S naaapă ECABEBĂ, NA HHĂ CTpAnă 

AA ME E AET BOA Ad ă& WTUBOBSANT, nĂ % A ter. BANO:REHĂ, sl Ep-i 

„BBEAMET, Becap. Sluje au A WTUPORSANT SEBAAcAt,, Ad CH PAABă IN3- 
rSEWT. ÎL Bape ROAnto AIA ca HAYOAAT! w Leaae(a » UH EAu 
AVT HEX AA HE WETABIITE AA H3A” kaer fa tau pătS, sh uk Ba- 
"MHpAP FOCNOALIIA RECAp 1 MINA CA! CROMA., IOREA kuuuteat, AS Că£ 
ARAT nauitt NISBANIE ekpn WT. Al eâaeti(a). Lino Ad Hr Re, H BOrA 

. MI AAC BAparuțe. 
: . i 

, 
Lo Vlad, vockod și domn, Scrie. domnia mea multă sănătate 

părgarildr si mu i, şi iată Na dau de, ştire că de cele ce vorbiţi 
"cu mine |wvoi nu vă A pnef,, d duceți aramă; lui Aldţa și lui Albul. 
_Deaceea, boerul meu. i grau vostru Petru au fost la șpanul ; ei 
vă_vor_ spune. cum al f spanul că arama are să meargă la că- 
nara chesatului, precuii este porunca domnului nostru a chesarului. 
Deci, trimet lacolo pe ea donîniei mele Yonăş și i Stanislav, și Na- 
neș; la cine vorgăşi ei aramă, să-i puie soroc o ducă la haraghie 1), 
și ce va fi cu Ndreptate să i se pl tească ; iar cine nu duce 
arama--la cămara chesarului, într'altă „parte să n'aibă_voic ao duce, 
ci să rămâie zălogită, ca so ia chesarul. lar. dacă o_va trece sa trec „pe ascuns, capul ă și-l piarză. Și ori câţi oameni din Moldova 

„Sar afla printre VOIA pe. nici vnul din ei să nu-l Tăsaţi ! ă iasă din 
„mânile voastre, căci îi opreşte domnul chesarul. și şpanul cu po: ——— - runca lor, până ce_vet=veni solii noștri din” Moldora. “Altfel să nu 
„fie. Şi dumnezeu[ să ]ă a dea sănătate. 

Ca Monosram. (eu „wwn) ; Zecele rotundă de c. 3 îm. în diam, fără hârlie dea- supra, flearsă; Pare identică cu cea dela No. 177 (ĂXĂ VID; adresa: 7 npae Tape Bpawopekisai: Bârgarilor Braşoveni, — Arh, A. 32 

1431. — <Şpanul» este comitele Săcuilor. Despre misiunea solilor lui Vlad în Moldova nu știm nimic preciz. Poate că el voia să „ia informaţii asupra inten-“ 
al cărui vornic se apropiasc, prin lunie 1431, cu 

utna. lorg a, Studii și doc. LII, p. XIII. CE NNE XXXIL Şi XXXVII. - deea SE 
CN      

” : E vorba de cămara (katmera, germ. Kammer, Many Kaeamer) lui Sigismund "în Care se băteau bani” şi pentru Ţara Românească.
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: -S rr | Da Pa ME 

ÎNXAVI. a, 

“7 ÎW_Îiada, ROELOAA 1 FOCSANI, MUEF POENOACTEO Ai ANSro 
BAPARE 11 NOBACIIEHMHE BACAt IPAPABEM ÎpAuiORACIHAt, BEAMERILA ZKE 
Maas, 1 Su 1mer_ Air caSra rsencacria an Iwuzur la 
nocp'ka, Bac. Toro poa tape 1419 BU_OSIEr, Aa ro nkpSere, nonezise 

P 

SăT Her  pfur roenoaerpa Au, Il nora Bu AacT : BA păzit, 
. pe * - E op 

Io_ Vlad, voevod! Și” “domn, Scrie. domnia mea - multă sănătate 

şi închinăciune tuturor pârgarilor din Brașov, mari și mici, și iată va 

xeni acolo printre voi sluga domniei mele lonăş Românul; deci, orice 

-are_să vă spuc, să-l 'credeţi,: pentrucă sânt cuvintele adevărate ale 

domniei mele. Şi dumnezeu [săvă dea sănătate. 

at ——_ „Monogram ; pecete rotundă de c. 3 cm. în diam.; ștearsă, dar identică cu cea 

“dcla No. Precedent ; adresa: “ nparapeat Epamenexetat : fârşarilor Braşoveni, — 

-drh. Ao. 240; All. o. 76. ” " ” 

1431.—Scrisoarea c din acelaş timp cu.NNo. arh. 152, 163,168, 169, 170; 

toate par a fi scrise de acceaș mână. Miletic a _atribuit-o, „greşit. lui Vlad» “Ţepeş, 

ca, şi pe.cca. de; sub, _No. arh. 147 (nu 114). 

i | - 

- afin nr SSE Up 
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i + Lwvan n liaaă, Roeva (4) u FoCnioA NIK MHUIET PSENSACTEwW au MOHAL 

AMEŞiAtn  NpiatealAz, „exĂuS n npzrafwâl Bpatueserl at, AMIWrW 

> Bapatie m noiawnenie. [ua PiVAt Ad Bam ECINŞ BHanie, BARE AMWIIAE 

7 asa autk Aon/ caSra had i TALBOBI AM BABA, BAR O Ric TEpaTe 1 
Tue AARATE AS Ad: UHM AMOR CAS:RES, 9 - AS a td WCTABIIA, 

£ BARO TAC NAVA Alenawaenis, Ad uk XEATAT i Ad” N WANpAT ni 

Ad tat Saitmar ape nice. COru pie AWăgk 3H4ere, RARE A nSeTruy 

$-A0ero cars $ Aloaawnă, a Aleaawvneie ro SXBATuUĂ Th_ro eBr- 

Batut ui wriSeriiuie FO Slaac ni SlacSAS, ui 1pio czata HMaaă Mă 

1) MapVă 5 Aoaanvee,. cae Aur Saint. /Gara AMoero caSrS Ya wr- 

„ESTI WT Slaac n ir SLAGSAA, A UNI AMI IIpWCE 84 HErO noattatbriv 

pr ViataAă BAATEX, „bawpu , "Tor PAS EZAVA tă WETARHA ai ere 

peaSrS. Dada, Ad XRATA Alone IAA BA S8HAAT 1J19_HW£ET. 

"Ba TUL PAM ACANAVA Bac, WCTAgETE € AWMPWAL Moro caSrS, neria 

Ad SHIT: A1910. CASES, 10 MS, CZAVA Id WCTARIA. Slio an:ro us 

WWCTABITE .€ AVIPWVAL, TSH AVEŞE Ad BUTE, NUT AM ECT BEAM 
. 

(un-0 Vth a  
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/ 

fe 1431=—=1432. — Aldea și boerul său Albul a 
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3KAA Ha BAC, HA MI CE AMIN, UTU MIET H BAM 2t4Az EUTU. ÎHiSTo 
- a PT , = £ Sara Mon caSra haaa, w7 Găkaawm lnapikrama, wr 'Toroân 

HHIJIO Ad HE_TEBACHTE, HĂ PAL TUUPW ECT WCTARIA MON CASra aaa, AL iale 
TSH Ad CTWITE, AW TAE CE 14 € Bamti cc CAnă. S "TWUM MW Ad 

— 
HECTA, NO WpH3A4S roenoAcTaĂA aut. 

  

   loan Vlad, voevod și domn. Scrie domniă mea bunilor mei 
prieteni, județului și pârgarilor din Brașov, multă sănătate și închi- 
năciună Și să vă fie de știre că a venit la mine! sluga mea Vlad 
şi-mi spune că-l urmăriți! și nu-l lăsați să-mi facă slujba: cu care 
l-am însărcinat, că ori unde ar afla Moldoveni, să-i apuce şi să-i 
jupuească și Nsă le ia /tot ce ar_purta [cu sine). aci știți bine 
cum'am trimesNeu o jslugă a mea în Moldova, iar MA Idovenii l-au 
prins și l-au legahşi /l-au dat pe mâna lui Aldea și Aui Albul, și 
marfa ce am avut-o în Moldova, toată mi-au luat-o.. Acum vrând 

„să răscumpăr pe sluga mea dela Aldea și dela Albul, lei îmi cer 
pentru el mai mult de d mie de florini. de aur. Deaceea l-am lăsat 

„eu pe sluga mea Vlaă să prinză pe Moldoveni şi să le ih ce vor 
purta |cu sine). Deci vă roghlăsaţi în pace pe sluga mea, ca să-mi 
facă slujba cu Care l-am însărcinat. Iar de nu-l veţi lăsa în pace, 
atunci bine să/ știți că-mi pare Aare rău de voi, dar socotesc că 

e şi vouă are să vă pară rău. Şi celeNce le-a luat sluga mea Vlaki dela 
Sacaloș 1) Andreiaș, din acelea nirmie Să_nu _gustați, ci undă le-a 
pus sluga mea Vlad, acolo. să rămâhă până ce mă _voiu, întâlni 
eu cu voi. În aceasta altfel să nu fie, după porunca domniei mele. 

Aonogram (cu Iu) ; pecete rotundă de c. 3 cm. în diam., acoperilă cu hârtie; 
se cunosc cele 2 capete în mijloc şi Zegenda: 5. 10 4 P—WLAD 4 _WAYVODA, în: litere gotice ; cele 2 figuri sânt urit licrate- și în mijlocul lor se află sem- 
nul V.; adresa: “T amonm AWEplz npiaTeac, cxAuS Hi npzrapwat BpauitReăILAz : bunilor mei prieteni, judejului și pârgarilor Braşoveni. — Arh. o, 7775 AZil. o. zo.. 

— 

par în această scrisoare împreună „ca dușmani ai lui Vlad Dracul şi în înţelegere cu Moldovenii. Ea este scrisă prin urmare înainte .de împăcarea lui Albul cu Vlad (între 1433—37) şi înainte de moartea lui Alexandru cel Bun: al Moldovei, deci în 1431—32. Vrăjmășia i Vlad Dracul cu Moldova ne sileşte să-i fixăm această dată. — Moartea lui 

  

3) Nume obișnuit prin sec. XV--XVI între Săcui; cf. un Zakalos (Andreas) la "1509 (Rechnungen_ aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt, 1 (1888), p. 508; v. ibid., p. 440, 551 518) şi iai înulți Zakalusch în Tareheş. I 
i , ți Zakalus cheș pela 1526 (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbârgen, 1 (1836), p. 681). “ i EI O , - 

——__
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Alexandru cel Bun s'a întâmplat în iarna anului 1433, probabil la 1: lanuarie; 

sigur e că la 9 Aprilie 1433 el nu mai era în viață, deoarece din această zi avem 

un privilegiu comercial dat de Ilie Saşilor dela Sibiu (copie la Acad.: Rom.); 

cf. G. Popovici, Contribuiri la istoria vechilor așezăminte românești, p. 4, nota, 

- Ştim din mai multe izvoare că, întradevăr, Alexandru cel Bun, spre sfârşitul 

domniei sale, voia_să cucerească o parte din Țara Românească și să răzbune 

astfel invaziunea a ui. “Dan. "It, care. la _1429 îi i atăcase teritoriul Chiliei, atât de. 

râvnit pe atunci de Unguri. Cf. asupra acestor Evenimente expunerea foarte 

amănunțită a d-lui N. Iorga, în Studii istorice |asupra Chilici şi Cetăţii Albe, 
București 1899, p. 86—90, şi scrisoarea lui Ladislaus Apor din 2 Iulie 1315 
prin care se relatează că oameni sosiți din Vrancea spun cumcă domnul Mol- 

dovei a adunat mari oști, pe care ar avea de gând să le îndrepte împotriva 

Ţării Românești sau a Ardealului: «versus Transalpinas» sau «versus nostros» 

TEGpiE II Acad. Rom.). BEpoate prea bine E sei războiu din 1431- 
să fi pierit Dan II și să se fi instalat în tron Alexandru, care sub numele de 

« Adde>, ce l-a purtat înainte de a ajunge domn, ca fiu natural al lui Mircea— 

ei «Ioannes. A Albi> în resumatul lui Rykaczewski—, prestase, cu un 'an mai nainte, - 

7 "jurământ de credință regelui Ţ polon: V: Vo Iârga, -Studii! şi doc. LII, p. xIII—xIv. 

7. 

jah XXVII. pri 

Pau war aaa, noraiVAA) H POENOAIIIA, NIUDET reenCACTEW, Mu npk- 
mur aan EWAEpWVAA 11 IIpArapWA BpauIteRIIAt, MAANAA GE II BEAII- 

orz RUMZ, HI TAROBIL BU WpHieSATA (SiC) roenoAcTRW A, RAR Hit EA HULL 
MI WACREIEA AA IE WETABIITE Ad fa np'ke nasu S BAaluS B£AAIO, Hu 

[ca "TPATUUA, 1 CA NOKANCAPETRWAN, mt czSEA WM pasvruiai, Tiw 

i ALBU XWTEAA_ Neu, "TO pate AA DHTA Iana, BuTeSa, 4 Horo 

| WCASEWAI 1 Îwanzu, TA31 AA ECT BROAAHn NITU. IL noero su uao- 

Ea ET "STEA “Iwvanlz]urz SYRATUT, ROI Ei Maâi HA BA XWANIA, TO 

Aa rw pr BOAZANA SYLATUT CA pân roeneacTga AMI II CX BAWAM 

NSAMOIIIO. Î PAVAL MEI, Ad HE EET, N9,tUpu3MS FOENOACTBA ANII. HI 

HA TUVAN BAAVA BEAAMH BAYBAAAMZ, RAS MONAtZ AMVEȘTAZ npiaTeaeat, 

WTH 1419 Np'EA, Aia piece, Rato NanziRS AALAIO XIEES Ad EPa- 

THTE, d HOTI CB d4374 (sic) WUTPHUIZAZ, RH AWS 10 CTE Mala SBABEAN 

(sic). Ba o HI Aene REAANII iiaa cer. Io np Ea, aiWwa pare, $ 

"PA HE CTOITE, 

   

   

    

   

   
   

     
loan Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea prta cinstiţilor 

boeri şi pârgari din Braşov, mici şi mari, și asttel vă poruncește dom- 

nia mea: să nu lăsaţi pe nici un om să meargă peste plaiu în Tara 

Românească, nici cu negoț, nici cu solie, nici cu altă treabă. Iar. 

cine ap vrea să m meargă, acela să întrebe mai întâiu pe. loanăș_Vi-



  

aa? 
5 ip 

teazul. Și -pe- cin -l va slobozi Ioanăș, acela să: aihă voie a „merge. 

Dar pe oamenii CESE fi un umblat cu rău împotriva poată ș și ar.yrea 

să-i prinză loahăș, pe” aceia fie: volnic a-i prinde, cu puterea 

domniei mele și cu ajutorul vostru. Într' aceasta altfel să nu fie, 

după porunca domniei mele. Şi foarte vă mulțămesc, ca .unor buni; 

prieteni ai mei, că aţi: făgăduit în fața mea. lui.Hanăș,- meșterul 

de arcuri, să-i întoarceţi casa; dar după ce am. plecat- Aa voi aţi ni 

luat-o iarăși îndărăt. 'De asta îmi pare foarte rău și mie. Dă ceea i 
ce aţi tăgăduit înaintea mea, de âceea nu-vă ţineţi. a (pi 

  

i? - Feed, pecete rotundă, cu hârtie ; dedsupra, ca mărime identică 'cu Cea iz A 
ameteli: NY: 177 (ĂAXĂVID, foarte. -srtarsă j adresa: i nprrapumz Hpamenernuz, E 

MANA averi npiaTeea: Pârsarior Brașoc zeuz, Bunilor mei prieteni. — Arh. AD. 
780; Milo. pe 

o 
„1431— 1432, — Această scrisoare pare a fi trimisă de Vlad Dracul din Sighi- 

şoara, după întoârcerea sa dela „Nărnberg, în timpul încercărilor de. a alunga 
pe Alexandru- Aldea. A-i fixa o dată maj. preciză e cu neputinţă; sigur e că 
este scrisă înainte de stabilirea sa definitivă în tronul Ţării Româneşti, 1433. 
Hanăș. Era probabil un furnisor de arcuri al lui Vlad: AaEaȚEE din AXHA arc. 

J AR , ne 9 

4 A ese, Dia pi 
1 Iwau Paaa, oenwva (4) u ronet) nuci rOENo ACTRW ai 

, oua AWEpILA „piareaem, NpATApEA Bpaunenenitava. II "Sau _uie. 
/ AMUEP t Snăere, Wu ec ag VUTIIUIAA SL Spatar, te VU'TIL 34 RAUIE. 

/ / AWBps, HA Ba ate 349, BARE Ad AREAL TSpetS noucn$, Aa Ru, 
j mark, ARO „TIPZRO Rai ecr. narbimita. Twrw PAI Bu AMOANA, 

RARE AMOI BATE, Srerrpone rea îi nSuute ex IEEEWAN. HANpanoAtA,, 
în ASEwne cA erp “aaa HAI TOBE, —POANESTALŞRETE  HANAVIULW, 

/ u AIA lE atu wvajie Adurre BSANRSAVERETEITĂ EVALUA. WI: XouuS 
NOUT FA Hi Bora sare Ad TA MpPW:REHEMO MT BEAAc, Ad: 
EI € AMIPWVAtA np KBIURATE, 14 1 ANS3u XpueTiane Aa noutatea. | 
TSau 110 Ru N3peueTa cara TOCNSACTEA Al lipzera, Ad FO Bf 
pSere, TI €zTA AO uierazuie peu(u). HI ora i “Bavpanu. 

  

loan Vlad, voevod.și domn. Scrie domnia mea bunilor mei prie- 
| teni, p: pârgarilor din Braşov: știți bine că Alde.sa dus la Turci, nu 

doar pentru binele vostru, ci pentru răul vostru, ca să aducă oa- 

  

1) E vorba, probabil, de plecarea lui la Nârnberg,: -
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stea turcească să vă prade, cum v'a prădat și mai nainte. Deci vă 

rog ca pe niște fraţi ai.mei,. gătiți-mi o sută de puști, cu. toate cele. 

de trebuinţă, și arcuri cu săgeți şi scuturi, cât veţi putea mai multe, . 

şi daţi-mi şi oameni în ajutor, câţi puteți, căci vreau să merg, dacă-mi. 

va_ajuţa dumnezeu, să-l alung din ţară, ca să petreceţi și voi în 

pace şi să se odihnească și ceilalţi creștini. Și ce vă va spune sluga 

domniei mele Cârstea, să-l credeţi, căci sânt vorbele mele adevă- 

rate, Şi dumnezeu să vă păzească. 

Alonogram; pecete rotundă de c. 3 cm. în diam., cu legendă Zatină, din care - 
. . TF 

se cunoaște numai O dinu IOAN, ș? cu ornamentafie ca Ja o. 7775. adresa: 

Ș. MCHAL AMWRPIAL NPÎATEAEAI, NAZTAPEAM Egpamenerumz: banilor mei prieteni, pârgarilor 

Braşoveni, — Arh. do. 102; ATi. No. 30. - 

1432—1433. — Scrisoarea pare a fi din ultimele luni ale anului 1432 sau din 

1433, în tot cazul după expediţia turcească din. Ardeal. Comp. scrisoarea lui 

“Alexandru7Afdea către Braşoveni, prin care acesta caută să se desvinovăţească_____ 

de mergerea lui la Turci (No. arh. 302 = XXIII). ie 
= . a o a Pr 

IE nat Ş 

XL. 

“- Iovan Lada, Roenava (4) H CEENSANNR, MIIUIET FOCNCACTEW ANI AMOIIAL. 

AWEBIMA NPIATEAEM, CAS 1 TPATABWVAA Dpamenetiitită, AVUTA . 

BApanie 1, nogacuenie. la riva! Eu AWEŞE 3HAECE RARORII. CÂT NpiA- 

“veac auvk AloaAtwnente. Tri pAAII Ta BE WETARIIA_ ACE CASTE-AA 

KWVAL 'TAAto n BEAĂE_ roenoAIItA AI keep, 11 TAe weperagbălea- 

AMUREHE, Ad UK XEATASML 110 HŞCET Ad mat 2) Sauanatep A muy că 

AR AA AVROAET. Ba TEBu_CÂȚA pA3SAEA, MUTI. BIL ADE CASFE TE- 

PATE 1” HE AARATE HAL AA XEATANTA VUBEX HEREPIIE AIAIL TOCNCANuS 

WII RECABIS Mi Atene. Fur paAli Aas8HadeTe, ori ni „eer Be[alaut, 

aa Mă Rac Bă TSAN ŞABWTS, N MAR TAFAANTE ARO E BAMA AA 

He BSAE aa, IL neceaui Ru BSP N | 

    
o; Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea bunilor mei 

prieteni, judeţului şi pârgariloț din Brașov, multă șănătate și închi-“ 

năciune. Asta o ştiţi bine, ce tel de prieteni îmi/ sânt Moldovenii. 

Deaceea am fost lăsat eu slugile mele să umble. pe acolo -prin 

ţara domnului meu chesaru ui şi unde 65 găsi Moldoveni, să-i 

prinză si-'să le ia ce _vor_purta [cu sine], iar pe ei să-i aducă. - 

  

1) Corectat din Hy.
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la mine. Am înţeles însă că voi urmăriți pe slugile mele și nu-i 

lăsaţi să pună mâna pe acei |oameni - necredincioşi- domnului- meu 

chesarului şi mie. Deci să ştiţi |că-mi pare foarte rău de voi pentru 

acest lucru; dar .iarăși, băgaţi de samă să nu vă pară rău și vouă. 

Şi dumnezeu să vă bucure. 

:_ Alonogram. (cu wu); pecete rotundă de c. 3 cm. în diam. neacoperită, ruptă pe 
ere e a anti, 

555 jumătate ; din legendă se văd numai literele JAYVODA ; adresa: f MOHMZ AWBPIALA 

/ Braşovefii şi le-a îngădui 

/ 
| 
| 

nplareasnz, căAuS H nparapwai Bpaweenima: bailor mef prieteni, județului și pâr- 

garilor Brașoveni.— Arh, o. 167. 

  

"1432—1433. — Scrisoarea. pare a fi dată din ţară, sau din scurta domnie” 
dela 1432, sau după instalarea definitivă din 1433. Cf. NNo, arh, 152 și 177 = 

== er a ee eine 
XXXV şi XXAĂVII. AI 
eee 1 

ALI. 

“Tant Faaa, BOEBWA (4) 1 rocnoAttin, Sunt AMAGETI POCNOACTEW 

„atit Bpătiioneutvat N TAROBU MANA WpHCWULA PTOCNOACTEW AMI, 1al:0 

ÎAA €ST ROAMI "TpATOBAT CA BETYEMH ASKATAAUI Ha SRpZURS BEAVAIO | AEO BEMAD 
| WM HA „BAAUIBS_3EMANS, BE3h BCARE BAEARĂ, H Ad HAM HECT BOAZUL 

 MOBABABIUTH HI EAI WAOR'Rkh-TKO ECT CASTA FOCNOACTEA Ai; HA 

"Tao S hpace, 10 Apzitiui niwa, Bpauită, Aa HECTA ROAZHA Ii EA! 

| MAOBkEh "PPZCORATIr CA BETYEAMII nenean, Hi “ESP ti NB9AATIuI. 

LH Bpamonene AMEAZ Ma He NSipa S Raduii$ aemak. 

   

   

  

„loan Vlad, voevodiși domn, Făcutu-si-a domnia mea milă cu 
domnia” mea, s 

  

aibă voie a face negoț 
â Ungurească și.în Țara Românească, 

voe să-i |impiedece-hici una din 

cu ducați de cei vechi în L 
: xi 

fără nici o piedecă, și să” ntai 

    

   

  

slugile domniei mele; numâi în „Bârsa, _Care”se ține Braşov, 
- ' 

să n'aibă voie nimenca_ a 1 face fiegoțeu bani _de_cei_vechi nici a 
. . PTucsui . .. Pi . cumpăra/ nici-a-vinde. Şi Brașovenii. sănu trimeată aramă în 

Românească. | > N 

„Monogram (cu_Iwn) ; pecete rotundă de c. 3 'cm. în did. j Au » Bzeacoperită şi stricală 
de tot; fără adresă. — Arh. Wo. 797. - 

1431-—1433, — Prin «Țara Ungurească» nu se poate înţelege aci decât «Ţara 
Făgăraşului», pe care o stăpânea ca feud unguresc Vlad Dracul. — Oprirea de 
â ducc'aramă în Ţara Românească arată că aci domnea Aldea. Cf. No. XXXIII. = CIT îneeaii



65 

LA) 

XLII. 

“e ÎWant Îaaa, ROEBWA (4) 1 POCNSAMILR, MILET POENSACTRW AL MOINA 

AAVEBIIAY TIpIATEAEAYZ, NPACApEM Dpanenertta, AMP SA pazit ui n9- 

ASnenie, i TS3H AA_RU cc $ ananie, WTII NSCTIHA POCNOACTEW ANI 

AMO KA RAM CASrS pOCNOACTRA AVI Gina; N LI Rat! 13p££7r, Ad 

| To nepSeTe, WTIL CATA MOI MCTiinie peuli, H RECEA RILESTA. | 

- 1 Vlad, voevod şi domn. Scrie dompiă mea bunilor mei: 

prieteni, pârgarilor din Braşov, multă sănățate și închinăciune. Și iată 

să _vă fie de ştire că a trimes domnia meâ acolo la voi pe sluga dom- 

niei mele Sin; şi ce are_să vă spie, să-l credeţi, căci sânt suvinr, 

tele mele adevărate. Şi dumnezeu să vă bucure. 

|--- Alonogram ; Becele rotundă, c. 3 cm. în diam acoperită Cu bumbac şi ruptă 

“| în câteva locuri; din legendă se văd încă literele: Io WLAD DA; duză mă- 

rime şi ornamentafie, este identică cu Cea dela: No. 777 (XXAXVID; adresa: 

MOI AWBpIIA ApHATEAENA, NpZraptai Baamenecuma: Bzuzlor met prieteni, pârgarilor 

Braşoveni. — Arh. Vo. 783. 
9) 

. 

bună samă din aceeaș vreme. 5) 

E : [pe 2LX0 pe | | 
vV 

/A pin . 

  

    “Ivan Îaa, EoEUA(A) 1 FECNSANUL, NET POCNSACTEW AU AWVILAA 
pliu cei 

AMVEBIAZ 1 BEPHILAVZ npiareaav 1 rocnva ((0)34%, AMUVILAĂ, FIPXTApEAt 

ÎpatueBeitAt, neajuitat ZE 1 MAMA, NORAOUENTE AARE AW AIA BEMAIL, 

tat Moat rocinivaanz. ÎL Ad emvoa(uo)eărr BETA CieMS NUCAHiIO MOENS 

wep'keru Rudapaney ni Receaek. Îl TS3u [li AABAA Ş auiatrie: NpÂNLAE Ai 

SAGA AUT POCNOANIA AMI LECA i, $ AFI VUNTOBPIA, EA cp'kaS 

AbIEAL a MENE € BAAMI BA EANO AMWEAA TAC AMVINECE, TARABII AAC 
? j 

BABO E Bas lumea Iluzurz tazutaru. ÎI Tian Bu, MO BpaTie, 
uz BASIURALI “ 

BH4ETE AWBp'k, Bate TaefTAA GE ECTE AENE NOAATAALI $ EA CTE MOTA, 

1 AVERE 4 avu dar; Ad II CARA EȚIE RIL AOAIAL II BOIS tao MP0: 

TOCIIWA,S; Sân cu NSeTuUX NOMEEAS Bac CASTS Ati REPUIWTA luures'k 

Tezeu” Aa FANA BAM UBBEIET AA FO BrpSeTe, VUTU €S AOE MCTHINEUIIE 

pEIL, EIRO Ad_BHCTE CAŞUIAAN, MUT CAMIN. SUI Sea 
Da rii 

rana RAS, WA. 3 Act, 

qi zi. 

"1431 —14383. — Scrisoarea seamănă foarte mult cu cea precedentă şi este de 

7, Luc. $ Aleg- 

d 2
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loan Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea bunilor şi cre- 

dfficioşilor mei prieteni și domni, pârgarilor Braşoveni, mari și 

mici închinăciune până la fața pământului, ca unor domni ai mei. 

Si să dea dumnezeu ca această scrisoare a mea să vă găsească să- 

, nătoşi şi veseli. Şi iată vă dau de ştire că mi-a venit un om dela 

domul meu chesarul, în ziua de 6 Octomvrie, Miercuri peste zi, 

şi mi-a adus veste bună, și mie și vouă împreună, vestea pe care 

Ianăș viteazul are să vo''spue. Şi aceasta o ştiţi bine, fraţilor mei, 

că meăţi ajutat totdzatina cu ce ați putut, și pe mine şi pe slugile 

mele; și vă cer și vă rog şi acum, ca pe niște domni ai mei: iată 

a că am țrimes printre voi pe sluga mea credincioasă, pe lanăș Vitea- / i 
A 

deal, Octomvrie în 7. 
N 

q- lenosran (elen) fecele rotundă de 3 cm. în diam., acoperilă, cu, legenda: 
pPrTDr NOIR a a 

- EQANI A+ WLAD E WAXVODA, ca. la Ao. 777iadresa: “ npknsuuTantntat npz= 
TagUva DaITERETITA frea cinstiților pârsari Braşoveni. — Arh. No. 189. 

— ÎN 

      

  

p Scrisoareă aceasta ste incontestabil din 7 Qgţ,.1434; deoarece ziua de Alier- 
T curi 6 Oct. cade în acest aă; £. Conduratu, |. c.. p. 65, nota 3. — Deși se Al . -oncuratu, 1. C.. P._ 09, înc Ş 

„tii înstalase în domnie la 1433, Vlad Dracul-fu silit să fugă în anul următor în 
ani | Ardeal, dinaintea Turcilor care intraseră în Ţară Românească pela jumătatea 

N d lii-Mai (orga, Studii șixdocumente III, p. xv). Prin Octomvrie-el_se_ afla dar 
W/ a, în Merghindeal (săs. Mergenda!, Margendal, ung. Margonda, lat. Margandinum), 

proprietatea familiei nobile Gertb (Greb), un sat spre nordvest de Sinca =. 
mare (Gr.-Schenk, de lângă Făgăraş Cu ajutorul Ungurilor, el își reocupă 
tronul, alungând pe 'Furci din țară, pela Pee a sau începutul lui 

  

    

   

11435, | 
i În «Documente şi Regeste» No, XLI identificasem pe Iânăş Viteazul, despre - a 3 . a ">vv „aa ! care este vorba în această scrisoare și în cea de sub No. AXAVIII, cu lonăş 

utK Românul din scrisoarea de sub No. XXXVI, crezând că este vorba în toate 7 ” -. . . .. . . 
. 

sii "trei. de loan Hunyadi, viitorul ban al Severinului (1439), voevod al Tranşilva: h$ “ . _. . . . . . . În i ' nici şi guvernator al Ungariei (1444): cele două atribute de «miles» (sc. aul) — , po. a aa a . m pe A matii îm BINTABN (ung. vitez) şi «Olachus> — naay, care însoțesc de obiceiu numele lu can 
Hunyadi în documentele contimporane, precum şi faptul că celebritatea eroului 
maghiar de origine română începe abia pela 143'7—39, m'au îndemnat a da la 
iveală această hipoteză îndrăzneață, pe care acum, deși nu ştiu s'o fi înlăturat . = carea ip ei Se mei mai m m mr cineva cu argumente serioase, sânt aplecat a o părăsi. Un sentiment de mân- die nățională” s'a”strecurat fără de voie îi ăcâastă combinatie. Ianăş Viteazul j (ung. Vitez) şi Ionăş Românul au fost, cred, două persoane de mai puţină - _ .—— - * importanță decât trebuia să aibă pela 1431—34 "Joan Hunyadi, nobil maghiar Care câțiva ani după aceea a ocupat una din cele mai înalte demnități militare . di a . a . em nea a i ee ii ŞI administrative în Ungaria, ace so ca de ban a! Severinului DT 
pe 

  

 



si a prd PA 4 
___6E Ă E nu 

SL, 
XIAY. 

  

PC 'ţ f - . * i van aaa, ESERWVA(4) 1 POFNSANNR, TUUETPOCHISACT Ip atu 
, e e nd o. . 

„ĂNSILATĂ TAMEIAL NBIATEAEA, IPATAPEA ÎpatieBeBHIAVZ, AMNUTV AApa- 
ie u nogacutnuie. ÎL [nara Aa nu cer S Bianie, ape Al cre 

NOpSusaul wor | pag Ierga -n we lilnoga, tv 'Tivai pa3Suer. IL na 

"TVA ECT AMO4 ROAILIiARO RApE CA BILA VAIEIE, SAMIBETE ce cr aid atta 
. a . ui rparSure ui |vpănere ce, Mani ca ALOAMURENII, Ian cx, liaacn, |n =-z Ă ? e n i - 

rwrlai]e Ad JE HSENTE "TAME VBA BAN MENEGN HAI AEAX TI 

EATA tă SEVURS Ad-CE CA UIITANI PABAMIBIITE, TA BH_ŞAVIĂ RABAT Zei 
mpi "TUUrtĂ nă FANS MEAEAIE, Bano Aa Bu He-GăăEr narsna. II ” 

j p 
BECEANI Bi BOR, - . 

    

    

    

   
   

  

loan Vida, voevod şi domn. Șerie doimnia mea bunilor mei 
e a . . A a . . : 

prieteni, pârgariloi din Braşov, sită sănătate și. închinăciune, Şi 

să vă fie de Îștire că cele ce-îni-aţi încredințat din partea lui Grev 

Petru și-a lui Iacov, înțeles” Și voința mea este, ca cu cine 

voiţi, să vă împ Cape i, şi-să purtați negoţ şi să vă hrăniţi, fie 

cu Moldovefii, mânii, numai cât să nu duceţi acolo bani 

iu _vrea_ eu să _vă_stricaţi -pacea cu ei, vă 

voiu spuhe cu o săptămână mai nainte, ca să nu ayeţi pagubă. Şi 

să vă bucure dumnezeu. 
   

  

_ plan Fâiii > pecete rotundă de 3 cm. în diam., cit legenda: S.AOANI RWLAD- a 

„7 WAYVOD[A], înfocmai ca la o. 7775 fără adresă. —Arh. o, 107; Ai. Î'o. 33. 
” Po aaa pm — - 

  

1431 —1433 sau 1436—1437. — Scrisoarea pare a fi dată din Trausilyania, 

sau între 1431- 33, când în Ţara_Românească domnea Alexandru, sau 'mai 

curând la 1436—37, când Vlad Dracul se refugiase din nou în Transilvania, în 

urma unei invaziuni turcești din toamna anului. 1436. Prădăciunile Turcilor au 

fost atunci, după spusele unor martori demni de credinţă, înspăimântătoare. 

V. Iorga, Acte şi fragmente III, p. 82—83 (scrisoarea _lui Ioan din | Raguza, 

delagatul conciliului dela Basel la Constantinopol, 17. Noemvrie 1436), și Studii | 

şi documente III, p. XV. ii la 
Dacă hrisovul din 19 Iunie 1437 (orig. în Arh. Stat.), prin care Radul VV. 

Di întărește mânăstirilor Cozia şi Cotmeana nişte proprietăţi date de tatăl său 

. Mircea, n'ar_fi suspect în ce priveşte data lui, care îmi parc că este : adăogată 

mai târziu, — am putea adiiite că Turcii, în timpul incursiuni lor, au pus în 

locul_lui Vlad Dracul pe Radu Praznaglava, care mai domnise încă în două 

rânduri (la 1421 și 1424—27) şi care a reuşit să se mențină într'6 parte de. 

“tară până Prin Îunie 1437. Hrisovul lui Radu e datat cat 1 (Sic) micața na 7 

” fa (Creaţa, jud. Ilfov?), menta £i sue»; anul gâuate (6945) este.scris cu o „25
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altă cerneală și de altă mână, într'o epocă mai nouă. Cf. însă D. Onciul, 

Convorb. Liter. NANVII, p. 223 şi 224, nota 1. 

În acelaş an, la S Aprilie, Viad Dracul se afla la Târgovişte şi da Brașove- 

nilor privilegiul de sub No. XLIX. Tot din Târgovişte sânt date hrisoavele 

dela 10 şi 13 Aug. 1437 (Iorga, Studii şi documente, VII, p. 47; Miletic, DR. 

p. 333)._El îşi reocupase, înainte de.8 Aprilie, scaunul, cu ajutorul Ungurilo. 

4 Su, 
XLY. ir 

 Îw Îaâa, BOIBWVAA 1 POENSANHR BACEIUI ÎrpoBAaNiu, rue 

TOCIIOACTRO AMI ACI NpPIATEAEAIG, IpArapeatn / Dpauieterihi tn : 

TSR4A 19 ce Anina 28SnauS GapanannS îi acp[uu, aa "roau 

BI EET MUCĂA 11 POCNOANIIR Bpaă, Ad AS Maariire. wrw pati Bu 

MUIET 1 FOCNOACTRO_AMI,_RARO_ Ad AS NISCROPO NAATIITE, Slipe au 
2 AA To e 

AS ue £ UAATILTE, Aa BHâETE, WU FO He ură) weranuriu $ narScă, 

NĂ “ÎN _uaRei ser HA Bauuny MOAEY. [no ke, 9 WpH3AS rONoA- 

„“emeă Tin. ÎN “BA A. Îl (eora LN rgeceaul. 7 

Ș lo. Vla d, Voevod Nana al întregei Ungrovlâhii. Scrie domnia 

mea i pretenilol mei, pârgatilor din Brașov: pentru cei 100 florini, 

ce sânteţi dati -jupânului Sarandino, va scris și domnul craiul 

să-i plătiți. Deci vă scrie și domnia poea, să-i plătiți mai iute; iar 

dacă nuci [veţi plăti, să știți că ni-i voiu lăsa în pagubă, ci xoiu 

lua, dela oamenii voştri. Altfel nu este, "după porunca domniei 

mele, ȘI dumnezeu să vă bucure. Îsi ” i si 
N Sa 

„ <Monogran ; pecete ovală (34-21). cau. ),. cu legendă chicilică, din care se dis- 

Zinge cu greutate numai O) ASIA, BODULCO AI ; este identică deci cu _cea dela 

oa. | aViVo._776,.279 5 fs 4. și trebue citită întreasă așa > (IOD, BIASIA, BOOU- 
BOA [Cur M.] (6f. Xo. ALVI); adresa: îi npknourariră parapet hpauiti- 

ea Zi pe Zârsari Braşoveni. — Arh. o. 179 SALI. „Vol 41. 

Ma a Du = 
aul adina, Grec de origine, e pomenit între boerii 

de frunte ai lui Dan II, întrun hrisov al acestuia pentru satele Ciurileşti, 
Dâmbova, Turcinești și jumătate” din Balomireşti, Argeș 16 Sept. 1430 (Arh. 
Stat.), și:în hrisovul către Braşoveni din 30 Ianuarie 1431 (Arh. No, 76S==XVII); 
În diplomele interne ale iui Vlad Dracul nu-l găsesc. Aceasta mă face să pun 
scrisoarea de' sub No. arh. 178: în primii_ani_ai domniei lui, c. 1433 —1437, psi SOME 3 piu , În âcclaş timp este de pus și scrisoarea următoare. | 
— Ra - ici Di ” 

. ă 

DEI Orig 8. IpăT 2 . a A i 
W 

  

Pa on me am a a a m E, 

  

   
    

    

  

„E „aaa, 15
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Ir 
NLVI. . 

“ÎNV ÎLaaA, ESEROAA 1 FSENOAMIIZ, MILET POCNSACTES AU POCTEA 

1 IIpHTATIOAEAL POCRSACTEA AMI, NPATABEA ÎpauutBizcitiatA, ui TAROBII 

Ad BiaeTre: Miicaa au caz ti np'kiac aa :tSnanta Gapananta, wii 

MS cp Aazien larau Ilnuz Ca, faopunin Bzrpactni; Hate ulicTz, 

roRopa Bi. Gropkre Aa AS naariT. Sso ai AS ne NAATUT,: N9- 

AMHOTO HE 1Ă RU NPOCHIT_1), MĂ IFA. SSATII HALLE BARE MOEEAL. 

- Seat Ad WhCTA- RAZA Ma Ark, WTA ME MINTE RARO ECT NO B4- 

_ROHS.: II Bora au weeceanr.—Îl Aa Adere $ păun Xenzurhu Xantt, 

AA. puneeer E Hamt.. 

/ Ip Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea oaspeţilor și prie- 

tenilor domniei mele, pârgarilor din Brașov, și aşa să știți: vam 

scris şi mai nainte pentru jupân Sarandino, că-i este dator Patai Ia- 

niș-4) 94 florinimungurești; altfel nu este, vă zic. Faceţi să-i plă- 

| (tească. lar de nu-i va plăti, nu vom mai cere dela voi, ci ne vom 

il lua lal nostru cum vom putea. Iar vouă să nu vă fie ciudă pe mine, 

| if dacă nu faceţi cum este după lege. Și dumnezeu să vă bucure.— 

si pp Și șă-i daţi în mânile lui: Hopăntei Hana ?), să-i aducă la noi. 

) în a! Afonogram ; pecele ovală (3-21, cm.), foarţd urât lucrată şi cu desenda : 

ami | Xe ICOSUL ASA, OONBOOASI GUN Â1.; AL delg Sfârşit pare a avea forma a do 

| mi (nczuuldângă altul și e prescurtarea lui MÎNPUA]; adresa: f roerena n npiua- 

n j Şamt TOCNOACTBA AI, NpACAREMZ_ WT Bpamtsz;"daspefilor și prietenilor domniei mele, 

“i aul (reorer din Brașov.— AP Noro; Mil. No. „42. 

| mu f mt 1433 —1437. — Vezi nota delă No. precedent. 
m . i 

Le „ XLVII. 

    

Îl d 
R 

ADA 100 aa BSEEOAA 1 POCNCANNZ, NHUIET POENSACTES A MEA 
Ă ma 

/ 
? e Al 7! le e 

Simi npzFApeA Bpauonzentai, Hi "PS81 AR ander, uk se 

STghu DenoAitua ni Recap, Ad Sună 434 XAparniă. Toro paaji 

_ / 
afere mtenbaa ui 10 ecr nOTpkBA S Xapacită BA păuk atena uao- 

7 
er 

BkEOAV ja cui Sume paBoTĂ. SRO BAT wkuoră pku WT roc-- 

  

“a A. 
71) În orig.. npsen Ă N _ 

1) Patai (Pathay) e o familie cunoscută prin sec. XV-lea în Transilvania. Vezi: 

e hnungen aus dem Archiv_der Stadt! Hermannstadt, passiin. 

(i ohannes Hoppendey cel dela 1431, 

e
 

] /?,
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OANA HI RECapil:, HAN MUT BPZCTOLIII, MAI GĂA WT RBOFO ABS, 

ERO POCNOACTES AMI 434 AA HANBARA EAulă pPABOTĂ WT Bac ky 

CTpaNB; A HI EANĂ TPILRĂ Ad HEMATE HI MUT ROFO, NO WVpIBAO 

POCNSACTEBA Ai. ÎI Rorz Bu AAcT BApatite. 

lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea fraților mei, pâr-. 

garilr din Brașov. Știţi bine că e poruncă dela domnul nostru che- 

sarul să-mi fac haraghie 1). Deci, daţi fier și ce mai este de trebuință 

pentru haraghie. în mânile oamenilor mei, ca să ne facem treaba. 

Dacă vefi auzi v vre-o vorbă din partea domnului nostru chesarului 

sau din partea șârstoşilor sau din partea oricui, iată domnia înca 

[sânt gata] să vă. “Întocmesc treaba voastră din toate părţile; și să 

n'aveți nici o grije de nimenea, după porunca domniei mele. ŞI 

dumnezeu să vă dea sănătate. 

az Te paraa „ză zl fonogzam-(cu leu); pecele rotundă de 3 cm. îu diam., stricată de tot; deasupra 

ci e lipită însă hârtia dela pecetea unui Basaraba, "e care se citesc lilerile: 

MAT ... GAPAIR BOU... Llih, aceasta fot de 3 cm. în diam. ; fără adresă.— 

i Arh. o. 163; Ai. No. şo. 

  

c. 1432—1437, vremea când Vlad Dracul era sprijinit cu statornicie de Si- 
gismund. «Cârstoşii» pe lângă care se oferă să intervie el, sânt sau «cruciații» 
ce luptau, sub*fomanda supremă a lui Sigismund, contra Husiţilor din U Unga- 

ria şi Transilvania pela 1436—37, sau, mai probabil, cavalerii teutoni, «cru- 

ciferi», cărora Sigismund 16” oferise la 1427 și 1428 Chilia, «pentru a putea 

stăpâni prin ei Dunărea până la mare» (lorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 86) 
şi al căror magistru Klaus de Redwitz primise.între- -1428- şi-1430-dela' regele 

Ungariei banatul Severinului, unue pare a fi stat până la 1435. După unii, Vlad 
— Dracul ă luptat încontra lor, la 1432, în unire cu Turcii (Onciul, .Convorb. ; 

Liter. XXXVII, p, 226). Rolul acestor cavaleri la Dunărea de jos e încă foarte ; 
—- obscur, cu toate izvoarele ce se cunosc asupra lor (v. Iorga,.]. c.,-p..86.—87);: 

scrisoarea lui Vlad Dracul n'aduce nici o lumină nouă.— Dacă n'ar fi vorba 
într'însa de <chesarula, (Sigismund, + 1437, Dech. 9), «cârstoşii» ar putea fi iden- 
tificaţi cu cruciații lui Wavrin dela 1445; sub numele acesta (în anal. sârb, 
EPRCTEUI, Ung. _keresztes) se înţelegea în sec, XV _toţi cruciații „apuseni ce 

_ luptau contra Turcilor. Cf. în-cronica lui Moxa pasajul din analele sârbești 
"” «birui lancul pre Mahmetă cu cristoşii»: Hasdeu, Cuvente den Bătrâni 1, p. 406 

şi 440; , Danibic Rjecnik, s, N ”Țiretek, Arch, Jirecek, Arch. XIX, p. 611. ame, SJECRIk Jirecek, Arch. XIX, p. 611 

XA, 

1 Iu Rada, EOEROAA 1 reeneaiiiz, NMUIET POCNOACTEO AM POCTEA 
“ npiTtAeai PoenoAcTEA Ai, nparapiva Bpauices, TABU Ru ro- 

1) Vezi nota dela:No. XI. 
/
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7 
! 

pe 

Je crt 
1 HtTj* 

za E 

N i 

je Tr sii A, [A EGDIIBGD AI] CII It, m. A ca Za NĂIo. 776, 779 ș- d. adresa: i rr APA 71 

   

    

LOPHALTBHAETE AEP” |, BARO CALE STAI, vro noekruer TS3n S 

tac CA CROATĂL> ASTEA 'Toroaul dnorrtră Ad TO NE UIIEM, d NTO 

MET ASTI CAC AOGUTESA MISS AAA, ATS Ad ce nspariir. "Toro 

PAAN, PS3I ECT AULA. Gspta AA ET “Sata ASEUTOR BOA puna aut 

GranuSaa ui hocranaArină, JI are] pain Aa wberh noa GSpra ȘI 

HRAM UT € TONI AȘEITOLAWTII re pă MUT Bac HICRAT, hĂ Jr. 

AA TO MAATIIT BA HOPE, Sa IE AONECTII Cit MIICAtiE. 

Slipie au ce ue Ep, AISANISES piere uarSRuT, 

CEMT EU ECru. “/ 
„ 

   

      

ip tenilo domniei mele, pârgarilor din „Brașov, şi asta vă g 

    
poi bine“ cum peamlinveit ,[câleine va figi acolSNla voicu. avutul SE 

7 „pe un stie de 'otsă ul. “cerem, dar cine va venicu azăte străină, 

| aceta să fie întors. Așa dăruenit-a-acolo Surva,-dăpă ce a luat 

averea boerilor mei Stanciul şi nstantin. az, „deci, să n'aibă voie 

          

Surva să plece. nicăiri cu acea avere,. lățească în grabă 

, - — mr. 
omului c€ va aduce această scrisoare, căci altfel oiu cere dela 

Se    

   
ltfel nu 

NN 

„„îMONOBran i pecete ovală, stricată, se poate reconstitui îusă: x 1005 HI e ( 

voj-Aâr dacă nu o veţi întoarce, mai mult o să pierdeţi 

este. Și să vă bucure dumnezeu. 

Bpaliies$: pârgărilor Brăâşodului. — Arh. o. 156; All, o. 45. 7ip 
vi // 

c, 1433—1437.— Între boerii lui Vlad Dei din 1432, 1437 şi 1439 sânt po- 

meniţi doi Stanciul: Stanciul fratele lui Mircea şi Stanciul Honoi. La 14 Maiu Jr 

1441 găsim numai pe Stanciul Honoi, iar la 30 Iunie acelaș an pe nici un Stan- | 7// 

ciul. Comp. scrisoarea din acecaș vreme a lui Stanciul vistierul, Arh. No. 523. (/ 

rii 
xi XNLIX. 7 

h 

SI3h “1e SBR Npnera Bora BAAPOBEPURI ÎL YPHCTWAICEEIEU N Ca- / 

ae ApniRABIIAI ÎN Oy BAAA, REANISBI ECHRWAA H POCNOAIIIR, WEBA4 ASămS 

H roeneacreSăiS BhCEĂ& BEMALĂ SrrpoBaaN iunea H BANAAHHHCERIAL 

CTpăHdA Slmaan$ ri “Warapatu$ Xepiuer, BAATONBONABOALN POCNOA- 

CTRO MU CROM EAATHIMb NpONBROAENĂEANR, SHCTIHAR 1 exkTran AI fe 

CpBALEAR, H AAPSEAL iu “Bhecuceruti VpHCORSAN POCNOACTBA AH, îI 14 

CRAZY ngoiuenie TIpATABEAL DpauieRe bl Mh$ NOBEL A NpOCHXĂ, î 

14K9 Ad NOHA EAA oyTapnlAtjat Hy Ha BaKOWrk, [9 CÂT, MAMEAN > 

WTL. 11p' kpoanrreatt rOENOACTEA AMI 34 IESAvepEb 19 Bzcey TpRrOREX ; 

  ——



pm 

T2 

IL RAMA Eh BEAMAIL POCNOACTEA A, MAE ZE Hi HA NASTI Bpauueteiwwat 

ui AO Dpanak: tako Aa AaRaă Ta WT Â Biaap 1inpiă depTSu; wr 

YScoAonhi NEpnep; WT BOASUIA EL ASE.; WWT ue S ASE; A Tr pe 

BANK BHAAPA HUIO; 1 NTO HOCNT IANERI ÎpPOLIERIĂ: MUIE; MUT R9- 

BUANĂ AEA, BI ASR. MUT ROBIANHILA BUN 5 ASE; UT BSNENĂ 

RomE S$ ASRATE; UT. AMARA ROCRA EI ASE; MUT NHNEP 1 0UT U19- 

pan Hi WT BSABAR EI UT BANNIA RAAVIAFRĂ II WT ATHETHNE- UI WTP 

BOKIE 11 107 BSN ți; tr Tir (Sic) AOXOANT wr aopk wr Ș nep. 

Î MIEp.; Epatn CRBIHU E ASE, ROAD FE ASE, HI BPARAF ASE. VOT WBIta 

A ASE; 1UT EAEHA ROBA Ă ASR; ARO BĂAETh ApSTA BOA cn ută, 

Ad ME AdCT HUIO; WT AMN cripeila ă ASK. H. conu, Bou atiuer, 

îi BANU ; 1 MEI â Rau; Hi MUT BOAA pIiRE â pHBă, a EPnXS IO Bă- 
o 

AeTh, Ad Be Ac ariţie, EL sia Bpana(a) a aaa mwa daep.; ui 5 'Toan- 

fa WIWp Î BOAa ă putza; si S TpnreBtuiţiti PAGOEAE; IAVIIh 'TORABAN, BAAUN 

17 En 1419, F ASE; Usa AACORIU, BOABE ROFL S ROAA, TOANRO ASRATEe 
N Â PUBA; A WT HOH TOBApRNI E Eat; 4 WT atei SNA Hupo; ui 

a Da ag EVUL CACEOAhti î: AStare. ÎL cupe ze oi CH-AdRâT ABIT: SAAR; Acea 
Ad CH MȚIET AABZEHNIEA, MAN EAMLA, AIE ANAT, d WT pata WAS ka 
Ad CE BAPOBAT, Ad. PO HE BANTOBAT. . Gipe ze XTo ce ipier noise wr 
BOAĂPR POCNOACTEA ANII, BEAMILEN 266 H MAANY, EA ESNMA "TOI E$- 

Pon —MEBEh, BĂLAN] BOAS Aa EET AdAcuo ww NOCAS:ENBULRIY. POCNOACTES 
AMI, "Tă Bi HE CTOAAn HA 10 Châth STRPZANAL N NABARONIAL HA 
NpRBWVAt 3ano|uj'k, To TaBoRni MAAT NpIÂTUL BEANEO 349 n Wariă 
WT FOENSACTEA AMI, tao npkeaSushii Wwpu3mS recnoacrea aur. Îl 
CE GHICT, ECU ASIIAE it TOCNSACTBS AMI AERVanăin Hi ESprap deea 
u Sluapkaun, :iSaAcun wr Painea, S Tpurogniţui. ÎL ceas ckae- 
Tenie: Snau one Anopubit, n sSnau TSAtwp, n :Snan Mansa, 
u :5Snan GrranuSa, par Alupunn, ni Gredan acreaer, n AnatuiTpn 
en4Tapi, ui Aluae navagunit ui Geavn eTivatut, n Daak oaie. 
IL nuca & Aluxana Aaa S-czwattvat= Pon eogiuţur, Avke arta ANgii aia 
i Ati, BA AKToE „Sate, enini. EA. 

Eu cel în Hristos dumnezeu credinciosul și de Hristos iubitorul şi de sine stăpânitorul_lo! Vlad, mare voevod și domn, stăpânind . A Oa - N. 
. _. . și domnind asupra intregei ţări a Ungrovlahiei și asupra părților . ] . .. . . 

de peste munți, herțeg de Amlaș și Făgăraș, binevoit-a domnia mea, cu a mea bunăvoință, cu inimă curată și luminată, și am dă- Tuit acest prea cinstit hrisov al domniei 
rerea. pârgarilor din Braşov, fiindcă m'au rugat să le înoesc și să 

mele, și am împlinit ce- 

=
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le întăresc așezământul ce l-au avut dela strămoşii domniei mele 

pentru vamă, prin toate târgurile și vămile din țara domniei mele, 

precum şi pe drumul Brașovului până la Brăila: ca să dea dela un 

vilar” “de Ipria 1 fertun, dela cel de“Luvia 1 perper, dela' cel de 

Colunia 12 ducați, i dela cel de Cehia 6 ducați, iar ir dela vilarul'tăiat 

nimica; şi cine aduce şșăpci frâncești nimica; dela un butoiu de 

miere 12 ducați; dela un butoiu de vin 6 ducați; dela un cal cum-,, 

părat 6 ducați; dela o maje de ceară 12 ducâţi; dela piper și dela 

şofran și dela bumbac și -dela cainelot și dela pieile de miel şi 

dela. piei_.şi -dela--[altă] marfă Î) ni nimica. Ce vine de peste mare, 

dela 100 perperi 3 perperi. Un porc 2 ducați, un bou 3 ducați, 

o vacă 3 ducați; dela un berbece 1 ducat; dela o piele de cerb 

1_ducat, iar dacă vor fi şi alte piei la un loc.cu ea, să nu dea 

nimica. Dela- un burduf de brânză 1 duc ducat. Și călărețul care trece 

3 bani, iar pedestrul 1_ban. Şi dela “un câr de pește 1 „peşte, iar 

ce va fi pe deasupra să nu dea nimica: Şi Ja Brăila” “de maje 

o jumătate de florin, și la Târgșor de car 1. pește; şi la Târgo- 

viște tot așa. Un cal, încărcat cu orice 3 ducați. Şi la Dâm- 

boviţa, câţi cai la car, atâţia ducați , și peşte; dela un cal încăr- 

cat 3 _bani, iăr-dela_alte mărfuri. nimica; dela un cal slobod 1: du- 

cât. Şi iarăși, cine-și dă marfa pe datorie, să-şi caute datornicul sau 

chezaşul, dacă 'are, iar d€ omul drept să se ferească, 'să nu-l bân- 

tuească. Şi iarăși, cine se va încerca. dintre boerii domniei mele, mari 

şi „mici, fie: că va fi cumpărat acea vamă, fie că va fi dată cuiva 

dintre cei ce mi-au slujit domniei mele, și nu se va ținea de cele ce 

am întărit și am legiuit prin așezământul de mai nainte, unul ca acela 

are să primească mare rău şi 'urgie dela domnia mea, ca un ne- 

ascultător de porunca domniei. mele. Și aceasta a fost, când au venit 

la domnia mea, în Târgoviște, decanășul :) și burgărul, Mehel și An- 

dreiaș, judeţul din Râjnov. Și martori acestui lucru [au fost]: jupân 

Voico vornicul și jupân Tudor și jupân Nanul și jupân Stanciul, 

fratele lui Mircea, și Ştefan- logofătul şi Dimitru Spătarul și Micle 

paharnicul și Semen stolnicul şi Badea comisul. Și a scris- o 5 Mi- 

hail diacul în Târgoviştea de „Scaun, luna lui Aprilie” în 8, în anul 

6945 =; 1437) indictionul 17 9." 

  

1) Ofig. n wr suis nimpo;-lipseşte-pro abil uuix înainte de nsniz. 
A a m 

2) Orig. ACERan: aniiin >> decanus, “Dechant. 

2) SuBințeles-e cartea (kuură). 

1) În-Ofig. Ei, evident o greșală în loc de îi; indictionul adevărat însă pen- 

e aaa 

7



  

       

  

   

AY Zr 
A t ii At 9 . Î 7 

șir: M 4 | k | 
SU Ă $ ţ / 
An 

i 
) 4 | Aonogran ans) fecelea tea mare, 21) cm. în aan, dine Zăstrată, cu legenda: 

ț s sf ID, “ris NERGE, TRANSAEENIIS vAlvopA ET DOMINUS PE FOG A 

Pergamentul No. 770, LA/iI. A 

N L 

N hu aaa, ROURPUAA 1 roenoairi MIIuiET TSENSACTER AL UpA- 
N, y 

N rapeat agent Dpauuegc i: 'TSa| E BERAA p Y „rece ACTRA ANUL ANII CASTA 

——SIABSACt; 1â-uave [los VUIA, GALLIA „FSeNISĂcrEA ANI, ALE 

i rea i darui îi DR AS ARC ş pere TEX 
Aa (eta n Ş Alia Basraguna. Tor FO pÂRRE Ager cnia'rapa i 

ocină ei Mai MAareră, | Aa Adere răau As N Dzpat tro, 

AA ARIIECET is rocusAcTaS aul. d TUVĂv | 9 ue ertopere joi dujte 
UY HE AdCTE da uare r ă Suna poze Ibis u' li ca, 
10 Wpu3M$ rSenSĂCTEA Al. ÎI Scor „BI “EceAn. aut 
e 

SN + Sal 1. e 

Vlad, voevod şi domâ> crie A6mni mea pârgarilor din Bra- 
șov: iată că ă fugit dela domnii mea“o-slugă alăi-Albul, anum& Nea- 
“goe, Șisa « dus cu sine din avereăi Cetea Maau uă sufe de mii 
de aspri, şi ia-lăsat_în_ Râjnov-la- Cârstea N ădriimen și la Mihu 
Bulgarul; deaceea am am triines pe spătarul'domniei i mele/pe pe Dragotă, 
ca să dați acea avere în mânile lui, să mi-o aducă(/domniei mele. 
În aceasta altfel Gă]nu faceţi, căci de n'o veți. „da, să ştiţi că am. 
să fac răzmiriță, Altfel nu este, după porunca "domniei meie. Şi 

N dumnezeu să vă bucure. N 
N 

T ” _Aonogram; ecete ovală (e. 32|, cm), cu legenda: [k < IOAN) BASTiI, A] 
i e BCONEGO ASI GU[IL A] (27. PAD. LI și LIZA); adresa: Î nparagem Hpameg- 

ckaaz : fârsarilor Braşoveni. — Arh. Vo, 776 Ai. o. 39. 

„4331438. — Scrisoarea este de pus între anii aceștia, când „Albul trăia în 
pace cu Vlad Dracul. Vezi donaţiunea acestuia către el şi rudele lui, din 13 Au- 
gust 1437 (Venelin, Vlahobolg, . gramaty, p. 78: Miletic, _Dacoromânii, p. 333; 

n cf, Iorga, € Studii şi, doc. III, p. XIV). — Albul s'a Supus lui Vlad i Dr: 
vru d moărtea lui Aldca ş şi “pare să fi murit şi el curând după 1437. Îi do cumentele sa lui Vlad din 2 Aug. și 8 Sept. 1439 (Arh. Stat. şi Kaluzniacki, niac Dokumenta mol- —  dawskie i multânskie [Lwow 1878), p. 29), precum şi în cele din iă Mai”: și 30 nud: Iunie 1441 (Arh. Stat.), elui figurează printre boeri. 
A 

/ 

acul după 

Vi 

ÎI 

tru anul 1437 este 15 (14 coresp. anului: 1436); 
confirmă rectificările _de date admise la . NNo. 

cazul acesta e caracteristic și 
V şi VIII. —Mieţicga_ereșit



LI. 

pu ÎLA4A, BSERWA(A) Ii FOCSANI, NHIDETA FOCHOACTRO AVI NpiA- 
"TEAEAVA FOCIICACTIEA AMI, RACEALA NSpArapibain ÎpaiVBZCEINAVA, BE 

AURĂ RE MI MAMA, Ii "Vanoan Bi SpieSera recnoAcTBo [A]: 

HALO |EME MOACLBPE BUAETE, ARO ECT BHAd pABOTA AlApATIIORA, 1 

CAFĂ ASHA BA POCNSACTES AMI 11 AAAE CI FAABS 104, HOSE rocnIcA- 

ETERA AMI, ARO Ad EET Bepuili cASr(a) roensacraa aut. "Tir paaui 

MARAAțA Ri S Sanie, 140 Bape S BOPA A ECT AOGHTIUE, BSAN R9- 

ABE, [Ad AS ră nSBpATIITE, 1 Ad AS HE Bariera Hi Au Baac, 

wTii Ec Repin CASTA POensACTEA Au. [ua Aa ue Sunuire. ÎI po 

AS cc S Ilarțafi lilnnuia, ci anaere, wrTi (Sic) ai £eT RABAAz | 

ca$r(a) recnsacrea au Mapai; 1i "TO Bace Ad AS ce MOBBATII. 

IL |iis ui peuerA cASrui FOENSACTEA AN, ÎNCACAEBA n Mapariin, 

di Hy RepSere. Îl BOrz ti XpanuTz. i 

            

   

   

   

  

   

    

   

lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea prietenilor dom- 

nici h ele, tuturor pârgarilor din Braşov, mari şi mici, și astfel vă 

poruncește domnia mea: voi ştiţi foarte bine cum a fost treaba lui 

Martin ; acum a.venit la domnia mea şi şi-a pus capul subt picioa- 

rele domniti mele, [zicând] că e slugă credincioasă domniei: mele. 

Deci vă dau Ve ştire că la oricine ar avea el [vre-o] avere, oricâtă va 

fi, să i-o înapoiăţi, și să nu i se piarză nici un fir de păr, căci e slugă 

credincioasă domniei mele. Altiel să nu faceţi. Şi ce are la Patai 

lanăș, voi știți călmi-a spus sluga domniei mele Martin ; şi acestea 

toăte să i se întoârcă. Şi ce vă vor spune slugile domniei mele 

Volodăr şi Martin, Şă-i credeți. Şi dumnezeu să vă păzească. 

i tona i) pecetea pierdută ; adresa 7 avonat AWRpIAA DPIATEACAL, NPA- 

Tigla Epiizăcint? Ziofiilor mei prieteni, pârgarilor Braşoveni. — Arh. No. 194; 

Mil. No. pt. / — 

c. 1433—1440./-Patai lanăş e pomenit în No. arh. 179 (1433 —37), Voloder în No. 

arh. 168 (1430-41). Asupra lui Martin vezi NNo. arh. 548 (1433 —40), 456 (c. 1437). 
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ph vara dr tt pal 24 

“ asa pis Mat) / LII. A Prize, 
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+ Tovanta FAaa BOELOAA “i roâroaulzZAatart TOCNOACTRO AMI CUlE 

WUpH3A0 POCNOACTEA AMI BOA poata i Nparapsat) W'T| Dpauotaj NO 

SIX MOAcHite. Slaa NAA Suinuik ROAĂ, ARO Ad XoAcT CAOEOANS, E 

SNA S Banati UA HOCAT NSETAR 1 NAATHO CâcoR 1 WESEI9
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: ! A du 
N UUĂ SNA BACERĂ, MN MUT; OHSAA Ad ADIHOcET BzcekS GSNAă, 

EZRA ASBATII_ Ad_ HE ASHOCAT, ANYO S MiA3SXe 34 eaAutor, SI wrr 

CĂAE Ad IE H3NOCĂT HUI CPERPO, HI AEA, HU Baopuui, HU FANS WT 
"TAROYRUY (Sic); S noro At HANAĂT CASTI POCNOACTEA AI, 1 TAanS 
MS YTera BABETA 1 ASGireg, Tosu Salix! cz nparapi wr 

ț 

[painona, c4 cRANEM | Îllon Î ua si c4 llerpoam 'Aanoatavi ui c4 

liaralu) Sluemea. HI Baci. IBAVA AOYOAET CAOEOAHO CA RACĂ 

ESNAR, TARA ASBATII AA a nd Xonecărr, TaBMe S macSyke. II atrk, 
BOARD ASRATII IIMAAT) Bpauioneiie, Aa HX] HenecâTi CAGEOAIIO, Ad- 

RAPA € BOAA; MABABA OARĂ "AMHOTO AA IAMAART, HIINTO AA IIVA 
NE BANOTORAT, HUY'Te. Iucane itoata E 2) Acus, —H nolru) aa naae- 
BETA HOBI ASBAITU], aaa E 1 Aa Saua HA ÂL ABE Hanga, 
Ad CL 'KEAOTORATE ASBATII. N 

Sa Ioan Vlad, voevod și domn. 
SIE ma. mara 

    
ă doninia mea-'această poruncă 1 

a domniei-mele-boerilor_ și pârg garilt r_din Braşov, după rugămintea * 

lor. Eu le-am făcut voea să umble s bozi cu "marfă î în Ţara Româ-, 

nească și săxaducă postav și pânză ascască 2) și încălțăminte și * 

orice altă markă, și de acolo să să âcucă Giice marfă, numai ducați 

să nu aducă, decât în  Sâa de clieltueală. I 

ada slugile. doinniei mele, î îi, Nor iua capul și 

- de aci sănu scoată nici 

<esteai căci la cine vor 

«utul” Acestea le-am pr 

   

întocmit” cu pârgarii din Braşov, cu judeţul ontumuș î) și cu Pe-. 
tru” “Dapol+) şi cu Patai Aneș 5) "Şi RĂmmânii s să micaigă la ei șI6- 
Bozi, cu orice marfă, numai ducați sa nu ducă, decât î în sân 5. Și 
acuma, câți ducați ar avea Brâşovenii, e slGbod. să-i scoată, măcar cu 

  

; 1) Înainte de £ este 
; 2 )Orig--enaarus_eacek,-pânză-de-a-Săsoaicelors. 

5). Nu poate fi altul, decât Schunkebunk, Schonkebunk, 
holomeus), judeţ--al Braşovului la anii 1432, 1435, 1438, 1442—144 
1451 (Lista-D- -lui_ Er. Stenner). 

Sg Peste” ph Dappner. 
1431 fi “1 47; e poate 

colegul ău Iacov este 
ni 

rilor 

/ j carul; și oricât de mulți ar avea, nimenea “Și nimenea să nu-i bân- 
puească. Scrisu-sa în Iulie, 3.— Si când î îmi vor ieși diicaţii cei cei noi, am 

/ să vă dau de știre cu /14 zile mai: riainte, ca să.vă cheltuiţi. dlucaţii, 
“ pr 

un 3 şters: ” / 

Schonkabonck (Bar- 

3 și 1450— 7 

—Un «Petrus comes» era județ al Braşovului la 1429, 
acelaş cu Grev (Grât — comes) Petru din No. NLIV; 
«lacobus villicus» cel dela 1437 , (Lista citată). 

5) Vezi NNo. XLVI'şi LI. 
Oprirea expor tului_de.bani_ sau de_mietale prețioase era o imitare a măsu-  analoge_luate” în "Ungaria. pe-vremurile acelea.
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Afonogram; pecele rotundă, 3 cm. în diam. acoperită ; eseu ia Zatină e cu lo-. 3 

PPacaară; se parc însă a fi-identică-et-ccadela ANo 17 și 139; fără adresă; a 

* Tea scricre foarte asemânăloare cu 'Xo. arh. 564 (an. 7438). — Arh. Îo, 702; 

Mil. No. 45. — 

c. 1441—1442, — Scrisoarea aceasta pare, după caracterele ei paleografice, mai 

nouă decât toate-celelalte dela Vlad Dracul; ea seamănă foarte tare cu o scrisoare 

a lui Vlad Ţepeş de ae L58— —59 (Arh. No. 193). Monogramul” e 'de asemenea 

mai înalt decât de obiceiu. Deosebirile acestea, precum și deosebirile de stil față 

ac celelalte scrisori ale lui Vlad Dzacul (cf. d. p. Banaasnumna), sânt particularităţi ale 

diacului domnesc. Am pus-o în 144142, întâiu, fiindcă în 1442 cra judeţ 

Schonkebunk, pe care îl identific cu Șontumiș, „al doilea, fiindcă în anul pre- 

cedent se constată într "adevăr, dinti scrisoare a văvozilor Ardealului Nicolaus-” 

„Ujlaki şi Ioan Hunyadi (16 Oct. 1441 ; orig. în arh. Braşăvului), că Vlad Drâcul 

bătea în vremea aceea monedă la: Braşov, cu_învoirea. regelui unguresc; “era m mMoO- 

nedă regală, și- “baterea „ei. sc concedase _<pentru apărarea- „regatului Voevozii 

cer “Braşovenilor — ceca ce era dreptul şi atribuțiunea lor-— să îngădăe-lui 

Vlad «cusionis monctarum regalium continuationem»> şi le promit explicări peste 

vre-6 16—17 zile, “când vor sosi la “Braşov, de unde aveau să. meargă într'o 

inăportantă misiune la voevodul transalpin (copie la a Acad... Rom.). Cf. scrisoarea 

lui-Antonie, Arh. No. 548 : intențiunea ce avea acesta (pela 1433—40) să muta 
—— ia 

«hereghia» dela-Sighișoara la Brașov, sc realizase deci inainte de 1441. 
= 
(ay Di an , i pare 

LINII. DI 

pt 

>> 
îs 

+ lizaatei RILOMS IER€ BACARGII CAARE 1 MECT Acetounems 1 AEM 

erantitartiut sas EpaTret, SI pAcaeicaiS i [i GagniezoaiS poetoa/k n 

JuinauS_ Tea BApeRSA4S, Iliauj ESELOAA, EC coliitAa 1 SECTIA: ns-     

Re UP 

“ANETA NpINOCIIT BACEAOBEBUU EBĂT POCNOACTEA TI, Iw haaa, 

ESEROAA II PoenoAitiin. Gero pd Ad cr S$ Banc rocne ACTES LR 

RO EA ROANRO PEASEIL NCAA BR POCNCACTES AMI, tao pan Ad 

MAAT PARA, 11 115 ECT NpatĂA, NOCTARAENĂ WT'UpBBHY POCIIO- 

AApEN, ABE WCTARUY, 11 UPU 410 Locnoaerta “ru nenaziuiț, 4- cASrul 

PoeniSACTA mu vor ÎpAt, Aa Sau ROHUAVĂ marea MOAa-” 

POCISACTEO TU Ad NANpaRii roci SACTBO "Tu, Ad er NpARS cpaneat. 

U- BORA Ad SAMUOEII AETA  roenoăcr a$. vrut. e / : 

a O 
pr Ă 

- Puternicului” şi de: toată slava|şi cinstea . vrednicului și prea iubi-. 

tului meu frate, voevădului Ardealului şi al Săcuilor şi spanului de 

Temișoară, lui lanăș voevod” cuviincioase și cinstite închinăciuni 

ţi-aduce prea. iubitorul” frate al domniei: tale- 10-Vlad, voevod și 

domn. Fiindcă în câțâva rânduri ai trimes la domnia mea, ca să 

aibă dreptate. săracii, deaceca să fie în ştirea domniei tale că diep-



  

j: 

pia! GMA 
N 
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tatea “așezată de domnii de mai nainte am lăsat-o și eu, și porunca 

domniei tale am împlinit-o; dar slugile domniei tale dela Bran să 

ştii că au istovit pe, săraci. Şi te rog pe domnia ta să orânduești [și] 

domnia ta, ca să aibă dreptate săracii. Si dumnezeu să înmu jească 

anii domniei tale. 

_ Monogramj pecete ovală și bingăreată (31, 21, cm), ca cea dela Xo. Tir 

ar V), acoperită, slearz etoțj. adresa: + XSukA Ina, Baaatsakiniii 5pAT 

$ SACTRS ai Ziz2 * fruniad Janăș, prea iubiti /rate al domniei mele.— Arh. 

No. X73ş Alil. o. 35, 

e: 1441231444. — Hunyadi a fost numit vocvod al Ardealului la 1440, curând 

după încoronarea lui Vladislav 1 (Fessler, JI, p. 464; Fraknâi Vilmos, A 

Hunyadiak cs a Jagell6k kora, Budapest 189, p. 24). Scrisoarea de mai 

sus i-a adresat-o Vlad Dracul probabil la 1444, căci din 7 August acelaş an 

avem dela dinsul o scrisoare. latincască către Braşoveni, în care se plânge 

împotriva castelanilor din Bran, cari nu observă condițiunile tratatului încheiat 

de Brașoveni_€ cu tatăl său. Mircea (la 1413) şi confirmat nu de”râult de însuși 

Hunyadi. Vlad întăreşte totuși din nou prin scrisoarea sa tratatul acesta (copie 
la Acad. Rom.).— Despre neajunsurile pricinuite celor din Țara R Românească și 

Braşovenilor de către pârcalabii dela Bran ne dă informaţii 6 SCrISGATE din 26 

Aprilie 1438 a regelui Albert, din care se vede că ei luau vămi nedrepte dela 
negustorii români, ceea ce era o pagubă și pentru Braşoveni, căci Ţara ! Româ- 

nească recurgea la represalii; regele poruncește să se înceteze cu aceste” ex 
“actionesz,_atât când vin, cât şi când se întorc cu marfă negustorii t transalpini 

(copie la Acad. Rom.). Aceste neajunsuri nu încetează nici mai târziu. Așa la 

1468 voevodul. Ardealului Pongrâcz porunceşte castelanilor să nu mai pue pic- 

deci Braşovăilor « ce merg în <Transalpina» și să nu provoace represalii din 
partea domnului, român (copie la- Acăd. Rom.). " 

LIV. 
mă 

+ Iv liaaa, BOEROAA II POCNOANHA, IMIUIET POCNOACTRO AL AMOIHA 
NpIATEAEM, NPATApOM ÎpANIeReiRtAs, AMHUTW BApanie. ÎL tv cea rai 
MOT, Aa aur pazSavkere, Bano 43 cu WC'TPARtiY Avkia Aa ce Ba- 
BOAAT, HBPAAN AMIPA YPIICTIANCEAI II H3PAAUL Ad CMA IL AR 1 ASA 
BEAR FPOCNOAMHA Ai pal; n HpuA ku ce 4 Bac, Tae Aa AMOI 

UA AA ce BANAT CACESAUS 1 au, 
2 Au, i came ui rame. ȘI Jiu Buta, MOMLEzIcE, „MSI cHipoatacii 
HE MOCĂT VBANITII CA CAOROANO WWT TES DpARAAAEUL WT 'TOroau 
FpAAA, Hă 1% NARUSBĂT 1 AEPĂAT UI BE3Atono. azkre AMI, BSeA 
PAM Eutihi AMO cHipomtacii runăr 2 Te cata A 11 43 ASCTOUUZ, AA 
BUN MErAA Şeuurr page Anat cupomarou? 0). Toata Avant, 
SANTO HpiATEAU, PARTE "TEMSU NPARAAAROAL, At9 €S ao ApiATEAuL,
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Ad 11% HASeIT BOTh Ad AVK HE pABAXIAT VUT POCNOAHHA Mu pas 

HOT CRATON HopSrk, Nonee Ace VOTRUIe HE: BIIAO EH; HĂ Aa 

AARE MOI CHBOALACII AVAS MUT IX, 1 Ad CE BPATHT KOAIS 1IIo 

tc S3eTo; 1 Ad AU MAMART AMOI CUPA NpPARHILĂ MUT HhIŞ, NOHEKE 

HE LEA Ci WCTARUT BA CPAMOTS Ad HAL rIIHET, H rsau pu Sunny 

MOAENiE, Aa WCTABIY Ad XOANT CASEOAIIO ROCĂ. HI po pu peur 

Menagri, Aa ro BkpSere. ÎL Beceani Bi BOB. a 

j 
lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea prietenilor mei, 

cum! mi-am lăsat eu copilaşii să fie măcelăriți, și pentru pacea creş- 

tinilor, și ca să fim, eu și țara mea, ai stăpânului meu craiului; 

și m'am lipit de voi, ca să aibă săracii mei bine dela voi, și să se 

hrăncască slobozi, şi ai voştri și ai noştri, şi aici și acolo. Acum 

văd însă că săracii mei nu pot să se hrănească slobozi, din pricina 

părcalabilor dela cetate, care-i pradă şi-i jupuesc fără lege. Spune- 

ți-mi Îpentru ce fel de vină se prăpădesc săracii mei? Nu sânt şi eu 

în stare să pot face dreptate săracilor mei? Vă rog dar, ca pe nişte 

prieteni, spuneţi părcalabilor acelora că, dacă-mi sânt prieteni, să-i 

povățţuească dumnezeu să nu mă despartă de stăpânul meu craiul 

şi de sțânta coroană, căci [asta] n'ar fi dorința mea; ci să aibă să- 

racii mii bine dela ei, şi să se dea îndărăt fiecăruia ce i sa luat; 

şi să aibă săracii mei dreptate dela ei, căci nu-i voiu lăsa să piară 

cu ruşine. Şi iată vam împlinit rugămintea şi am lăsat să umble 

" slobod ceara. Şi ce vă va spune Lenart, să-l credeţi. Şi dumnezeu. 

să vă be 
e 

Alonogrăm ; pecete ovală (311, +21, cm), cu cele două figuri mai înalle ca de. 

cefelaite PA lucrată foarte ordinar și cu legendă chirilică, din care se poate ceti 

ztmai a ICON şi BOGROAMI ; lipsesc probabil cuvintele BAIA, duză IOAN 2 

“ipă BOEROALT; Zi , Ja NN ZVI 
III A. diză” BOEHOASI; asz/el ea ar fi de categoria celor dela Xulo. 

și LIĂ; adresa: $ MplATeae MOINA, NBBTAgOM BpamenS: prietenilor nici, fârgarilor 

Brașovului. — Arh. No. 171; Mil. No. 37. 

Scrisoarea aceasta este de pus între anii 1438 — 44, adecă pe vremea regilor 

ungurești Albrecht (1433—39) sau Vladislav | (1440—44). Aceasta resultă şi din 

pecete, care pare a fi fost făcută în ţară. Lenart, omul de încredere al lui Vlad, 

este aceeaş persoană cu Leonurdus din doc. dela 1431 al lui Dan IL. În lista. 

dignitarilor municipali ai Braşovului, alcătuită de fostul arhivar Ii. Stenner, 

L.eonardus figurează ca «notarius»:la 1431. Cf. doc. dela No. XVII: magister 

Leoaardu;, illius tempuris notarius Brassoviensis. - a 

pârgarilor din Braşov, multă sănătate. Și vă rog să mă înțelegeţi, 

7 p. 2/9 

(ine



80 

27 
LY. 

+. Îi Îiaaa, BOEROAA 11 POCNOANUIR, MUT POCNSACTRO A npia- 

"TEAM |FCENCACTEA AMI IPATAPEAL WWT Bpamen: Sau Bu npoenat [na- 

TO ACI AGEPI MIpiATEAE, WTIL HU AdAE Bra 1 ap Ypuic'Tri- 

AHCIII vota TPA, LII BELDE -NOTANOAL BA PătAy; TUULU pal 119 
? 

ECT BHAA HANBARA EA NEA, A WHa £ H3rOpeaă BAC, TA TA CATA H3- 

HORA NPARIAIO; TOTO PAAI EU NPSCHAL Ad III NOMOKETE € AXKORIL 

1 erpeaaaul 1 NSUIRAAIL, CI AA HI. AacTe CAASHITAS, Aa Sua 

Pak] Ad IMSCTARIIALS OV FPAĂ, UTII EC IAROCTE HI RAMII Hâdt 4 
nzceM YpneTianuvai. ÎÎ nas po a peueTh CASTA POCNSACTEA An 

Aparat, Aa ra B'kpSeTe, Wii CÂT pri POensACTEA ai. II 
—_ BOCZ! RI RECEAN'TI. 

AT IN 19 Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea prietenilor dom- 

pu Nniei mele, pârgarilor din Brașov, şi vă rog, ca pe niște buni prie- 

„N jteni ai mei, fiindcă mi-a dat dumnezeu și norocul creştinilor acea 

- E cetate, ce era în mânile păgânilor, şi fiindcă pregătirile 1) ce erau 
r _ într'insa au ars toate și acum din nou o întărim, vă rog dar să 

(ue 

N ne ajutați cu arcuri și cu săgeți şi cu puști, şi să ne daţi salitră, 
mb ;ca să facem praf şi să-l așezăm în cetate, căci ea este tăria şi a 

3 - - . 

, ; voastră și a noastră și a tuturor creştinilor. Şi iarăși, ce are să vă 

“spue sluga domniei mele Dragomir, să-l credeţi, că sânt vorbele 

domniei mele. Și dumnezeu să vă bucure, 

e re Monogran i pecete ovală şi luugăreaţă, ca la NNo. 154, 177, 197, pierdută ; 
ÎN ama ZII to ape or pai ... „ adresa?” nplariatm rocasAcTaa a, nazrapem Wr hpamesa: priefenilor domniei 

mele, pârgarilor din Braşov. — Arh. Îo. 774. 

1445, Oct.—Dechem. — Cetatea de care vorbeşte aci Vlad Dracul trebue să 
fie Giurgiul, pe care îl pierduse Alexandru la 1432. Vlad îl recucerește prin Sep-: 
temvrie 1445, în unire cu cruciații lui Wavrin, după ce pela sfârșitul lui August 
acelaş an ci cuceriseră Silistra. În memoriile lui_Wavrin se povesteşte pe larg 
cum Vlad se silea să dovedească cruciaților însemnătatea acestei cetăți pentru 
creştini în luptele viitoare cu Turcii; afară de aceasta, zicea el, cetatea fusese 
zidită de tatăl său (Mircea) şi de drept îi aparţinea lui. Recueil des croniqucs 
ct anchiennes istories de la grant Bretagne, ed.' Dupont, VIe volume; livre Ie, 
chap xvIr; cf. Iorga, Studii şi doc. III, p. xx, — Scrisoarea de sub No. arh. 
174 trebue pusă dar după Septemvrie 1445. Nea 

BE oaie nd 

  

1) Orig. uanpana: însamnă propriu «pregătire, instrument»; aici însă ar putea: 
să aibă şi înțelesul de «construcție, întăritură (de lemn)».
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LVI. 

LI ÎaaA BOEROAA N POENCANI, MAET FOENSACTEO Au! Npia- 

Teaca POCNOACTRA A Dpauuot'kusai, NPATAPWA BCA: 1 RACE 

Tipzce, REAIEGNIM 36 11 AMAAntat,: GO. ceai 2ie Bile ACBpl; 3HAcTe, Bano 
EH Cat 40 Huk a3h BatjiiTiiA WT TSpruui, I TAARĂ CH NOAAraM 

31 ASENESE AARAA, PAA, RAM BAC Ad: He BĂALT. ÎI taţi ce: nas 

MARUULA HI WT CEHORA TAROAAEPE AMICANLAL POCNOANHS AI PAS Ad 

CAZ Npat. S| Bic CE MĂRUNTE CE BAWA Hăd MENE. Toro paai nm: 

ZANOrO ACBpA uaonkia- S Tgrrstnui(u),: 3 AHREAd, A BRAUN AIAIE WT ! 

TPAAă CAT U3AEBANL Ha MATII AA IS CAT -SBIHAE H B3EAE IL „ASEITAE 

MS. SÎ3n BRAUIAL AIOAEAL HIIGOE BA9 HE UNA, NĂ IX iwerdita” Ratia 

XOAAT CACBOANS, Ad ce Xpanar. ÎRat paăni Eu ESBopitat, Me piere 

AU AMI AATII EA PĂBAY TOPOBÂI EPABMAUIA II CÂCA ACBUZECAL, 419 

AS că Sara: ABkeTo îi “ăpaoputi u e srolrlun TIEPIIIp, Hi caca: 

MS, n PSTILNIE AS WT 1INpTa, îi nSrie CAT ACTII, HI NPACTEN wT - 

Manamă wrî dpaopun, n BOpAA H UIANBA, HE AIETE AH Ai S FANA 

HEAEAA EpARMALIA AdTII N € "TONA ASBHTOR, Lo 1pă SunnuT Ha 

"Tousu TPAA, 1 Ha Bac, rosii BCE, Ad ÎNET Bor HA Ramiy ASulay; 

oneiite AO BUY BHAA4, MUTU a Savp'kT 191p1€ Ha AMOA4 epaateța, 

ne mă weranuTr norut'kA WoeMS AcEpS saorki$, n Bi Mă Wr- 

AEM GUTUI AAZREN, ÎL CROpO HO He MIET GHTII. 

   
| 
i 
i: 
l, 

. 4. ” 

. 

AA No Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea prietenilor dom- 

„n 1: nici mele Braşovenilor, pârgarilor tuturor şi Bârsei întregi, | celor 

rap !" mari și celor mici. Ştiţi bine cum vam apărat eu până acum de 

uz Turci 1), și îmi pun capul - şi-mi dau averea, bucuros [fiind] să 

1 nu vise întâmple vouă rău. Şi pe lângă asta, mă silesc și mă 

gândesc să fiu tot aşa şi |de-aci nainte, drept faţă de Stăpânul 

'. meu craiul. Dar voi vă purtaţi cu gând rău asupra mea Așa, am 

avut.un om bun la Târgoviște, pe “Zanvei, iar oamenii pe dela 

cetate i-au ieşit în drum şi l-au omorit și i-au luat şi avutul lui. Eu 

nu: fac nici un rău oamenilor voştri, ci îi Jas-să-imble slobozi, ca 

să se hrănească. Deaceeaj| vă zic: de-nu-mi veţi da în mâni pe acel 

vrăjmaş împreună cu avutul Șe care i l-a luat: două sute și cinci- 

zeci de florini şi cinci sute de perperi și sabia şi haiaele de Ipria po 
agp , 

  

1) Aluzie la campania turcească din 1438.
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şi puaga cu 300 aspri şi inelul-de âur ) în preţ de 10 florini și 

spada 2) și şapca, de” nu-mi veţi da într'o săptămână pe vrăjmaş 

împreună cu ! această avere, ce voiu iace împotriva cetăţii și împotriva 

voastră, astâ s'o răzbune dumnezeu pe sufletele voastre; căci de-aș 

şti măcar: că am să pier, spre rușinea mea, și. tot nu voiu îngădui 
pa : a i A - 

/ peirea unui om bun al meu, ci vă voiu rămânea dator cu foc. Și 
7 

în/curând altfel n'are să fie, | 

Monogram; pecete ovală (31],-+2'/, cn), cu legenda: Dăe ICOSUL RÂSTȚĂ, hOI- 

    

   
RODASI GUN AL; (Al = M[HPIA] zare a fi doi A, identici ca formă cu A din 

HÂSIA; cf Vo. arh. 770773, 179, 760, 787); adresa:  Bpauenkuom, Bzchat 

nparapwm n Bpzce nacon: Brașovenilor, tuluror pârgarilor și Bârsei întregi.— 

Arh. o. Z3z; Afil. No. 29. „” , , 2: 5 
. C. 1438—1446, pa 

pac ul fate Ca dir 
. iezi 

3 Îw”Baaa, ROERSAA HI TOENOAMH Bacel Bei SrpoRaakiucieu, 

TILETEFOENEACTRO AMI BZCEAOBEBHAA IOKAGUEIIA POCTEA H NpiaTe- 

ARav POENSACTRA Ai, CAS ui BZCEA nparapeat. Bpamenenutat. Gero 
PAant, Ad cer S zane Bauer MHASCTII, tine Wuerean saor'kia, mo 

„TO CTE SYBATIIAN, "TO Ad BH4ETE IM AA BEPSETE, HA ASUIA H HA REP 

POCNSACTEA AI AA BH4ETE, RAO HE ECT RUHOBAT, Hi € KOrO BAANA, 

HI 34 KOTO 3A0 TOROPHA. Ăa ao ra 3arSeure, Mau MS APSTO aao 

SununTe, Bi 3Haere 3ă TE. Îă TAEAANTE, Ad CU ASUWĂ He Bar$- 
eure, | rsau nScruk gepua ni NOuzTana BOATipiiita POCNOACTEA AU, 
Snana Xlukanaa, Ad eat But PEIET, Ad REPSETE, MOHEAE CAT He- 
TIIIL petit POCNOACTEA At. ÎL GOru Bu BeceanT. 

06 
LVII. 

m. 
m 

    

, m cm: 
dommrtemtait îi:   

I9_Vlad, voevod și domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie dom- 
nia mea dragi închinăciuni oaspeţilor și prietenilor domniei mele, 
județului și tuturor pârgarilor din. Brașov. Şi să vă fie de știre 
domniei voastre că omul acela, pe care l-aţi prins, să știți şi să 
credeţi, pe sufletul și pe credința domniei mele să știți că nu este 
vinovat; nici n'a pârât pe nimenea, nici n'a vorbit rău de nimenea. 

"Şi dacă-l veţi omori sau îi veţi face alt rău, știți voi apoi. Ci bă- 
gați de seamă să nu vă pierdeţi sufletele. „Şi am trimes acolo pe 
credinciosul şi cinstitul boer al domniei mele, pe jupân Mihail; 

N Orig. wr manama; cf. adj, bulg. mazamen de aur, din ncogrec. pihrzţpua. a at de 3) Orig, kopaa; v. nota 1 dela p. 34. . .
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şi cele ce vă va spune, să le credeţi, căci sânt cuvintele adevărate 

ale domniei mele. Şi dumnezeu să vă bucure. 

AMonogran. „ pecele ovală și jungăreață, ca-la-N0. 171 și 773, cu hârtie 

deasupra şi ște ă de lot; adresa: Ț cRAUS n BECEM NPZrApeM Epawsentia: Ju= 

detului şi tutaror pârearilor Brașoveni.— Arh. No. 188; fil. Ao. 47. 

- Cc. 1433—1446. | 
27 

LVIII: 

7 In, Îaaă, BROURWAA MI POCNSAAIIIL, NNUET reenoAcTne AL ACutAin 

xorprrt ngiareaca, nparapeat Bpamenertsatii (Sic). Ilpnzo Rit chat micaa 

1 CATA RIL MUFA, RARO BApE TO ADIIAETI WT WURĂBII BEMAĂ BE3A 

BTA COCNSACTRA ANI, Ri Ad ro WnpkTE Ii Ad: AACTE S3HATII 

rocnsAcraS aut. Sluie BXART NpABIi, Ch CROMAL CI AOBUTEWAI, Ad CU 

NOUAAT AIE AN EAAĂT CZ ROMII RBAAEIL, AA MA SWIIMO 349, 

Kate Batai AAA. GOT Aa BH4€rt, ue Hi WNSCTUXĂ CIA BEA MUT 

mori. See au "Tăzu HE SunnuTe, Ad. 3HAETE, UTIL MIA CE PABAUIPUT 

cn Raaiir. line ue me aurul. FL Born [Bu] BeceauT. ! 

Ig Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea bunilor mei prie- 

teni, i pârgarilor din Braşov : : vam sctis«mai nainte și vă scriu și 

acum că oricine va veni din această țară fărăscartea domniei mele, 

voi să-l opriţi și să-mi daţi de știre domniei mele. Dacă vor fi [oa- 

meni] drepți, cu avutul lor, să meargă; dar dacă vor fi cu cai de furat, 

să le facem Tău, ca unor oameni răi. Căci să știți că ne-au golit 

țara aceasta de cai. Iar de nu veţi face aceasta, să ştiţi că am să-mi 

stric pacea cu voi, Altfel n'o să fie. Și dumnezeu să vă bucure. 

mmm fonogram i pecete ovală G 21/, cm), acoperită cu bumbac, -siricată ; adresa: 

t “” npzarâptat Bpaueaeilat, AOPAh EEPHUIA npîaTeseat: Pârgarilor Braşoceni „prietenilor 

j ez credincioși. — Arh. No. 703; Al. Ao. 37, 7 
Dă PE a ati . 

c. 1433—1446. — Cf. pentru cuprins No. arh. 186 (XLYIII). 
ay Sea 

NS. 

i d Baa EOEESAA Hi FOCNOAUZ, NIUIET POENSACTBO Ai Grrouns 

XapElnS n azenai BoAkpivat GOATRUZERIIA, 11 TABEL BI WWplic5- 

EAT FOENSACTEO AMI: "TS3I CI NPUNWAAT WT BXEPECEĂ CTpANĂ 

CZCA AOBITEWUA, Ad IX HE GĂUTSBATE; H NAR WT "Toro ACUTA 

Ad HE WCTABIITE Ad Ca NOBPATHT Hă SUNAT HI EANHII Biâac, NO AWpirsată 

FOCNOACTEA A CI 
. e 

„T
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d, Lo Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea lui Stoica Harsean 

[+ și tututor boerilor Olteni; Și astielvă poruncește domnia mea: cei ce 

| vin acolo dîn- țara ungurească cu nhatfă, să nu-i bântuiţi; dar iarăși, 

din acea mariă să nu “Tăsăţi-să-se întoarcă îndărăt nici un singur 

fir de păr, “după porunca domniei mele. 

  

AMonogram ; pecete ovală și lungăreaţă (311,+ 21], cm), cu legenda: e LOS = 
BASIȚA EGOHEGOAI GUI A. (2f. No. LVD; fără adresă. — Arh-No. 157; 
Afil,. No, 46. po 

c. 1433—1446. i 4931446 27. 
LX. 

   

  

   
     

1 Iasi Ti aaa, ROEROAA ÎI FOCNOANHZ, MHUIET FOCNOACTEO MU Np4- 

Tape DpaOEeRHiA NOBAOHENIE AARE AO AIA BEAAL, IARO AONAIA 

ASEpiiA nputaTtaet. ÎL "rS3u nSerux :iSnana GnanonSaa A Bac; 

dă! EANBA HBPEIETA BALUȘII AMAȘETII, Ad BlipSeTe; Mon că peunt, 

loan Vlad, voevod $ şi: “domn. Scrie domnia mea pârgarilor din 

Brașov închinăciune” până la fața pământului, ca unor buni prieteni 

ai mei. Şi iată am trimes pe jupân Spanopul la voi; şi cele ce va 

spune domniei voastre, să credeți; sânt cuvintele mele. 
Pa mii 
Pana 

” AMonogrami; pecete rotundă (22|, cm. în atam.), neacoperită, cu legenda: 

| e I0AXă WLAD * WAYVODA (cf. No. XĂXI; fără adresă.— Arh, o. 785. 

y 
c. 1433—1446, — Mai curând dela începutul, decât dela sfârşitul domniei. 

eee dear . 

„19 
LI. 

P
a
u
 

No Iw ÎAaă, BOEBOAA 1 FOENSANHI, MMIIET FOENSACTEO au npia- 
Teac FOENSACTEA A, npzrapem BpamcnS: 7531 Ier ACUT zeta 
Bouncea, Ad BABAMET CESANIȚIA FOCNOACTEA Ai; TA Ad XĂ He BanTo- 
BATE, NOHEKE ECT pABOTA POCNOACTEA Avi, Î| corz Bu REceANT. 

i lo Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea prietenilor dom- 
niei mele, pârgarilor Braşovului: iată va .veni-acolo femeea lui Boico, 
ca să ia sculele domniei mele; și să n'o supăraţi, căci este treabă 
domniei mele. Și dumnezeu să vă. bucure. 

„Mouogram ; pecete de 3 cm. în diam., siricală ; adresa ::î 
fârsarilor Brașovului, Scrisoarea seamănă . 

“ nazrapem BpauseS: 

foarte tare_cu_cea de sub No..ur-. 
mător în dosul ci se află ici 7fa: litera Vind :vaytwodae sonaus de re- 

y



   

Pose Aonogram (cu Învau) ; pecete rotundă (6. 3 cm. în diam), cu legenda: S 
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bus. ct bonis, manibus fidelibus Johaunis maunetarii per certos de IValachia tra- 

ditis, circa conservatiouis (sic). — Arh, No. 7475 Mil. No. 77 (indicaţia lui 

AMilelid 174 e greșită). -— 

„__€. 1432—1446, — Mai curând dela începutul, decât despre sfârşitul domniei, 

| 34 

LII. 

lat liaaa,: ROERWA(4) Mi PSENOANIIN, MHUIET POCISACTEW - AMI 

MOM Alpii npiaTrraea, nparapta Bpauiegeniiatz, ti 'TS3u nSerux 

IA BAM CASrS POCNCACTEA ai PaASaa, a 110 Bi Hapeuer, id rw 

cps, uri ez Mon neriunie peu(i). Îl neceani RL BEST. 

4 loan Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea bunilor mei 
pr 

orictenii, pârgatilor din Braşov, și iată ani trimes la voi pe sluga 

domniei mele Radul, și ce vă va spune, să-l credeți, căci sânt 

vorbele mele. adevărate. Și dumnezeu. să vă bucure. 

t10- 

fax) 2 wLan $ ÎVay]vona. — Acad. Rom. ari reproducție. fotolitogra- 

mită da D. Sturdza, Doc. dela „Iiesbaden, pa II; bid.; p. 7, traducerea D-lui 

prPhisdiu 

  

c. 1432 — 1446. — V. nota dela NNo. LX şi LAI. _ 

Vladislav II sau Vladislav Dan. 

(lan. 1447—Mai-lunie_1456). ) 
4 

LII, 

îl RaaAlujeaa BOEBCAA Hi reenoatiin BZCEL BEMAN Snponaayiii- 

CHoIl, 1 Duuler FSENSACTES ANUL MONA rkpusrai 1 AOEpBIIM NpItATEAEA, 

DPATAPOAL BECEM ÎpALIORCERIAL, BEAHRILAL CEE 1 MANA, FAROTE APIA 

ACEpulai MI AEHA (sic) uAOR'kioat, Gero paAni, 3AE NOCAACTE BALI 

1) Asupra anilor. de domnie ai acestui Vladislav există îndoeli. D- l Gr. To 

cilescu îl face să domnească dela 1452—55, punând înaintea lui, dela 1446—352, 

pe Danciu (Manual de istoria Românilor, ed. ÎL (1900), p. 176); D-l D. Onciul, în 

cursul său, îl punc iitea-1451256; admițând în înaintea lui pe Dan III, între 1446— 

1448(51); cf. Convorb. Liter. XXXVI, p. 229; eu îl pusesem (în Vlad Țepeș, 

p. 69) la 1448—56, admițând că dela 1446—48 a domnit Dan III. Acest_Dan — 

însă pare a nu fi domnit; dela el nu ni s'a păstrat nici un document. Inter- 

pretând altfel scfisoarea lui-Vlad-qin”31-Oct71448 despre lupta dela Cossovo, 

D-l Iorga crede, în Studii şi documente II, p. XXVIII— XIX, că acest-Vlad este 

identic, cum admisesenm de. 6 altmiatrelea şi Şi.eu în.Vlad- Țepeș, p. 68, cu Vla- 

dislâv şi că domnea la 1448 ca domn de sine stăpânitor; la Dech. 1449 il po- 

meneşte Hunyadi într'o scrisoare a sa către Braşoveni (Vlad Ţepeş, p. 66). 
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j ASEpn AAis, Lamnapa n TeS, 2 rocnoAcTeS a, za pasoT$S un aa 

TAKMERA, LIO CAO HAMAAL NOMEBAS HaaMi Hi 1j0 CALE ogepiaau. Gero 

PAAL, AO ACEpH AIAliE], 43 110 caz ce Băaţii STARAIA, Mă. TA 

CTONM, DS, MOA EpâTIA, BUS, NOHERE NOROA HE HAAM, H5 NO CASAEE, 

5 19 NOCASIRUY, Hi Bg CROA NpOALAY n € MONANI Boa'kpe UC MOWAL 

-BEMAIOAT, BAPAAN CBATEN ROpSHE n Bapaani SrpzcRO EMA 11 Ypii- 

CTIANOM, îi ROAMKO Ati €(k) BAEAMO HI pOANTEA |oneura ROEROAA, dA 

Wii "TOI HE-ScOROTII, H/3A AMOS CASES HE EH MS AMIAO; HĂ AWS 

„WE: AOCoca rOBp&NATAPETRE BEM BRATBACRON, HĂ NSIIAT Ad AH 

N BZ3MET' MOA NpAză OuHHA Hi Aa Bestaniiţa, Darpau n Slavaani, îi 

MzuuT ek ca BA0M Ha AEHE. AA ceri Wu np'licTAnii CROE oBepanie 

Hi RAETRII, ESE CZ AMUIOA CERIIA, N A19$ CASES NOTAdUN, A BOT: 

Ad BZBHIIET Hă "Torez | uaonkaa, 119 npatAS He Saapzita. SI roc- 

NOACTEO AMI,"N0 HEBOAN| MOL, A3h AMOE HE IA OCPARHT € ALOWVAL 

| " TAAROM; CPAAMOTHO Aâ |3ArdBuM, NS 0 MISA EABAMOrS, TO3u tă 

| SunuwT, 4 BE9Th AA NAATHT HM AA RHANT, OTU Asi cer Heo. ȘI. 

€ BALA AMACCTIWM, ARO CAZ OBEIIAA, fa TOM VOS croariu, 

ACAAE BABAMErS ApB:RAT, dloier avk pazazunr wr ac REAMItA 

HEROAR, Ad WT BZTA HE BZ3MOTS, A BI AMI MIETE BEPSRAT. ÎI Be- 

| "CEAN Bi EOK. i 
a, .. 

7 rw Raaaneaan RWERWAA, AMHASCTIA BOA TONA. 

Io. Vladislav, voevod și domn a toată ţara Ungrovlahiei. 
Scrie domnia mea credincioşilor și bunilor mei prieteni, tuturor pâr- 
garilor “Braşoveni, mari |și mic, ca unor buni și iubiți oameni ai 
mei. Aţi trimes aici la ldomnia mea pe oamenii voştri buni Gaş- 
par și Tej, pentru lucrul și învoeala ce-am avut între noi și 
ce-am făgăduit, Deci, oameni buni, ceea ce am întocmit eu cu 
voi, la aceasta rămân,| dar, fraţilor mei, sânt nemulțămit 2), fiind-, 
că linişte n'am, cu toate slujbele ce am slujit şi cu tot sângele ce tot 

  

. | A : Se pare deci că pe el l-a pus Hunyadi in scaun după -răpunerea lui Vlad Dra- 
cul. — Este totuşi curioasă lipsa ori şi căror documente interne dela Vla- 
dislav între 1448—51: arhiva Statului din Bucureşti posede numai următoarele - 
hrisoave dela cl: cinci din!1451 (dela-28 Martie (7) 1, 2, 5 și 7, August), unul . 

. .1. 
” > i din, 1453 (2 Aug.), unul din! 1456.(15 Aprilie) şi unul din 1450 sau 1455 (după. 

cum indictionul va fi citit 118sau 3). D- Mihail Vlădescu posede unul dela 5 Aug 1482 Dinainţe- d 1450 nu cunosc nici unul. Asupra anilor de domnie ai lui Vladislav-If, v. N. Iorga, 1. ce. dii dii şi ” 
3) Origi aus; bul BIRast strig sârb în a ee Ap. ( ; ae: ca 3, = Biiiarit emurren> (Vuk, Lex.).
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ne-am vărsat, eu și cu boerii mei şi cu țara mea, pentru sfânta 

coroană şi pentru ţara ungurească şi pentru creştini. Şi cât: m'am 

jurat eu cu părintele meu IOnăş voevodul, el tot n'a ţinut samă .de 

asta, nici slujba mea nu i-a fost dragă; căci nu-i ajunge gubenar- 

toria țării ungurești, ci trimete să-mi răpească ocina mea adevărată 

şi țărișoara_mea, Făgărașul şi Amlașul, şi. umblă cu.gând. rău 

asupra mea. Dar. dacă .și-a călcat el făgăduinţa și jurămintele. 

ce a făcut cu mine, și dacă a călcat peste slujba. mea, dumnezeu. 

să se răzbune.asupra celui ce nu a păzit dreptatea. lar domnia 

mea, cu' toată nevoeatmea, nu voiu părăsi ce este al meu odată cu 

capul. Să [știu că] pier cu rușine, dar 'ce voiu putea, aceea voiu.. 

face, şi dumnezeu să plătească, și să vadă că sânt în nevoie. lar 

cu domnia voastră, cum am făgăduit așa voi rămânea, cât voiu 

putea să ţiu. Poate să mă despartă de voi vre-o mare nevoie, dar 

când nu voiu mai putea, voi îmi'veţi crede. Şi să vă bucure dum- 
a În 

nezeu. m TI N i 
7 

„lo Vladislav_voevod,_din_mila lui dumnezeu domn. 
SS , ae 

Pecete Potuudă, 3 cm. în diam., acoperită, cu legenda: » 10) BASAGAAE'T 

dm ROEBOASI HI THh; azresa: Ț mon AcFpHa n skpunim nplaTearii, fiparapom Bpauiee- 

Per - . . - . . - . a . 

CHEIA, BEANRHAM EH Maanmz: buzilor și credincioșilor mei prieteni, pârgarilor 

Braşoveni, mari și mici. — Ark. No. 28; ATi. No. 07. i 

c. 1451—1452. — La Ianuarie 1453 Hunyadi nu mai era guvernator al Unga- 

riei, Supărarea lui Hunyadi care pusese, la 1447, în scaun pe Vladislav Dan, 

îşi are poate originea în atitudinea acestuia pe timpul luptei. dela Cossovo 

(Iorga, Studii și doc. III, p. XXVIII—XXIX). Totuşi, până la. 1450 Vladislav e. 

în bune relaţii cu fostul său protector ; cf. scrisoarea acestuia din 1449 (Bog- 

dan, Vlad Ţepeş, p. 66). — Gaşpar e de sigur unul din cei doi Gaşpari' pome- 

miţi de Ţepeş în scrisoarea din 1456, Sept. 6, iar Tej este <Thes, iudex de 

Rasnava>, pomenit în aceeaș scrisoare: aceştia, împreună cu alţi doi, au fost 

trimeşi, la 1456, în solie de către Braşoveni la Vlad Ţepeş (copie la Acad. Rom.). 

2 

LIV. 

3 o Baaaieaar Bestoaa n reenoAniin Baceii BFMAN Srpogaayiiut: 

EROII, MIUIET, FOENOACTEO AMI EEpHnA NBIATEAEA POENCACTBA AMI; 

-siparapom DpaurB$. Il san cre nSeTHAu KA POCNOACTRS AH Banu 

goa'kpe, Bperk n 'Tomaui, a paBoT$ OHeW3H CBIHIAM, 19 ca CAT 

atat. "TEAM paAt ETO € HU STARAUIX II 'TAROBIL HANpABIIĂ, FAROE AA 

MAATIIM Ah CHpaRoAt 3A TEX ACBNTĂE 4cNpH yualilaan, a Bu 

Ad NaaTiTe Ateni(6). [H Tatean STZBAYAE, BARO. Ad XOAĂT Rauuii



AA[ic]: caoBoa[Ho] came, Aa ca XpAnAT, „9 Ad-ca HE rpuiiRăT. 

Il noamero.3a Tieau cRuu(u) Aa cl ne noavkuer, II wr.năr Îlpa- 
XORS AA: Bi EET: CAOEOALO, H nzArk AOBUTE. 11 Ad CU -ApZRHAO 

BARON CTApH WT fipatuy POENOAAlpe], n Rice m.uie; 4 HHo Aa ulcer. 

II vor tunat, AIE BRACT BALIHAL. ABAEA BIRO, A. CHI. Aa. ANAT 

R n avene). UI RECEA It GOrh. Ilue.. Aer. 51. 

„19 Vladi slai, voevod și  doma a toată: “țara, Ungrovlahiei. Szrie 

domnia mea: credincioșilor prieteni ai domniei. „mele,: pârgarilor din 

Tomaș, pentru lucrul acelor porci. ce. s'au. luat. Așa dar, iată m'am 

_învoit cu ei și am orânduit așa,'ca să plătesc: „eu săracilor, pentru 

” dobitoacele lor, aspri 4.000, iar voi să-mi plătiţi: mie. Şi am întoc- 

“mit aşa, “că să umble oamenii voştri slobozi pe. aici, să se: “hrănească, 
şi să n'aibă grije de nimica. Şi mai mult despre acei 'porci să nu 
se pomenească. Cât pentru drumul Prahovei, să vă fie slobod, și pe 
unde pofitiți, și să ne ținem de așezământul cel vechiu, dela domnii 
de mai nainte, şi voi și noi. Altfel să nu fie. Şi de acum înainte, 
dacă se va face oamenilor. voștri vre-o strâmbătate, 'ei -să'' vie la 
mine. Şi să vă bucure dumnezeu. Scris-am Dechemvrie în 17. 

Afonogram pecete rotundă (3 cm..în dian.), acoperită, cu legenda: > 100. 
BĂSAȚICASI E" BOGEOAS 1 run; ; fără adresă ; ze dosul scrisorii iirmătoarea 

„uotiţă: literae guiclantiae de porcis. receplis în alpibus, guod -pro-illis 'satis= 
Jucizngne esse et per. nos de cetero debent împedire pro 'cisdem, 142. = Arh 
Mo. 23; Mile Vo. 6p.. ” 

"1450, - îi Ra a, mid 
E: ! E Pa i gi 

LIV. IE a 
Iu Haasnicaa ESEROAA N TOCNOAMRIn, nHuer rOCNOACTRO At 
npiaTtae COCNSACTEA A, nparapsat Bpamer$. ÎI] Sau nnau're 
IO WHNTE: € Ateu(€) Ajtere Aa CTE S aAnpS, A Camo ue YOALNTE Np4- 
BHAt BAscucat. HasSuTre A, arte cre wnpkatt IIIrTGRHI AGEMS uae- 
tl:S PaaovaS M'knus? STpe ni € BOAk, Ad ue ESNAT (Sic) moni AcAit 
wopSinia . n at TOE, a Bie pakTe Bau MANCTOPOAM. Aa He npo- 
AAAĂT, d Mon ARAL He NTAT ESnuT. Ia eraa cS RSnuani, Wweas- 
BOA ETE Hy, Aa ci nk ACHECAT, A WT Hutk YTAT 3uaTru. Sle A 
ME AETE IX. WVEAOBOAINT "TÎEBII “AJIITORE, 4 .FOCNSACTRO AMI HE (& 
WETABHT ASI CUpOMACII, Ad HM BAACT NArSEA. ÎL RECEA RU ROPN. 22 
II moare au, Auro Ad AS, HE BABMETE HI EANHO RAMANE. . E
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Ie Vladislav, voevod şi domn.. Scrie domnia mea prietenilor 

domniei mele, -pârgarilor din Brașov. Iată, vedeţi ce faceţi: cu mine 

vreţi să fiţi în pace, iar acolo nu umblați în legea cea dreaptă. 

Spuneţi-mi, de ce aţi oprit scuturile omului meu "Radul Neanciu? 

Dacă vă este voea ca să nu cumpere oamenii mei arme și scuturi, 

atunci spuneți meșterilor voştri să nu vânză, și oamenii mei nu vor 
cumpăra. Dar după ce au cumpărat, lăsaţi-i să şi le'aducă, iar de- 

aci înainte vor şti. Şi dacă nu le veţi slobozi acele scuturi, domnia 

mea nu voiu lăsa ca săracii nici să sufere: pagubă. Și dumnezeu să 

vă bucure. — Şi vă rog, vamă să nu-i luaţi nici un fir de păr.: 

Afonogram ; pecete rotundă, 3 îm. în diam., cu legeuda_ în hlere mărunte: 

= e 100 BAS ANCA BOEBOAI II POGIILOATII] STPOB[AIXIIG]LOI, :c ce 

două capele și cu ornamentaţie bosală și cu totul deosebită de a celorlalte două 

precedente; adresa: + uparapem Bpameas: pârgarilor Brașovului.— Ark. No. 727; 

Ai. No. 63. : | 

c. 1451-- 1456. 

| d 
, | | LAYI 

7 lv Baaafeaae ROEROAA Ii FOENOANIG, MHUIET FOCNOACTEO ai 

NIpita TTAEAL POCNSACTEA AH, nparapeat Dpamens n "Tens wr Pzunee, 
H "FAROBU BI TOROPIM £ MIALO He m9roă 5 SunuuT, US BA Wiuniaut: ORA, 

1pO ce cS, Saca iwr Aparecaazea(e). i Wr = -Pgtep, WETARUX 119 

Iiperk, BARE Bape 119 cS: Adani Tesu moale Ha 'Tiesu von Mou 

AISALE Ad HA BPATET; d WEIE Ad HA BPATET, NS Ad HE MIĂT N9- 

ACTE MOTO €S AAA, VUTIL A8h HE 1JĂ CCTABUT TIA3H pAsOr$. 

H ape re cs Gaita, 4 4 pie Ad IX AOnecere 'TS3H, Aa je Xeaar” Mou 

CHpOAACH Cd Ta. no uăer] / 

ci Vladislav voevod și domn. Sciie= domnia - mea prietenilor 

domniei mele, pârgarilor Brașovului și lui-Tej”dela Râjnov, și ast- 

fel vă grăesc : altcum n'am.putut tace, ci pentru acele oi ce sau 

luat din Dragoslavele și din Rucăr, ara | lăsat pe sama Iui. Cârstea, 

ca 'ori cât au 'dăt acei oameni pe: acele oi, oamenii: mei să Îe în- 

toarcă lor; şi oile să le dea îndărăt, dar să nu ceară mai mult decât 

au dat, căci eu nu voiu lăsa [aşa] treaba aceasta. Şi ori unde ar 
fi oile, voi să le aduceţi aci, ca să nu umble săracii mei pe. ici și 

pe colo. Altfel nu .este,. ii
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* Alonogram ; pecele rotundă, 3 cui. în diam: sfricală-; adresa: ș nparape. 

——rBpauua pu TeaS wr Pzainoaa: pârgarilor Brașovului şi lui 7ej dela Râjnov. — 

Arh. No. 720. ! 

c. 1451 — 1456. 

Vlad II “Țepeș. 

(Mai-lunie 1456—August 1462. Oct. 1476—lan. 1477). 

” d . 

LĂVII. 

+ Dv aaa, BOEROAA N POCNCANIIR-EZCEN BeMAn SrpoRaayiiuicioii, 
DIETE rOENSACTRO. AMI NȘIATEAEM POENOACTBA A, nparapeat Bpa- 
uter, Gero paAi, NOCAayate BEpiia BOA'Kpiiia n cASr& rocnea.-. 
cerea an lea IcAnnapz, Ad FARA H3pEeT KA BAM, Ad BEpSeTe, 
NOHERE CĂT ICTHNI H3h SECTA petit POCNOACTEA Au. ÎI corn au 
BectanT. —kH Dakn POROPA BAUIEH MHAOCTII, RAROTO MOINA AOEPIHAM 
npiareaem: Sau cer nomMesAS Bac Alukana acrwger n Ilapacn, 

Mon BpamManii. $lan Race NpSETHIY, d "TEX HE NBAIIAM; Ad RARE 
MY A3K ME IX Ad MIX NPOETIIAA, TAROM ENE AA HN WTISANTE LUT 
Bac, Ale CTE NpiaTeani roensAcTRA Am. H Aa ne BART BA (Sic) 

BALIEI WBA4CTII. | 

+ Iu. Baaa, BWEEWAA MHAGETIA Boutia rOCNoAtun. 
N 

lo Vlad, voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei. Scrie dom- 

nia mea prietenilor domniei| mele, pârgarilor din Braşov: iată tri- 
mes-am pe credinciosul boer și slugă a“domniei mele, pe Ivan Po- 

livar, şi cele ce' va spunăcătră yoi”Să le credeți, căci sânt vorbe 
adevărate, din gura domici-r ele. Și dumnezeu să vă bucure. —Şi 

iarăși grăesc ; domniilor” voas e, ca unor buni prieteni ai mei: se află 
acolo printre voi Mihail logofă ll și Pardoi, vrăjmașii mei. Eu pe toţi 
i-am/iertat, dar pe âceștia îiu-i, icrt; Şi cum eu nu vreau să-i iert, 
tot aşa și voi să-i depărtaţi delă voi, dacă-mi ;sânteţi prieteni dom- 
niei mele. Şi să riu petreacă în ținutul vostru. 

„To Vlad voevod, din mila lui dumnezeu domn. 
Pecele rotundă de c. 3 cm. în diam. cu Zegenda: Sk IO BASALh EGOIEGOAS Li 

TH) RLGEN. 3GAAN STTPGOBASIXIH(GKJOU, cu o ligărură da aim și cu dilere 
Joarte mărunte ; figurile nu se cunosc bine; adresa: $ NpiaTenta COCNSACTEA AH, 
naarâpta (52) wr hpamoa: zriefenilor domniei meje, pârgarilor din Braşoo ; în 
dosul. scrisorii-o însemnare latină fără nici.o Zegălură cu cuprinsul ei: pro- 
Jibet ut contra Zylagt Atichal non demus auxiltum.— Arh. No. 100 ș Aid. No. 32.
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„C. 1456—1458(59). — Am bănuit, în Documente şi Regeste, No. LII, că această 

scrisoare este dela Vlad Dracul, și anume din ultimii ani ai domniei lui, deoarece: 

caracterele ei paleografice mă sileau a o pune în prima jumătate a sec. XV-lea; - 

a pare în adevăr contimporană cu NNo. arh. 164, 165, 167, 171, 173, 177, 180, 181 fs 7 

185,_188, 189, 191, care toate sânt” dala VIză-Dracul:—P cetea ne arată însă că 
este dela Viad | Ţepeş. — Mihail logofătul poate să fie fostăl logofăt al jui Via- 
<islav-Dăaj pomenit în documentele dela 28 Martie şi 1 Aug. 1451, 5 Aug. 1452, 

2 Aug. 1453 și 5 Aprilie 1456 (v. nota dela p. 86). Pardoi (în orig. Iapaă, nu 

Vlapao sau Ilaș4cc) şi Ivan Polivar nu se găsesc în documentele contimporane. Cu 

treizeci de ani mai târziu însă se pomenesc, într'un hrisov al lui Vlad Călugărul 

-din 21 Aprilie:1489, ca proprietari în-acelaș sat (Răduleştii dela Călnău) un Ivan 

paharnicul și fiii unui Pardosul: acesta ar putea să fie aceeaş persoană cu 

Pardoi din scrisoarea lui Ţepeş (Arh. Stat., mst. Mărgineni, în trad.; comunicat 

„de D-l Luliu: Tuducescu). Un «Pardoslu» e citat şi în doc. din 16 Aug. 1481 

atu Băsărăbă Cel Tânăr (Miletic, DR;, p: 340: TlagAsca$ 'enaTap). n 
2 maree mer 

2 

LXVIII. 

7 Dr Iuri Baa ROEROAjA: m: roeneAini, Nur FOCNCACTRO Al B'kp- 

URCA roencAnna nu Epaak u MOIIAA, ASBBUM NpINATEAEA MHSTO 

a[Apatne un nonaonenie, ezAuS ui npzrapea wT Bpamoa. ÎL 'rSau 
nScruy_îiSnau GToHRA ApAaui SA Rautitit AMASETII, Ta „Bă[pe]. 19 

“£ a EECRACEATHI 4 POCNOACTRO EI, A RAUIA AMIACCTA Ad 79 

zkpsefe, e[pe] .căr>uerunii. pal). POENSACTEA Mu. .FHus vker. H 
GOrn "BI BECEAUT, 

lon Vlad, voevod și domn. Scrie domnia med “credincioșilor 
"cnv = 

domnului nostru craiului și bunilor mei prieteni, judeţului şi pâr-. 
garilor din Brașov, multă sănătate și închinăciune. Şi iată am trimes 

pe jupân Stoica armașul la domnia voastră; și ce va: vorbi cătră 

domnia voastră, domnia voastră să-l credeți, ' căci sânt cuvintele 

adevărate ale domniei mele. Altfel nu este. Și dumnezeu să vă 

bucure. . 

Fără_mo, m; pecele rotundă, 3 cm. în diam., ncacoperilă, cu Jegeuda în 
Jiterd gotice: [-+ IJOAN WLAD. WAYVODA ET [DOMINUS TRANSALPINUS?] ; cele Cl f- pe 

„loud figuri de pe FOT Yorma dusturilor din prima jumătate a sec, A V-lea; 

adresa: 7 eRAuS H OpATApEAt WT Bpawos: Județului si Pârgarilor din Braşov. — p 39 

Arh. Na, 762, , fectr 

c. 1456—1459. — Stoica armaşul este poate identic cu Stoica, paharnicul lui 7 ps: 

Vlad Țepeș dela 1458 (Venelin, Viahobolg. gramaty, p „92; Bogdan, ) Vlad Ţe- 

peș, p. 75). Ţepeş interviae pentru U dinsul pe lângă Brașoveni prin scrisoarea 

“de sub No, următor. |
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LIS. 

+ Îw aaa, BOERGAA HI POCNOAMHR,' NHUIET FOCNOACTRO AMI MHOTO 
BApitie MenA lipita 11 ASEpIiA MpiităTeata, CAAUS ni nparapra) 
WT pam: "TS3 HAT CASra roenoAcTea ai siSnan Groua 
apataui iba aapya S'Benep IlaSa; 'rore paai Npocitat rOcnISACTEO 
gi, SunwkTre A5 npagn 3anou. ÎI Born an neceanr. 

      

  

lo Vlad, voevod și domn. Scrie doinnia mea multă sănătate 

credincioşilor și bunilor mei prieteni, judeţului şi pârgarilor din Bra- 

şov. Are acolo sluga domniei mele jupân Stoica armașul niște marfă 

la Chever Paul; deci vă rugăm pe domnia, voastră să-i faceţi ju- 

decată dreaptă. si dumnezeu să vă bucure. 

Fără monogram ; pecetea (de 3. 3 cm. în diam.) e pierdută; adresa: cau n 

nipzrapem- wrHpamoa: județului și pârgarilor din Brașov ș scrierea este acecaș 

cu-cea dela No. arh. 262. — Arh. o. 790. 

„e. 1456—1459. —Chever (ung. Kâver) Paul» este probabil identic cu «Paulus 
Kew er, juratus Brassovienvis», despre care vorbește vornicul Neagu al lui Radu 

cel Frumos într'o scrisoare cătră Sibieni din 1469 (copie la Acad. Rom.). 

y 
LXĂ. 

Înv aaa, BROEROAA 1 POCNOANII, NUMIET FOCNOACTEO AU AMre 
BA patit MOULA APEPIIA MI CAAARIIAL NȘIIATEAEM POCNCACTEA AMI, 
CRANS n Ei DpArapeat UT păi, Bau, u "rSan Bu nScruy ikpe- 
ANII BROACE 11 IPARE BALENI AMIACETII HA UECT, Ad BI He pĂBAcANITE; 
N ROAN YTET EHTH, 4 rOCnoACTRO EH AM DUETE RHUrŞ/ASA POenA- 
CTBA A, Ad BHAM ROAGE Bit €S_Adaii, 34 pai A ESAer nkpa 
THEMBU APALAL, 1p1o ut EpAâni AO Bama roenoicrea. II porn 

/ Ad Bu Samo:inr alră ez CEAUIIO, AAA. e 

Io Vla d, voevod şi,domn. Scrie domnia-mea multă sănătate bu- 
nilor și dulcilor prieteni ai domniei mele, judeţului-și celor doispre- 
zece pârgari din cetatea Brașovului. Şi iat va trimeS” niște boi şi 
vaci domniei voastre de cinste, să vi-i părțiți ; și, câți vor fi, 
domnia yoâstră să-mi scrieți carte cătră dota ia mea, ca, să ştiu 
câţi vau dat, și să fie spre credința oamenilor c€ i-au mânat la 
domnia voastră, Și dumnezeu să vă înmulțească anii, cu bucu- 
rie, amin.



ĂI vy >). fin rd. l ro [nor 2 42 a 

Lo) PUTEA, TUNES rf2"h 93 A PI 
ah, 

Vinriu 3, Pa tra aa. er. PP 

ST Alonogram (ca To Becele rotundă, 3 cm. în diam. acozerită, identică ca 

i 3 înărime și foritfEitea dela No..102; legenda pare a fi şi. aci: NIOAX WLAD! 

WAYVODA ET DOMINUS (TRANSALPINUST]); adresă : $ Ag n ret npita- 

reales] reeneacrea aut, exAuS n Bi nparapt WT FpausaS : Bazzlor  girdilcilor Ș.) lie 

Zeni ai domniei mele, judeţului și celor 72 pârgari din Brașoo. 6. — arh. No. 105! 

c. 1456— 1459, | - “// 

           
    

  

   
     

          

    
A | 1XXI, / 

AN „/ 
4 nl Adi, alt Au ES Co sua Soon efon 

a suntu recus; Abba AS PEBIM- npiaTeatiM rocnoAcTItA ANII Al, i forpe a 4 

3 407 Bpamiș, i pacea ek “noa, n9f/ Toat BEAIIUIA ZE if SI mapfit = 

4 NBCENECTIIOE se nora tutte npi ingeri, pane MOINA AO pl Chiar ei 

r XA cea Aa ei page ră Trees; A ni, 140 Ș pe Aus Au "E nop-+ 

4 ua rpciidaul în ui cragnulicapat: A Axă fo ia, ASA Az 

77 XouS/ erolarii „fu npinataai ună e ctos u iată fiu cTBA d i pă dă 

g TM Mp AGEph cz “Baa, ante Aa ese soba RACA Caru, 4 

1 Aa XoAET ui Băul AMSAE EZ samd a] FA, TD sa RĂTII iu dosare, :0, 

|, ea up € FANA rul 3] n Bea pars [rai EA AA E SOTII Ş pe 

ME papat. Pănet AA XSAET-I fani ? ee e a cra — 77 

Ti tutizcA Hă ARSE ate AMI € nops%uă OCNA MIAMI îi Epăr dlukan 

pn fuaaan. lan na ră npuigafai, la XSU£. Wu CZ /BAANII Apa 

PA wuip, AO "Tod: | a! HI GOrk RIL VUBECEANIT. Ie, Ş PSuta,. 

ya A At. . IA 

„ 19 YIa d, voevod și aciăă a toat ra elit: Scrie d dom- 

3 nia mea bunilor prieteni ai domniei mele, pârgarilor din Braşov și 42/€- 

tuturor Bârsenilor, apoi celor mari și celor mici; rea - cinstită în- 

chinăciune aducem, ca janorj buni prieteni: ai mei. /si să yă fie știut (rr 

domniilor voastre că de toate câte mi-a poruncit stăpânul și fratele 

„. meu mai.mare Mihai Siladi vreau să să mă țin; şi_iau pe credința 

şi pe sufletul domniei mele s a pace bună cu voi, şi să fie slo- 

bode toate drumurile, şi să umble! oamenii voştri la noi să cumpere 

şi să vânză slobozi, fără” nici o grija și fără pagubă, ca şi cum ar 

umbla prin țara voastră. Așișdesea şiloamenii noştri să meargă slo- 

bozi la voi, fără nici o paguba, precum mi-a poruncit stăpânul și 

fratele meu Mihai Siladi. Pae-la_asca: ţa mă învoesc aiimai câtă— 

vreme va ține (și). el pace cu, voi; ațata și eu. Şi diimnezăţi “să vă 

bucure. Seriș-ar -ame în Rucăr, luna lui Dechemvrie 1. 

MN peezar heh 
AL : Î bt PAL! | Ni £ e uzat cat PP? 

   

pa P
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: Aonogri ant i pecele rotundă. (6.3. cm. în. diam.), cu. legenda în litere măruule : 

. CR 160 EASAL - BCOIECOAL. [Hi Fi EEGEU EMA” "SITPCOBASIXIUGROI; 
Pee 

adresă lipseşte.— Arh. No. 193; Al. No. 49 (atribuită greșit lui Vlad Dracul). 

c, 1458—1459, când Ţepeş se bucura de sprijinul și încrederea lui Mihail Szi-. 

lâgyi, căruia Saşii se plânsescră de prâdăciunile domnului român. Guvernato- 
rul Ungariei le răspunde din Buda (la 6 Martie 1458) să caute a trăi în bună 

pace cu el. Engel, _Seschichte, der. Walachey, p. 174; Iorga, Convorbiri Lite- 
rare, an. XXXV, p: 50 şi urm.; Conduratu, 1: c., p. 83, nota 2. 

LINII. 

+ Îi aaa, BOFROAd 11 POCNSANHZ, NHLIET. FOENCACTRO A Yepe- 

TH3AO ACEpINAL NpIATEAEM POCNOACTBA AI, IIpATApEAL Bpaueneinm, 

n "TSai EBU AABAA SHATII, Bako c$ WEBH3H Hatuui MSAE AnauTpn 

Ta c€S Rua. ESnuan. trRRon - -WI4EA, BH[AJS ecT no Ap; Bi He 

CTE XTEAN AA HK WETABUITE Ad M3HEc$ CEAO VUIIEA, nŞ flat ra c're 

Satan. "Toro pan BI IIBOCHAL: HAT MM BpATETE wuea ai HA ANTE 

ASBATI IA; EAHO WT HU Ad HA CA EPATIT, MOfIeitte uk S narSB$ 
HE MOEEMO WeTagiiT, Îl gorz Bu Recea. Tue, AER = 

-Io Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea. heretisire bunilor 
N 

prieteni. ai domniei mele, pârgarilor- Braşoveni, şii iată vă dau de 
1 ii știre că acest om al nostru Dimitru + a-f6st cumpărat niște oţel, 

și l-a cumpărat în bună pac 2); dar voi naţi vrut să-l lăsaţi să 
aducă încoace oţelul, ci i l-aţi luat. Deaceea vă rog: sau să-i.dați 
îndărăt oţelul, sau să-i-da ați /ducaţii; una din două să i se întoarcă, 
căci în pagubă pi putem să-l lăsăm. Şi dumnezeu să vă bucure. 
Scris-am”D&chemvrie în 8, 

Alouogran ; ecefe rotundă, e, 3. 3 cm. în diam, neacoperită, cu legenda în 
came lilere foarte 2 mărunte: [se 100 Ea, Ma BGOIJECOAŢSI 1 CH) B'(GEJ BEAA[n) 

—._ SUTPGDEAAXINC GO); adrăsa: + 
Arh. No. 270. ; 

1456—1462, i 7, | | A 

pn 

npzarapem Bpamencuuat: Zârgaritor Brașoveni.— Ph 

sh 
USS, | aa 

i 

1 Iluuier roeneAcTBE, Au RAMELIIEAL w'r Psuep: Sau Bu TOROpI 
4 ji 

T 
Focneaerts AL, BA ROI Wace BHAIITE cuie noneakurie TOCNOACTRA mu 

- HA TO ua k) CAN wr Bac Aa Wwruiic S$ Dpauicg, Ta Aa AacTe 
ICI i 

1) Orig. WRUI3H nau ale Amara 

mitru şi tovarășii lu Da 
) Tradus verbal “e în pace», - 

acești oameni ai noștri Dimitru, adică Di-
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anaTui ÎpauioRbicAi 34 CESI: AAC; MIO AMI £ ACULEA 34 pacor$ TSp- 
UEAt, AA BH4zT ue € iniția aa ro. HI TA Aa Acuae EA WT . 
NIK ANORANCA KA POCNSACTEO/ AMI, d WII RARO £ VIA 4 CEAI PAac, 
awu ce e wnpka. Gero paai TO E PT(A AA ACIAE, A WII AA ACIIAC; 
AIE AN ME TE ACT HB& POCNGACTES/ AI, A "TONAI RAME, 10 aie 
vworuTr S Bpaui9t, Nat AA ACIAE KA /POCNOACTEO AMI, Ad A AdEa 
BUATI; A CEA WACRREZ, 100 IE ASUECTA CHEA3I BHHTA, A UE Ad ra 

„ AWWCTALETE AA MUTIIAE AAA ci. Sif AH XTE AH 'TONBII AnoAticap 
HA POCNOACTRO AI, II Ad AĂCHAEIC TOTO Hi TOUBIL BAAMEUI, MIO 4ie 
wruTr $ Dpamoe. Iluo Aa ke. 

Scrie domnia mea vameşilor din Rucăr şi vă grăeşte domnia 

mea: în ceasul în care veţi vedea această poruncă a domniei mele, 

în acelaș ceas .unul din Voi să plece la Brașov și să dea de știre 
Brașovenilor despre vestea ce mi-a venit de lucrul Turcilor, ca să 

"ştie că nu e nimic adevărat. Și vota unul din ei să vie în solie la 
domnia mea, dar îndată ce a aflat de vestea aceea, el s'a oprit. Deci, 

cel ce voea să vie, să vie; iar dacă nu vrea să vie la domnia 

mea, atunci vameșul ce se va duce la Brașov să se întoarcă la 

domnia mea, să-mi dea de ştire. lar pe omul ce va aduce această 

carte voi să-l lăsaţi să se ducă la casa lui. Și. dacă solul acela va 

vrea să vie la domnia mea, să vie cu-el și vameșul ce se va duce 

la Braşov. Altfel să nu fie. | 

„“Monogram ; pecele rotundă, c. 3.3 cm. în diam. cu legenda: [ke 10) DAMA 

” “EGOIROAT (E TH EDC]EN 36ÂAU STEPGOBASXIU[G 4 cou ; adresa: î es- 

meu wr PS: “Dameşilo) "dela Rucăr. — Arh. AO. 735 . 

1456—1462. — Poate dinaintea expediției turcești dela 1462. 

LAXIV. d- 

- [ia NpucTa BETA BAATWEBpuui 1 YpHCTWAIOBRIRII Iw aaa, 

ROEROAA BOILA AMIAGCTIA Hi POCNOANHR BACEN BEMAN STrPWBA4- 

YÎHCROI, AABAT FOENICACTRO Ai cit NOBEA'kune TOCNOACTEA At 

npknoueTântiat: Hi BĂpHNAL 11 ASEPIA MpBIIATEAEA TOCNOACTEA Ati, 

CANIS, WE MpATApEAM II ApSSEA BZCRA TPARAAHWAI WT BEANEII 

r pa “BpauuVRS, HI BZCEA MOINA ACRA NpHIATEAEA WT BAC? kon 

BEM Bpzce, REAMIVEA ZRE HI MAANAL: TARWU Ad HA ECT [10 CTAPWALS 

BaBonS, RâEW EET BHAO 1 OY NPABHI ARHI, EIJIE ZE UT, BEAM 

27 Mpa BCERSAA Ade H AO AR poatreak roensAcTBA [ant] -— ( , 
a.m
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REAUBATO haaa(a) BOEROAA, HI NO TOA N OV Ahtili POCNCACTEA A. 

Tan €CT OpHCAA POCNOACTRO. AM Hi WT cara HANpkA, BWTU Ha 

*FWA ETAPA  BAB0HS, RAR NOAUHOTO MUT CATA HANp'EA, ctaaa 119 

£CT EHAA AA HE BAĂET HI OV EAHOAL avhkerk 10 BEMAN FrOeNOA- 

<TRA [ai], nS Aa cer caoBoaeu BACREIN UAB 4 BOAEI TpAro- 

BATU, 11. ESNOBATII Mi NPOAABATU, BE3 cRaa$. [| nat 34 pasoTsS ao- 

cakS (Sic) eaple ECT WCTARIIA PEENOACTERO AMI IIRO AA €S CAGEWANU 

Ad  ESNSET NO RACE 'TpATOREV 1 NO Back Vopa ui HA RACE . 

aAvkerk No BEMAN POCNCACTEA AM, RABO EET BUa0 n Np'kitac eTapu 

BAROH MECT BUAO 1 9 ARHI TOCNOACTEA ANI, TAROH AA ECT Ii WT 

CAPA. HANp'kA, AO IRIROTA POCNOACTEA MU, RAO Aa ESNuSer CAo- 

BWAne 4UT BACkY 1po Hai ESaer "rpkek n povk. SI na za Baa 
CU, RARO. ECT BHA CTApH BAL H OV Ab POCNOACTRA AMI MPR, 

TASII Ad €CT ii CZTA, H MAR 1 MUT CATA Hanga, Hai No 'Tparonet 

Ş EMA POCNCACTRA AU, HAN NA, NAAHNHCEUY BAMAȚ: Ad NAATHT 

NpABA Băâată, BARO CS MAATHAINL li NPARO, 1 MAR 16. 0% Ab POCNOA- 

CTRA A; d NORBIIDE HUVTO Ad Hat He CaVber ANTUSTII RAAUI, MA 

BAWTORATH, HUH MPARAAAE RAPA, HE, AROPIUIII, HI RAAEUUU MUT 

RAPAu, HN BAMEUII 119 CS NSA, NAaHHHeRuY Bamay, Hi no. ASnans, 

JU Hiih HUXTO ST NpABIHTEAEY MAN WT CASCA TOCNOACTERO (Sic) aul; 

NONEAE BAPE KTO IM YOUE PABOPHTIL CTApU BA TA UN TET Serul 

N9BHm(£) wr TOtd, 110 ECT Mican OV titurSa$ (Sic) rocnoAcTBa Au, 

TO3U WACRREh BEANRO ZAO 1 WATIIO MAAT NpItITII WT FEENOACTRA 

atu. Îluo ne per GUTUI, NO WVpI3A0. rocnoacrta Au. Iluc, wy. 4 
AEHh, 9Y REA rpaA-bpauior, n ARTE „Sunt, "TEAeantti Î. 

Întru Hristos dumnezeu credinciosul și de Hristos iubitorul Lo 
Vlad voevod și din mila lui dumnezeu domn a toată țara Ungro- 
vlahiei, dă domnia mea această poruncă a domniei mele prea cin- 

stiților și credincioșilor și bunilor prieteni ai domniei melc, judeţului 
și celor doisprezece pârgari și tuturor celorlalți cetățeni din marea 
cetate a Brașovului, și tuturor prietenilor mei celor buni din toată 
ţara Bârsei, mari și mici: ca să le fie lor după vechiul așezământ, 
cum a fost și în zilele de mai nainte, încă din vremea marelui 
Mircea voevod și până în zilele părintelui domniei mele, ale mare- 
lui: Vlad voevod, şi apoi şi în zilele domniei mele. Tot așa a po- 
runcit domnia mea să fie și deaci nainte după acel vechiu așeză- 
mânt: ca de-acum înainte scala ce a fost să nu mai fie nicăiri în 
ţara domniei mele, ci să fie slobod şi volnic fiece om să facă ne-
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goţ, şi să cumpere şi să vânză, fără scală: Și iarăși, şi de lucrul 

cerii, am îngăduit domnia mea ca să fie slobozi să cumpere în 

toate târgurile și prin toate ținuturile. și în toate locurile din țara 
domniei mele, cum a fost și mai nainte așezământul cel vechiu și 

cum a fost și în zilele domniei mele, tot așa să fie şi. de-aci na- 

inte, cât voiu fi în viață domnia mea, ca să cumpere slobozi din 

toate câte le va fi de trebuință și vor pofti. Şi iarăşi, cu privire la vama 
lor, cum a fost așezământul cel vechiu și [cum a fost] în zilele dom- 
niei mele de nai nainte, tot așa să fie și acum și de-aci înainte, 

fie prin târgurile din țara domniei mele, fie sub vămile de plaiuri: 

să plătească vamă dreaptă, cum au plătit dela început și în zilele 

domniei mele, iar vămi mai mari nimenea să nu îndrăznească a le 

pune, sau a-i bântui, nici pârcalabii de orașe, nici vornicii, nici va- 

meșii dela orașe, nici vameșii ce sânt la vămile plaiurilor, nici la 

Dunăre, nici altcineva dintre diregătorii sau slugile domniei mele. 
Căci oricine ar voi să le strice așezământul cel vechiu şi ar voi să le 

ia mai mult decât ce este scris în această carte a domniei mele, acela 

mare rău și urgie va avea să primească dela domnia mea: Altfel 

n'are să fie, după porunca domniei mele. Scris-am Octomvrie în 7, 

în marea cetate a Brașovului, la anul 6985 (— 1476) temelia a 4-a. 

Alonosram ; ; pecete rotundă, atârnată, c. 3 cm. în diam, sămânând foarte 

multi câă dela No. arh. 762, dar cu Jegeuda : S. IOANNI VLAD VAYVODA ET 
PONINUS [7RANSALEINUS?), neclară, Că Și celelalte legende latine de pe “pecețile 

   

-1 
Ala 

du Țepeș, dar probabilă, având c, 38-40 de litere. — Pergamentul No. 773. — (/r. 7 
=> 

Zoe | 

fin arhi ÎA Lxv. 
tm pp ÎN Ye dim ho] Por/Hbir 4 

ș În Bass, ROEROAA îl POCNOANIIh, MIUET POCNOACTBO AU E'kp- 

URAL II ACEPILM, CAAABUAL îi NOUETĂNNAL NPHIATEAEM FOCNOACTEA AI, 

CăAUS n npzrapea wr Bpauisa. Sau Bu AABAAt Ssnaril GARBO Hd- 

UITA EpA:BAtuia (LatoTa pABBAANNANE, II NOE “kraa ecr S TSpuek. Toro 

paai Rit EET SCAOBOANA BOPn NĂT. ACIA/LTE CA XA'kE n ze BSNAI, 

Ad ce VpaniTe, epe ecrT SUHUIIA fre Aa c[a]a cra eAHă aemMa'k. 

H ape 119 Bu peug CASTA POCIIOA, CTEA aut siSnan PaTSuASa, a Bu 

Ad re B'kpSere, pe CANT MCTI Anheaua rocneAc Tea Aur. Iuno wker. 

Ile. WoEa4. îi Ati, S$ ozEORIuulu) 

15 Viad, voevod şi domn. Scrie doinnia mea credincioșilor și 

bunilor, dulcilor și cinstiţilor prieteni ai doinniei mele, judeţului și 

pârgarilor din Braşov. lată vă dau de știre că am răsturnat pe vrăj- 

, 
PE ui Ă
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mașul nostru Laiotă, și: a fugit la Turci. Deci va slobozit dumne- 

zeu calea. Veniţi cu pâine şi cu marfă, și vă hrăniți, căci a făcut 

dumnezeu să fim acum o singură țară. Și orice vă va spune sluga 

domniei mele jupân Rătundul, să-l credeţi, căci sânt adevăratele 

cuvinte ale domniei mele. Altfel nu este. Scris-am Noemsrie în 8, Ja 

Târgovişte. - - 

  

“ Afonogram; pecete rotundă, 3 cm. în dian:. acoperită, cu lesendaălisidili 

cartita TEAEA POCNOACTEA Ati, 2:SAcuS ui npztagtat: wT Îpamoa: prietenilor dom- - ? 

zici mele, județului și pârgarilor: din Brașov. — Arh. o. 745. 

| „1476. — Cf. scrisoarea lui Ştefan Bâthory din 11 Noemvrie 1476, care spune 

aproape acelaş lucru (Bogdan, Vlad Ţepeş, p. 35.) La 16 Noemvrie Ţepeş cu- 

cereşte Bucureştii (Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, nota 208). 

10 
UNXYI. 

Aa pi ” 

e Ivy Îiaaa, BOERSAA UI rocnoAMttiti RACE BEMAI OVTPPORAAXIICROI, 

TIET. FOCNOACTRO AMI ACBPHAVII CAAARIA1 IpILITEAEM POCNSACTEA 

A, CRANS 1 NPZrApeA. 1 BACEA MOINA] npirareaca wr patut ui 

wT hpzca: TSani BI AaRATA r$ENSACTEO AMI BHATII ARO Ar c(€) cac 

ROAEM BOI (SiC) NOBACHIIAA EBA BAAUIEA BEAR 1 RACI BoA'bpi, u 

ScackoAua au cer zor no cRSAc nSTrone, îi no PSuea ui no Ilpayora 

une Peaks n no Bsale$). “Toro paai XOANTE CATA CAGBSAMUI 

19 SAE BI ECT ABATE, Ad CE Npaniirre. [ Born tu Beceanr, 

Io Vlad, voevod şi domn a toată țara Ungrovlahiei. Scrie dom- 

nia. mea bunilor și dulcilor prieteni ai domniei mele, judeţului și 

pârgarilor şi tuturor prietenilor mei din Brașov și din Bârsa: iată vă 

dă de știre domnia mea cumcă, cu voea lui dumnezeu, mi s'a în- 

chinat toată Țara Românească și toți boerii; și va slobozit dumne- 

zeu pretutindeni drumurile, şi pela Rucăr și pe Prahova şi pe Te- 

leajin și pe Buzău.. Deci umblaţi acum slobozi pe unde vă place 

și hrăniţi-vă. Și dumnezeu să vă bucure. 

= Dlonograntş. pecete rotundă, c. 3.3 cm. în diam. cu egeudă Zatină foarte stearsă; 

adresa 2 AORpHA H €AaARIIA NpĂIITEAEM PECASACTEA AH, CIRUS Ti apatagta sl] pasă. 
lpamoa: bunilor și dulcilor prieteni ai domniei mele, județului și pârgarilor din 

cetatea Brașovului. — Arh. No. 172. 

1476, Noemvrie—Dechemvrie. — Scrisoarea 
tomvrie 1476 (No, LXXIV). - 

aa E 

O 

samănă cu privilegiul din 7 Oc- 
. În CN ui .
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LAXVII. 

7 ALuAceTiR BO:IEO w aaa, BOIRSAA 1 POENSAMHHR, ME poe- 
sac EO AMI AMOTO 3AȚARIE ASEpIIIAL N NpitaTeatat 1 EPATitaA roc- 
HOACTEA AU, CBAUS 1 acea nSpragivai ww Bpauiwa. Il no cea nn 
Aaaa $ aan, epe XCIET IPHâtii Ad ACHAET BA FOENCACTEO At 
W'T "TAME, Ad Ai caS:uIT. ȘI rocnoAcTRO AI CATA HEAAA ASEATII, 
Ad HA NAAFIAL IBOAAZ; AS Bape TO KEIIET Aa ACIAET EA roc- 
NOACTEO ANL, Bape ec Spun, ape € GanSu, Rage cer aay, ape 
ESAL ETO Ier EWT, TĂIS cer ROAE AXĂ caSatirr rocniGACTES At, 
4 RH TA NSCTIITE BA POCNOACTES AMI, 1 ca BauiS tiurSAa ANAT 
BA TOCNOACTEO AL, Aa AU CAST. S| roenoAcraĂ aul ra Ilea! 
AMIASBAT îi XpanuiT; tao 1 CASrE POCNOACTEA Ai ȘI îOAAZ HEAAAL 

—— Da 
AAA dani, IL uurS roenoAcTRA Ai Aa 59 /ApzitiiTe S Bac, "ra 
i 
HA NOCOUIITE IOHARWA. Tano zu MOAnAs fane MOWAt GpaTitani, 

/ SeuunTe Au! "Tara CASES, EH Born ut Becfar. 

/ 
| Cu imila lui dumnezeu Io Vlag7oevod și domn. Scrie dom- 

/ -nia mea multă sănătate banii eleeni şi frați ai domniei mele, : 
/ “judeţului și tuturor pârgarilor din Brașov. Şi după aceasta vă dau 

de ştire că vor să vie voinici: de acolo la, domnia mea, să-mi slu- 

jască. Dar domnia mea acum n'am ducați, ca să le plătesc leafă; 

| însă oricine ar vrea să vie la domnia mea, fie că va fi Ungur, fie 

Săcuiu, fie Român, sau orice ar fi, dacă voește să-zi slujască dom- 

Biei pele, voi să-l trimeteți la domnia mea, şi să vie la domnia 
meaj/-cu cartea voastră;* ca să-mi slujască, lar domnia nica îl voiu 

Nopilgi şi-l voiu hrăni, ca și pe slugile domniei mele. Insă. leafă 

n ărm=de unde să le dau. Şi cartea domniei mele s'o ţineţi la oi și 

s'o arătaţi voinicilor. Astfel vă rog, ca pe niște fraţi ai mei, facd-ntă 

această slujbă, Și dumnezeu să vă bucure. 
Tome CLIP teren se 

Afonogram; pecete rotundă (3 cm. în diam.), acoperită, cu. legenda: a vă OAS Ne): Ad 

W]LAD _WW, WAYVODA ET „DOMINUS [TRANSALPINUS?]; adresa:  AS5pria npitaTeatM 

mere RpYT tam A TEO ACEBA A în, "Ca NuS “is Ezeeu nSpraswat af Rpamwa: bunilor Brieteni sz 

/razi aî domniei mele, județului Şi tuturor pârgailor dinu Braşov. — Arh. A 0. 

730; Ali. Ao. 77. 

1476—1477, din a doua domnicța lui Vlad Țepeș. Conduratu,-l. c., p. 95, nota 

1, o punc, cu mai puţină probabilitate, la 1462. - . 

Frei



    

  

pe / ai AA 
vb ne Vp 

| i, ice ate N a i ! 

4 N. 100 1 Mii 
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i i acd 

Na t Dan pretendentul. i ptĂRȚ, i 
Lu (ar Si 

(1459 — 1460). A ad j JA 
A x A N 

„N LXXYVIII. A Su A 
1 A ol: n; fe Dap i go | LE 

A 1 [007] Iwu/ Aann Boeteaa, câna Aaa REA BAT O. BSEBOA HA n vor 

2 rocneiaă Anal) feoteoad; 
aa PI piu 

; MMSre AB dnie- Ziisitaontnie, e ii 

nara Epămorrltnoai, a caniifsir-|i păcrRatn nparapea, pus 

+ crt ag | (ere paranpse IAS Bi Ad RA es „GRRz, f VA cuv STII 

4 ASA) did cafea Y ga Pogumtâ raci său 14, apă (tu 

| ca Rap „APR IQ. . (nun fe pac el vu Se “pe că 

a e Meine dute ce Bplcme, vrei xopeas, 1ahi 

d MSeAaŢI Hdui AOANL AD. LE îl PĂR m 1£ (A AO REALA, 

Cifre mu avoikserre gandea anul "PARSRAE, a câg:sunpu ue MS 

1 AND tace? di pm natia, RotA neavpfen.] | Mr ia Me neausâf 

(7 MMASET E, duh ti fua i 

masa: aa ee | 
ela lon Dap sal lui Dan: marelui voevGă, şi - dela 

doamna lui Dan voevoă, multă sănătate și închinăciune prietenilor 

- noștri _Braşovenilor, şoltuzului și tuturor pârgarilor Braşoveni. lată 

pat Nă- rugăm, Şi, dumnezeu să, vă. , Vă povățuească, să vă aduceţi paminte 

] 
1 

|   

  

N 
pipi int “de sluiBD ce ă a -BicutDan + voevod, părintele” și “domnul” nostru, cre- 

? al 
e ul U ştinilor, Și umnezeu să vă povăţuească să ne ne ajutaţi (cu cu ceva bani 
ea 

i ti pt "de cheltueală Ch) acum, în vremea asta de_sărăcie, căci vrem să tri- 

N Aa „e metem iarăși oamen ii, noștri la chesarul- craiul, dar n'avem de unde 
eh ge E ERE . cheltui, Dacă/puteţi să ae ajutați, vom sluji si noi oi doiănii OH voastre, 

iv ( „dacă nd Va/ă uta d du'înezeu, şi fe vom-atăta mare, dragoste. Â ul 
S AG 7 = e p 

n aonokrăma Spate; Decefe rotundă, €, 2 cm. în diam... pierdută ; pare a 

(h E N pi î fost deosebită de cea dela NĂo. 9 și ŢI; adresa; A uamatz npiiaTeaei, cxANea 
i v 

) A! PN u nparapea, WT Epamoag prietenilor noştri, judeţilor. și Pârearilor din Bra- 
A 

sl, i F09. arh No. Z2; Al, Ao. 33. Vri3 p- 703 cu E si 

It EU it 1459, Fevr. 17—1460, Martie 2. _ Chelaral-eraila din scrisarea lui Dan este 
iei + ,7 împăratul Frideric al Ii-lea, ales la 17 Fevr. 1459 Lege al Ungariei şi considerat 

x 4 . deci de Dan ca rege până ce Matei Corvin şi-a ocupat tronul, la 2 Martie 1460. 

pi | Dup Y, „Onciul, Convorb, Liter.. r. XĂXVII, p. 229, nota 1; orga, Ștefan cel Mare, p. 
( AU 776-— Dan, care se refugiase în Transilvania prin NaiTunie 14 1456, de frica lui Ţe- | 

NT Veil velgari ti benz 2 ai îi II) 
ji / 1) Orig. cal KEAUATOAA £ Hâturz = Ung. koltseg chelueală, în textele vechi ro- i ii 

sat ad mânești chelciug. | + ft Ai puri Lp Cata tetyath? de tn pili ir, pr ruta | 

f "a 9 4 pt (ASA dr a , 
„e e   „i
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"peş, umbla să-l răstoarne pe acesta încă din. primul an de domnie. La 17 De- 

chemvrie 1456 Ladislau Hunyadi, comitele de Bistriţa şi «capitancus generalis» 

al regatului, scrica din Kecskemât Braşovenilor că regele a trimes pe <Daan» 

să alunge din scaun pe Drakula, care i se arătase «necredincios», şi-i ruga să-l 

„ajute în întreprinderea lui (copie la Acad. Rom.). Braşovenii l-au şi ajutat, pre- 

cum se: vede din scrisoarea lui dela 2 Martie 1460, publicată, după copia Acad. 

Rom., de N. lorga-în-Convorb.—Liter. XXXV, p. 149—150, 158-159, 

7 aut se mit, 
7 Ie. asi, BONROAA, POCNOAHHI CEI BFAAE sporaagir ie MEA ! 

nseră lare EAI BPAA 11 ACHACY $ 3 Bpace BEMAE, 11. AH CSA en. z OAIE Z 74 

N NBRTAPU VOT Tipameng II AIOAME CTAŞII MUT BEMAE (pet, 19 cş> / 

MAARAAN 11 PAINE WT EPALII AA CS_IAARAAIL AA, arty £Ssuntuuta 4 

ABaBSarHauiz EPzRZMAUI, BARON HE ApZ:KĂ epS. caca roc- 

NOAAItA  HANiEEtU RpAad 3) au Ce uş npkAaa 'L$ fue, Tsau „punea + 

SeuuiatA NCTHUA HASueni AT îi A. Gu 

(rr ae BEMAE Bpnce, Ad” cS neuari S Apa 1 rau Mi, Tu ase % 

SVEATIA v Wuz cra; VW "FIX AISANIE ŞafA ASGuToRă; n EI “ASE tasoat 9 

"TEK AAN HE AO: e(6) nacuTriirii, u rea ASA Sari Ta uk 70 

SETARI HA BAzniha_Ata. ie gri MS ASeTa pi: "raSAIS aut, nb ce, Ei 1 

voie VEMEpIUA, Ad € HAEpA 

Base; 119 €S-ena(u) $/ 

BEMUAE, AO tiy pi Eau: aserari Ha” pasittih, A ApSrui Ş CUTII. 

H cnoui pe A es_Bra(n) wpa Bpauicth, 4 Win € 3Ea4 Stpa- 

„ASA. onAGuie: nparapii ww Î BpauieBK AA AM BABAne WT “rate 7 

> Ata ud HMATA ASBUTORA $ Bpa:uent RSI MUT TAATIREOUI SEMAt! -77 

A Dpnrapu Bânpuyz Ti ARBITRA, Ta Ac €S MOANA(i1) ANENE, Ad ian 77 

AaBatih, HASES. SI nra E “SAR n paaSatta rocnoAcTES (Sic) ati, a cev 7/ 

ACEp'E. IT aOEA (sic) cacă CMNOIIAMI BOAEPH, 11 A ChA_PEEhA AMOR PE Ze 

NpRrApEM, d Ş3uaaTa TI ACGITSIA, Ad CI NAATETI AOBIITOA A a 

ACEA HI MȘRTBBIIAIh, d TI ACGHTORA Ad CEE NAATIITA HIIERFĂ (UT. PTR Z2 

— unite: BEE. ÎSHAŞ, 119 £ ESrInIeat WI RAALINEE. BEAMAE, Ad CE ” 
7 

“e năaTu Hiuinră Wa n Bpamora. Luc. ANpIIAA E Ati. 21 
25 

  

    
   

  

   

          

   

  

     

   

ai IV Ad BWERWAd, MIASCTIA BORA TOCNICANIIE. 

Mn + pi, , 
ani 10 Dan voevod, domn a toată țara Ungrovlahiei. [Să se știe] că 

m'ăfiimes craiul Mateaş şi am venit în țara Bârsei, şi venit-au ju- /44. 

Seul şi pârgarii din Brașov şi oamenii bătrâni din ţara Bârsei, car 

  

. Dj 
i 

. 2 , 

1) Orig. rri na Motuerve pEaa. - . ( ie di rm Şir”) |



    
   

l-a făcut, cu ade- 

in Brașov, din ţara        
Î s 

N = 
Ați s-au fost dus.cu pace în Ţara Nomânească, pe acci 

y fmeni pe toţi i-a prins şi le-a luat ațutul; dar nu: s'a(Gătur sătura "7 Ş 
( Ah e numai [cu avutul acelor oameni, ci i-a|prins pe acei oameni și i-a Lui 
Gh EFES apă, pe] [de înși) Nu în fostdestul cu acei oameni, ci 

- ph P s'a îndrăcit și (mai tară și-a adunat 300 de hăeți din Brașov și din . 

n ara Bârsei, cari T se-aflău la Târgoviște și prin toate târgurile din Tara 2 

Rom cască; 3, „pe £ aceștia deci i-a adunat și pe unii i-a pus în ţapă, 4 

! pe alţii” pe pe foc. Şi pe oamenii, săi 2) ce erau din Brașov, el i-a 

creat; pe ascuns [la sine]. Şi- at Jeni pârgarii din Braşov şi fai- dU su 

t s uS despre partea acelor oameni că neguțătorii din Țara Româ- 444 

at nească au avere la Brașov, iar pârgarii le-au oprit averea şi m'au rugat 

A [6 pe mine să le dau povaţă. Și când am auzit şi am înţeles domnia 

A mea, am chibzuit bine cu boerii mei șiț/mi-am spus cuvântul meu 

pârgarilor: să ridice acea avere Ai să-și plăteascăfăvutul oamenilor și : 

4 âl celor morţi/ iar averea aceea să nu se plătească nici odată din Tara 

i ui Românească. Marfa, care este neguţătoi ilor din Țara Românească, 

a! Li să nu se plătească nici i aaa din Bragol Scris-am Aprilie în 5. 

   

  

HA 
"/ lo. Dan voevod, A mila lui dumnezeu domn. 

Pecele rotundă, c. 2. 8 cm. în diam. aplicată înlăuntrul scrisorii, cu e- 
ul d enda : x GUSTI 16) An HONBOASI LHIl; 272 șos/7 documentului, la stânga, DR ai 

f e ” = i pi ca aceeaş cerneală: şi y va = 1 [aaa] TvaA[k], și „scrise“ Joldeă ( (Ef. scrisoa- 
rea urmăloare); adresa lipsește. — Arh. No, Z7,Aili Ac. 32. 

1459.— Vezi nota dela No. următor. | „ân 
| m, ao «ri Neil Fa LXAX. A spate” "i A 

, 3 Vu „2 ma 

m 1 lw Au noii A, AiSpreiti "5 rQon$ Ann dee aeathe»Srsfaa- 
V “Xickoj “Tae - rocn AcTraS( (sic) NUI AIOROBHOEe NOACUENIIIE, - 2 npinocuâ, da 

Vinrhurâe “ECHA UI RACeamoa[e]ana Xepelu md, A al ua aeavu Său Bpauut 
Ip. HI YIPRTABEALSLARO MONÂT poa EAcÂt” 1 ASEpUÂY npia'reae Pat Pi vane 994 A p piATEAcÂU Ad snâeme 
vai , A BDaane 1 CRÂ MUBAAU- Hi Aaan A € TOCNOA lin AMI 

EpAAn BEAAS Slpraclajecoas 1 Bpnca în Gas, Aa HAETI € AVE, AA 
——— = , 

1 Vu în te felt La o 
eu A 

  

:) Un joc. de cuvinte. Sai ) 
:) Orig. (E Aa la_Miletic_ en aste, decaec schimbă înțelesul. [ne anTenghi Fl 

m ie Ema



   

        

   

                

   

     

      

N n A 3 / „i , 

N Ni ! - N - / 1 

“ A SA 103 4 [i ȘI 

ÎN : = ni ţa 
/ N > / fa 4 pl 

A en Sanattatn BeMAs. A oas. tips TOEnSA ETER ai Xa ANI CTE 

2 po area Nu npiatean ÎL anaere ru „AESE: EZAO “eu e BHAn ACE 

7 POAUTEAȚĂ ANS ROUBOAA ACEPH, A tasenit, | tăpe” av NOAMO:EE Born, A Bit 

7 “Ss, uitu n Ne AF6pn. Ilpows$ rocnoAcTIre RU, AA "RU HaSuir RO h 
7 A ae NOALO:EETE VOT 1410 UANATE npiatrsbs HAM TOGBIRIIEM HAN oi e: 

“rea Sita, e Ai e PASTA Mara, —H “io. âuaere wr AgasSae, A an-aut: p 

/ namere. ÎL Gorp-Aa Sauoinur a trial roeneAcTrto_(sic) au. 

( [1 Ji rd) VIphiti ke 
lo Dan voevod, prinţ 2 și; domn a toată ţara. Ungrovlahigi IP Tai 

Stie domnia mea închinăciune'Cu cu dragosteişi aduce cinstite şi pline” în 
de _dragoște -heretisiri, e /pămăns judeţului din Braşov și pâr- f:- 

garilor, ca unor părinți şi 

ET
 

/ 
uni prieteni ai înei, Să-știţi- că ma” tri= feat 

mes Graiul şi toți nemeşii A) şi mi-a dat stăpânul. meu craiul ţ țară” 9 ji 

Ardealului şi Bârsa ș Săcuimea, ca să meargă cu inine, să-mi do- ap. 

i bândese țara. „33 ro 4/4 ci cer dela « doninia voastră, să-mi fiți părinți, p” 
——, 

A și prictcii! Ştiţi bine |cât: de bun. a fost cu _voi tatăl meu Dan voe- | 
Pi di 

vodul; eu ' dacă-mi va ajuta dumnezeu! 4 săi fu ș și mai bun.cu; voi. Y, i 
———_—_ 

Mă sg “de domnia vpastră, | dumnezeu să vă. povățuească, să mă” pla 

„ajutaţi cn ce/veţi ave prilei, fie cu arme, fie cu haine, căci gloata /47 

ii? mi-e goală. Și ce știți despre Drăculea; [să-mi spuneţi. Și dumnezeu 

să înmulțească anii domniei voastre. 

AMfonagram ; pecete rotiudă, c. 2.8 cm. în diam., acoperită, cu legtuda : 

= GUSTI 100 ASIS HOHROAN Li; ge Bucăfica de hârtie ce acopere pe- 

iza e scris an (== Vraan) îuaa = a scris Pld(ea); ea poale să fie însă desii- PP 
e 

—pită dela scrisoarea No. 11, care întradevăr e scrisă de Joldea ; adresa:  u:s- € ? 

AcuS n npzrapem otwr_Bpauoa i Judepului și pârgarilor din Brașov. Ca scriere ri 7 : 

bucata aceasta se deosebește cuNlotul de No. 17 și 72: ca arată acecas scoală [n 

catierafeă- ea serimarea fi ARilăt cir Făcăeș No. E — ari P ară. Po. —N fr 
p All. No. 37. ON ( ŞÎ ppt 7 22 1.) 

d 2 o 
1460.—Dan, autorul scrisorilor de sub NNo. arh. S, 11 și “2, pare a fi fost fiul 

lui Dan II, deci fratele lui Vladislav II, celui care domătştă până la 1456. El trăia 

pela 1459—60 în țara Bârsei (pela Braşov şi Feldioară), unde se refugiase 

dela 1456. Cf. Conduratu, „I_ex-pS2) nata 2; lorga,-Ştefancel-Mare,_ p,_62. | 

D-l Onciul crede că acest Dan e fiul lui Dan LII (numit și Danciul), care ar fi 7 

domnit în “în Ţara Românească dela 1446 recte 1447)--1448 sau 1451 (Convorb. î 

ALiter. XĂIVII, p. 229). Dela acest DanMIl nu s'a păstrat însă nici o urmă de - 

domnie în Ţara Românească, și e greu deladmis ca despre el să fi putut zice fiul : 

său că <a slujit creștinilor». Atributul «tânăr» pe care narațiunea rusească des- 
pr Pa 

JL ă 

7 

L
S
 

) Orig. răSereo eu. 

2) Oțig. Spre, germ. Fărst; diacul a vrut poate să scrie 4Spurre sau Sura. 

3) Qrig. wsăan, din ung. jodbdes, slujitor «ministerialis, li liberusz. 

aL
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pre Vlad Ţepeş îl dă pretendentului Dan dela 1459—60, nu este o piedecă 

serioasă pentru hipoteza că el era fiul lui Dan Il: la 1460 putea să aibă 35—40 

de ani. Cf. şi N. Iorga, Studii şi documente ÎI[, p. XXVIII—xx>. 

" Scrisoarea de sub No. arh. 12 e scrisă curând după proclamarea lui Frideric 

al li-lea ca rege al Ungariei (prin _Fevrnarie — Martie 1459); cele de sub No. 

11 şi 8 la 1459 (Aprilie 5) și 1460 (începutul anului), după ce Matei Corvin 

împuternicise pe Dan să pornească contra lui Vlad Ţepeş, care după moar- 

tea lui loan Hunyadi (11 Aug. 1456) începuse să se dea de partea Turci- 

. lor. Cf. cu No. 11 scrisoarea latinească a lui Dan cătră Braşoveni, dată din 

Feldioară la 3 Aprilie 1459 şi aproape cu acelaş cuprins (Conduratu, |. c., p- 
80—81). 

În Transilvania se aflau pe atunci doi rivali ai lui Vlad Țepeș: Dan pela Bra- 

șov, VIâd Gălugărul pela Sibiu (Amlaş); acesta din urmă e pomenit mai întâiu la 
1457 întro scrisoare a lui "Ţepeş, care-l numeşte: «<sacerdos Wolachorum» (co- 

pie la Acad. ROm,; exiras la Hasdeu, Columna lui Traian 1874, p. 126, şi Con- 
duratu, |. c., p. 79-89; cf. Lăpădatu, Vlad-Vodă.„Călugărul, p. 12). Prezența 
lor printre Saşii din Ttansilvânia şi refuzul acestora de a-i extrada, explică. 
în mare parte cruzimile neomenoase săvârșite de Vlad Ţepeş faţă de Saşii 
prinși în Țara Românească și devastările făcute de el pe teritoriile lor, prin a 

doua jumătate” â “anului 1460. | 
Printr'o scrisoare latină din 4 lunie 1460 («ex castro fluvii Dombavicha»), 

Ţepeş cerea Brașovenilor să predea sfetnicului său intim Woyko Dobricha (Do- 

briţă) pe «pribegi», iar în cazul când aceştia nu ar voi să se întoarcă cu el, 
sări alunge din oraş în faţa lui Dobriţa, precum îi făgăduiseră prin omul său 

AY Cristyan> (pârcalabul «lerstgion> cel dela 1476). 
aa - Scrisoarea latină a lui Dan cătră Braşoveni din 2.Martie 1460 (Convorb. 

şt Liter. XXXV, p. 149—150 şi 158—159) aruncă o lumină mai deplină asupra 
faptelor de care ne vorbește No. arh. 11; într'insa sânt citați toţi boerii pri- 
begi ai lui Dan. — Asupra anilor. 1456—60 şi asupra tragicei sorți a lui Dan, 
care năvălind prin Aprilie 1460 în Ţara Românească a căzut în mânile lui Ţe- 
Peș, v. studiul d-lui lorga «Lucruri nouă despre Vlad Țepeș», |. c. din Con- 
vorb. Liter., și Conduratu, p. 85—86. aaa a Ono 

    

Radu III cel Frumos. 

(August 1462—începutul lui 1474). J7 . 

ui LXXXI. dale 
/ | | | De | 

_ o PaaSaz BOHROAa ui POCNOA Hz, mure?” Coe OACTRO AH Aero 
BAPARiE” NpiaTEAEM PoeNCACTBA AMI, npzragoavivr Bpaueg, n Taozu 
BI POBSPIA FOcnoACTRO au, tate c5 [sul Acuan MERAS Batut 
Than Boa'kpu reenoacrea ati Aluvanazui Graz dMupua u Gronta 

„HN Alzust. Gero papi au renopua POCNOACTRO Ali? nape Kon 
WHY IEI XTETHAA ACHAET t4 FOCNOACTEE AL, A BE Aa n
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WCTARIITE AMIBIIL CA MANENIEM- Ci 11 Ci ACBIVTROA-CU CZ CBRE, Ad 

UK UCASBOAMITE, Ad ADIAST BA FECNSACTEE ANI, Hi HUROAS Huiţio 
Ad HA CE HE, SaAET ÎL RAARUO, NONERE BI MPOCIIA RAO Acu 

ngiareau. SI BOU HE IMĂT XTET AA ACIAST, 4 BI Ad Nk SkeaTruTe 

Ad IX NSCTIITE KA POCINOACTEO ANI CA CRS ILANENIE, NONERE ECŢ TAB OANEI 

4 «] 

.. 
N . 

CF 

IAMEMIE POCNOACTEA ANI, 1 4UHut €S XiiTactiit FOcnoAcTEA Ai. Ta ao 7 /re 
A .. - Dr a 

CTE PARI NpiATEAi POCRSACTEA AM, 4 Be M0 He Sute, UŞA Type 

UI) NSCT'RTre IA POCNSACTEO AI CA CREM MANEA, NOHERE A cS 

VIVTAEHII, HAAnie ECT POCNOACTRO (sic) a cae. SI nak ase aut te Sun 

HATE ARO RIL ILUEAL, 4 RUE Ad BIdETE, RARO_CAO BHAE NpÎATEANI AO 

CATA, d 4UF cară e sie GHT AMERAS Haaul TIpIATEACTRO, KZTA HE 

UUHMIITE ROAIS POCNOACTEA At. ÎL nat a en$) JE—ASTOAETA, HARO T ş 

Rage 119 cer S nec ACUTĂ: S nec (SIC), WII ECT ASBUTĂR BAALURE 

BEMAE, Ta RARO BHaâcTe. NOSTERPZAĂ, TARI Ad € APZ:RIITE, Ad _BI_HE 

SreueT, NS c4 CREA AA TOUT $ 1086, 11 HIIXTTO HUIJIO AA i ue 

Saar, nS cae Aa crour. lu ne Sumkre. Îl Borza Bu BeceauT, 

“- Îww PaaSA RWERWAA, AMASCTIA BORIA COCA. 

, „PI x 
lo Radul, vogvod,$i domn. Scrie domnia multă sănătate 

prietenilor domniei mele, pârgarilor din Braşov, Şi aşa vă grăește 

domnia mea) 4 au venit acolo printre voi acești boeri ai domniei mele: 

Mihail și Stan şi Mircea și Stoica şi Mânzea 1). Deci vă grăeşte dom- 

nia mea: oricare din ei ar_voi să vie la domnia mea, voi să-i lă- / 
” ai TOI a si să-i sloboziți să vie la don 

    

  

săți în pace cu avutul lor cu t0% 
nia mea, și nimărui nimic să nu i sea, nici (ânăca? un fir de păr, 

căci vă rog ca pe niște prieteni ai mei. lăr-cei ce nu vor voi să 

vie [să-i prindeţi și i trimeteţi la domnia mea € 

a rea  aceeă este a domniei mele, iar ei îmi sânt necredincioși 

altiel 6] nu faceţi, ci Să mi-i trimeteţi la domnia cu tot avu- 

eul fiindcă îmi 'sânt (uecredincioşi, iar averea e toată a domniei 

e 
a “dornic mele, Şi dacă fim) sânteți adevăraţi prieteni A/domniei 

| mâle, s 

ŢI 
—_ ” 7 e . . 1. o... su. 

mele. Iarj/ dacă nu feţi) faceb cum vă scriem, atunci. să știți că 

vam fost prieten până acuma, dar [de-aci înaintd pnetepie nu va 

A 

1) Pe trei din aceştia îi găsim mai apoi pe lângă Radul: pe Stoica (Vintilov?) 

la 30 Mai şi 28 Oct. 1464 (Arh, Stat,), pe Mircea comisul şi pe Stan (strator- 

nicul) la 1467 (doc. din 15 lan. 1467 în Arh. Stat.; Miletic, DR. p. 335). Un Stan 

(spătar) e citat ca martor în doc. lui Radul dela 2% Iulie 1472 (colecția-doamnei 

A... Odobescu). Un alt Stan este logofătul prins de Ştefan cel Mare, împreună cu 

Mircea comisul, în lupta dela Soci; 7 Martie 1471. Cf. Iorga, Ștefan cel Mare, p..131.- 

(7. 

ot avutul, căci 4/77
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ala) fi între noi, dacă nu faceţi 23 voea domniei mele. Şi iarăși, 

pentru femeea lui Oprea logofătul, [să ştiţi] că orice avere este la 

dinsa, aceea este.averea “Ţării Româneşti; și acum că știți mai 

bine, s'o păziţi așa ca să nu vă scape, și să rămâe tot ce are la'ca; 
și nimenea nimic. să nu-i ia, ci săli rămâe tot. AltfelȚsă) nu faceți. 
Și dumnezeu'să vă bucure.: 

   
fe 

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu domn. 

Pecete rotuudă, 31], cm. în diam. acoperită, cu iegenda : »X IG. „eaAoy A 
HOGROALI, TH 3GATAU [5 SCIPJOBASINIII ; adresa: f npiaTeatat roens ati MH, npa- 
„rapoa tr panica: frzezenzlor domniei mele, pârgarilor din Braşov.— Arh. No. 223 Sade 

  

e. 1462 — 1463. — Atribuiu această scrisoare lui Radu cel Frumos pe bazal 
asemănării toarte mari în scriere şi -monopram cu NNo. 236, 245 Şi 2 292; pecetea 
este la toate rotundă şi de aceeaş mărime. Cuprinsul ei-mă face S'6-pun în primul | 
sau al doilea an de domnie al lui Radu.La 15 Aug. 1462 el era recunoscut de i! 
Unguri (scrisoarea lui Albert, vicecomitele Săcuilor, către Braşoveni; copie-la. 
Acad, Rom.) ; în anul următor el trimetea Ungurilor ştiri despre pregătirile Ă 
turcesți contra lor (scrisoare din 1463 a lui Pongrâcz, voevodul Ardealului; ;copie N 
la Acad Rom.). — Oprea logofătul e un credincios a! lui Vlad Ţepeş: cl fugise 
odată cu diînsul în Ardeal la 1462 şi trăia încă pela 1476 la Brașov, împreună 
cu alți partizani ai lui 'fepeș. «Basaraba scnior> cere în acest an Braşovenilor, 
printr'o scrisoare dată «ex Novo Castro» (după Iorga, Istoria lui Ştefun-cel :Mare, 
p. 175, și nota: 194; Gherghiţa;. după, „Lăpădatu, |. c., p. 15, Dâmboviţa) la 9 Mai 
şi trimeasă prin <egregius Zidradin (prob! “Zivadin — Gina? cf. No. arh. 470) 
socrus noster, cui fidem creditivam adhibere velitis>, să alunge dela dinșii pe 
dușmanii săi «Opra logoteta, Woyko Thatuli» şi alţi «extraneos nostros>; cf. 
asupra lui Oprea No. arh. 69 (O), iar asupra lui Voico al Tatului Al. Lăpădatu, 
„Vlad-Vodă Călugărul, p. 60. 

LNS. JA A 17 Zr 

ra i În Paaovaz notnoaa. îi rseire Aura, TELE rocii, ACREO am 4 Da 

“ustă BApanie + ptaTeacăt rOENOACTEA a  Nparapei paun? n 
u TS8u tu Adnaâ BHATH; BARO Ati cre AsnSEruaui- ANETA, RARE ) 
Aa ai erau Aa hu. Ad TparSere CACROĂIE- 9 Beavati noE | 
dogcina Atu. T Lors păâti Bi ASEp'k BHATE, RARE (E ABIT Moni 7I& 

= cupanwâi cv  uâe, ASP. NETHAAEcET YHAia Au, ue ce; sri ere Te na 
avi [dece iau [ez AER laaz,(a) ne?eoal; BMETUpU XHATAANt; A 24 ApSRInI ce cre; 

SUA Skaruant: Ad NAATIȚTE- Tpugui. ap ka roăunS; pakora. ca! 
Be au a 1 ni 5 rovât np' atazrserej 'Tsre păau Eh j 

ânaTre; WTu Bf/Beme Aââ „ii "SERI Aniuz RpaÂ da naarir TE; ki ro . 
Dai BOpITE, wTi ie] Sacă :paâ Th3H „ASBU TARĂ; ARI CAO HCTIVAL na-:, 

| NR 
Le pi Lari w
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Hduau; WU ra „pai uk? S34. AS ai [Er] nooeră, pai Aa MS IG, 

ACTE! Mt $; RR CTE Adaul Acura MOIIAV CIIDARUWĂ 4 MUT cBoIt 

ACBUTnI: ue| CTE Aaau HuipSe Toro paAni RAATETE ACGUTRhE ACI 

"CUDARIWAL, Ad 11 HE TENACE "Spit, a FOCNOACTEO At Ad BI 4VCAC- 

EOAMA AA YOAMITE 110 BEAVAN POCIISACTEA AI, Ad TpAPSETE TAE RIi 

ESAET Boa; WUTI Aân TIBI ASBITEE AO ACE CAMPATII HE MEA 

weTazuiTru. ÎL 19 Bu napeuer TPAMATIIE rOENCACTIA Au ItocTaaniu, A 

Ad BpSETE, WTPII CAT pEiti POCICACTEĂ ANL, BARO BUY CAM COROPILA 

sa nam. Îl Gera eu eceani. Iluc. dep. Și. „ar 

lo Rap voevod şi damn. Scrie dota mea multă sănătate 

prietenilgr domniei mele, pârgarilor Braşoveni, și iată vă dau de 2/7 

ştire căjaţi trimes de multe ori A mit//să vă las să umblaţi slo- 

bozi şi să faceţi negoț prin țara domniei mele. Dar, voi știți bine că 

se_află la voi bagi de-ai săracilor mei, florini. 15.000 și 500, şi ați 

Dlătit în zilele lui Vlad voevod'1) 4000, iar-pentru ceilalţi v'aţi fost |: 

legat să-i plătiți ntr'un an jşi/(in_trei râ duri Lucrul sta făcnteum (7, 

s'a 'a făcut, dar voi într'aceea aţi amuţit. Şefi (nsă că va _ fost dat și z 

domnul craiul [bani] ca să plătiţi. Voi ăiceţi că a luat craiul acei bani; / 

noi am aflat însă Cu ădăvărat că crâiul nu i-a luat, ci via cerut 

craiul să-i dați dajdea; voi aţi dat baţ ii săracilor mei, iar din banii 

voştri n'ați dat nimica. Deci, să daţi îndărăt banii săracilor mei, ca să Ap 

nu-i asuprească Turcii, iar domnia meațvă Yoiu lăsa să umblaţi prin 

ţara domniei mele şi să faceţi negoț pe unde veţi pofti; căci eu 

„până la moartetiiti-sioiu lăsa acei bani, ŞI ce vă va spune grămăticul 

domniei mele Costandin, să credeți, ă sânt vorbele domniei mele, 

ca și cum Îe-aș fi grăit (eui)insumi că c itră voi. Şi dumnezeu să vă 

bucure. Scris-am Fevruarie în 19. : în ip m ch pirhe a k îte pă ph pl: 

  

   

      

    

    

Pi 

Afonoeram; pecete rotundă, c. 3 cm. în diam. cu legenda: sk [IG PSIAOvĂL] 

BOGROANI, Hi 3GMAU & SrCeOLAXIU; adresa: mon ACEPHA NgiaTeati, Npa- 

rapom pamepeRiat: Banilor mei Prieleni, pârgarilor Brașoveni.—Arh. A'o. 202 
Ai Di 

1463—1470. — NNo. arh. 223, 236 și 292-sânt incontestabil dela acelaş-domn; 
—————— 

și pecetea şi monogramul sânt accleaşi, i iar scrierea e lu toate contimporană. 5 

ar pir rare! XIII. (Crai 1 e A3-7 (4 A 

-- Lu „Paovad, ne omoAa îi TOERSA ura BACEL BEMAI cerpotiai 

cul, [MILET FOENOACTRO ANII 1 atutvrds) zApanie ACLpinai cScRAwat Hi 

NpiATEAEM POCNOACTEA AMI, NȘărApeai Bpauegeriuiat. [] 'rSau eu Aaaa! 

  

1)-Prob, Țepeș.



    
        

- Titi 

Vu 0 A + mo Game PM ni Didi 0.4 tact pt bai, | 
i ap. b 

„ (Îl JIA ZA 
, SATI RARĂ 

2% Sh ASI ECG Ha Ha Pie BABELE LEANA p5pk Kata, ir AS ME fer A 

dy mere” wuin$/asi (Îi uni Au FAUBA HE CTE MAMA: natatie 
Cl * 4 G 
e II la HHRZra-n, Suunaae AS ic) wr naș! ui e ia aa94 aus. ee 8 -er fer ui Hat noi 1 

. Pi 

A i PI ISMAAo Wf Rac. GOT, AO xoasys mda Mou supa CA ACUTE ji 

A DSăisat IAMA Sine ASBturga [7 rai A Ceifiacrre, ap DAN 
RES a MArSES, zi ue Bes BOANII SEE [a pnurriieas cu, n. Buc rS ui dau 

, syihui; “atăt fo aent /plor rs-pa, Mn g AcuAEĂE 7 roersauuar[ 
== . 

pan. ZAU BOA pina ue leur aut Man Ta V Sir atat) 

19 pent 

  

    
    

      

    

  

    

pa 

ocne MIA Bpaat;; vor aie XE aa MBA pes 
roeneAuntia DL » mă ec Bahn Diane ec BAI, fân pă Xe 
A 

   AO cuipatuii 

Ne AMOBE 
      
   

   

ot SEFI Heauii DE ACBWANHS 

Zana BirsuSui GUHES n ALAMoIo NEsAT,: TARO Ad ui - 
7 

o IO 2 CAOBOAHO NO Răceu Beat LL ENȘACTEAA, Ad iSnSă ma NONE A ae Șa, IS AM A 4 pl a 
IIS. AIBĂ sri ESI TAME Sue Si PU AMENtai H Ap „N 7Ă? 

PCU e ora „O „ASYoau o Moti nitertăă ua HU d A AANTe 

“RatuS o runr$” IS x tr (Bags, Iane AA ai e AE AIA CACBOANO, 

aiție mers” pif enarii o & at A ME- MOI ir WVHI Ad cŞ BOA 

AA W'PHAĂT 4 ACBUTEOA ci e “BeAaig rÂene Ana paa: “Î, TAE 

AIOEE, MABAB clBapaannu “pre CH &T9 Pra den UA CEHIT:nEi, 

ct - MARȘ Ad erei: ave ari HI MABAB 11 NSMIHSIR, EATA Ă HALE aa Er 

pb A BOAEN AA CU Ez3MeT ASG Ta, dă “UNEI CA “ass 9ua; Eu Ad 

P zii 

    

      

   

    

   
    
   

iN if TA He pre Ad h ă "AenSeiurre STS381| GHHPS,UT. CAPTA 34 te 25 

pui sn Sta Bit necte 1 Ale: OY rpA4, Bsi per. adina mâp. â, <. 
BA (9) „So, “aan vu” î: m ma 

hitit - M23 % 
lo Radul, voevod și domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie 

domnia mea multă sănătate bunilor vecini și prieteni ai domniei 

mele, pârgarilor din Braşov. Și iată vă dau de ştire: cum ştiţi 
foarte bine, decând m'a adus dumnezeu în țara mea de baştină, voi 
nați suterit dela mine nici o strâmbătate, și nu s'a început nici 
odată nici o răutate dela noi, ci s'a început tot dela voi. Căci mer- 
geau acolo săracii mei și cu avutul lor: voi le luaţi avutul și câș 
tigaţi voi, iar săracii mei rămâneau de pagubă, și nu erau slobozi 
cu avutul lor. Deaceea am făcut şi eu [tot aşa] oamenilor voştri. 
Dar a venit acum dela domnul craiul un boer anume Peşciani Mi- 
hai ) și ne-am învoit, după vorba domnului craiului; că nici eu nu 

„N 

În Pestenyi, Pestheny; soli regali cu acest nume găsim mai mulţi la încc- 
putul" sec. XVI în Tranşilvania, Vezi Socotelele Sibiului şi ale Brașovului.
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voeam:să calc vorba domnului -craiului, ci [voeam] să rămâe obi: 

ceiul cum a fost și mai nainte: să umble săracii mei slobozi la voi 

şi ai voștri tot slobozi ori unde în ţara mea. Şi vă dau această 

carte, sub pecetea mea, ca să umble oamenii voștri în bună voie 

prin toată ţara domniei mele [și] să cumpere orice alte mărfuri ar 

pofti, numai vulpi şi jderi și râși să nu cumpere, căci acestea vin 

la visteria mea. Daţi-mi dar şi voi cartea voastră, sub pecetea ora- 

șului, casă umble şi oamenii mei slobozi, dacă pot să poarte egoţ 

la voi; iar dacă nu pot, să fie slobozi a merge cu marfa lor în 

țara domnului craiului, ori unde, măcar până la Varadin. Și dacă 

cineva își va lăsa marfa acolo, fie că va sta o lună, fie și mai mult, 

la întoarcere să fie volnic a-și lua marfa și a face cu ea ce va. şti; 

voi să nu-l bântuiți. Această carte să mi-o trimeteţi de-acum în 25 

de zile. Şi dumnezeu :să vă bucure. Scris-am în cetatea Bucureşti, 

luna lui Martie în 6, anul 6978 (= 1470), indictionul 3. pe . 

Afonogram ; pecele rotundă, c. 3 cm. în diam. cu legenda: Să 100 PSIAOyĂh 

RBOERHOASI,. Tin BCAAN SITPOBASIXÎNI ; fără adresă. — Arh. Ao, 236; AZ, 

o. $o0. | - 
sas 

ă - 

Din 1470 mai există o scrisoare latincască a lui Rudu-Către Braşoveni; el 

se plânge, că deși a ținut pace cu dinşii. decând e domn, ei vând totuşi 

„arme lui Ştefan (al Moldovei) şi-i permit să-și ţie <exploratores» printre diînșii, 

contra voinței regelui, care n'arc-pace nici cu Moldova, nici cu Ştefan: Buzău 

28 Fevr. (copie la Acad. Both.) 

LII. 

- 

-Ț lw Paaovaz ROELOAA II FOCNOAMHh BACEII BEALALI OVPEpORAAVIII- 

ERIC TINUET TOCNOACTRO AM HpÎATEAEAL FOCNOACTBA AL NpATAOAM 

BpauuneiiniM 1 BAMELOCAI, Și TSau AABAA BHATIL BANO MILACETu, 

Kato TS3u NSCTUY CASTS POCUOACTEA AVI Dpăuna, Ad Au uSnur 

UT 1419 p'keSer FSene CTROY AU. Ba 'ToAt npecitat RAUIS AMIANCTA 

Aa AS HE S8AMETE RAMS HINA,_WTIU £ îSnâ'k  rOeNOACTEA Ai. H 

BECEMI EU BOTH. | 

19 Radul, voevod și domn a toată fază Ungrovlahiei, Scrie dom- 

nia mea prietenilor domniei mele pârgarilor din Braşov și vame- 

ilor, şi iată vă dau de știre . pilostivirii voastre că -am trimes pe 

“sluga domniei mele, pe Frâncu, 'să-mi cumpere cele de trebuință 

domniei mele. Deaceea mă rog de milostivirea voastră să nu-i luaţi 

vamă de loc, căci: e cumpărătura domniei mele. Și să vă bucure 

«dumnezeu. :
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“mai faceți obiceiu ce n'a fost altă dată, decând este Braşovul. C 
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„AMonogram; pecele rotuudă (3. 3 cm. în diam.), din legenda căreza se cu- 

““noaşte numai: Dă IG PSIASA ; fe dosul. hârtiei ce acopere pecetea e scris 
+ Iw PaaSaS soun., Iu PasoyaS aonnoa, lu Pamoaz; adresa: f npiaTeaem ree= 

ape at ” Îi, .. a - WOAcTEA au, nparapoa Rpauon$ n gaatemoa: friefezilor domniei mele, pârgailor Pra- 

fotalui și vameșilor.— Arh, Aro. 220 ÎN 

c. 1462—1472, pe'timpul bunelor relațiuni ale lui Radu cel Frumos cu Bra- 

şovenii.—FErâncul poate să fi2 acelaș cu cel pomenit de Basaraba Laiotă în scri-- 
soarea din Iar. 1474 (Arh. No. 64). După scriere, No, arh. 220 ar putea fi atribuit 

şi unui alt Radu, căci samănă și cu No. 227 (dela Radu Praznaglava) şi în câtva. 

şi cu No. 248 (dela Radu cel Mare). . - 

De 732. ASI. 

a], PaASYVA BOEROAA 11 POCNSANI, MUUIET FOCIOACTRO AU AMnero 

BApABIE AOEPIAN NpÎATEAEM TEENOACTRA MII, CĂANS II NpATapeat WT 

Bpauiseși 'TS3H Bi NpOCIIA FOCNOACTRO AL RARO MOI ASEpH npi- 
IATEAE: 119 WkET BHA Bas ApSroR, WT KzAa cer Bpauiot, te ao 
„SANHITE; €pE AB CANA KpAatta CASra îi CAS: Bpaai ni c(ee)reu 
„AepSne cnc Backaui caSraaui, pe cS nzcui caSriui RPĂAIIBII, BOA 
upuskrSer Wwr RaamtS ataman $ TOCNOACTRO AMI; TOTO pân cara! 
cS Acuuan ukuoet nputkr S rpaa, „FOCNOAiita Au Bpaik ui Rate 
rOeNSĂCTEO (Sic), a Bu NY CTE Wapaari ni Saea(r) ua cre BO, "TA 
H% CTE Ada Nat Wner. Tonzu sans trker Bila ADSCOR, AMARap Aa 
EI ACHECANL CE Hanu GaâgiietS u noua AS cau. Ten <S noiskau 
1 CASTI POCNSAMIA AM Bpaa'l; 13 MON, Ad YET Ad CAS:RET 24 Ypu- 
CTHIAHEN WI 84 Bac, 4 WT TSpiey niiurr, 4 Bauie TOCNOAcTEa (Sic) 
IO Hy BanTSere, Wc Bano; US EH AAA: RpAT'KTE Hai cae AO. 
EAHO BAARHO; EpE ARO He HpaTiiTe, NOS :naackar SpA ka[e]RoaS nse- 
EOAE. ÎL nat 3a wuuaâ(u) sous, 19 cre Sani, Aa HX AABATE 34 Wauev, 
A aoTa ET H3kA WR, A BONN EcS OV Bâc, TA AMI HIY Rparu're, 
Ma CE NAAAT AA cS S atent, II nat Aa 3BH4T6,:34 WHO APAT, Ljlo aul 
CS OVBHAN CASTS, Elție US :BAACRAT; Ta BI BIA9 Aocep'l:, Aa sI” CE 
AABAT TO3I AAle nani ASiuerSeunu$, pn (Sic) ne uS weranur. [Il 
119 Bi peer cASrS (sic) rocnoac'rea AMI Ăpaua, ero t'kpSere, epe cS. 
pkun rocnoacrea ati. [ue uker. H Bora nu neceatrm. “ 

a 

„le Radul, voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănătate. 
kunilor prieteni ai domniei mele, județului și pârgaritor din Braşov, 
Și iată vă roagă domnia mea ca pe niște buni prieteni ai mei: nu 

ăci.
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eu sânt sluga craiului și slujesc craiului și sfintei coroane cu toate slu- 
gile [mele], căci toţi- câţi pribegesc din Țara Românească la domnia 

mea sânt slugi ale craiului. Deci au sosit acum niște pribegi la ce- 

tatea domnului meu craiului și a domniei voastre, iar voi i-aţi des- 
poiat şi le-aţi luat caii, și i-ați dat apoi îndărăt, acest obiceiu n'ar 

fi fost altă dată, de-ar fi adus [cu ei] măcar toată averea lui Udriște 

și toţi caii lui. Aceștia sânt pribegi și slugi ale domnului meu cra- 
iului și ale mele; ei voesc să slujască creștinilor și vouă, și fug 

de Turci, iar ca să-i bântuiţi domniile voastre, nu este drept. Ci 
vă rog, întoarceţi-le tot până la un fir de păr, căci dacă nu le 

veţi întoarce, am să mă plâng voevodului Ardealului. Așișderea, 

pentru acei cai ce i-aţi luat, ca să-i dați pentru oi, apoi oile le-a 

mâncat Laiotă, iar: caii sânt la voi; dați-mi-i îndărăt, căci se cade ca 

ci să fie la mine. Şi iarăși, să ştiţi că am să mă plâng și de acei 

„oameni ce mi-au omorit o slugă; și ar fi bine să mi se dea acei 
oameni, sau dușegubina, căci nu vreau să-i las. Şi ce are să vă spună. 

sluga domniei mele Dracea, să-l credeţi, căci sânt vorbele domniei 

mele. Altfel nu este. Şi dumnezeu să vă bucure. : 

| Alonogram ; pecele rotundă, 3 cm. în diam. stricată, se cunoaște numai: 

„iu 738. 100". + Xil[sau XIIL 7]: fare a fi fost identică cu cea dela o. 236; adresa lip- 

sește. — Arh. No. 2p5 i e 

1472.--Pun această scrisoare a lui Radu în 1472, deoarece în anul acesta po- 

menceşte el de vrăjmașul său Laiotă și într'o scrisoare latincască către Bra- 

şoveni, în care își arată teama că Laiotă îi va năvăli în ţară cu ajutorul lui 

Ştefan cel Mare (copie la Acad. Rom.), ceeace s'a şi întâmplat în anul viitor. 

Laiotă cu boerul Său Udrişte petrecea în Transilyania încă de pela 1460, 

când el se oferea să apere Brașovul, cu 500— 600 de oameni, contra lui Viad 

Ţepeş (v. scrisoarea lui şi a lui Basaraba cel Tânăr din 21 lan. [1460]; co- 

pie la Acad. Rom.). nas 

Scrisoarea de sub No. arh. 245 se referă la un conilict între partizanii lui 

Radu şi ai lui Laiotă, cci dintâi pribegiţi pela Braşov, ceilalți pela Sighișoara. 

şi Făgăraş. Radu avea tot interesul să se dea faţă de Braşoveni, cari îl ştiau 

prieten al Turcilor, drept om credincios al regelui unguresc. Cf. Iorga, Studii 

şi documente ÎI], p. XxxY; Istoria lui Ştefan cel Mare, p. 137—138 și notele 

126—129. ! ” : 

LXXXYI. 

i Iw Paaovaz ROEBOAA îi POCNOANIIĂ, MUFE POCNOACTRO AI 

npiaTeat, FOCNSACTRA AU, CĂANS ui NpACAgEAL hpamegeniit, 4 'TSan 

II AARAM BHATU, BARO BATĂ ECT TS3H BHAA CECT pa_iSnana Aparo- * 

aa
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Mpa Anepruniă, na tata :Snaninta Ilp'ka, va cer noerannaa n't- 
Bon AGRIrEaR "531 ov casta uaonilia, tă uata Bugep IaSan. Toro 
BaAn, iar cer WBALH $ ALOE BEAAE H ECT 34 FANILA MOUAM BOAk- 
punvat, Sa inSnanwat Îanwwvat, 'Pă Bi NpOCHA BARE ACGUTEE Ad £ 
CA BPATHT, WTIDNAUIE HE BPATIITE, A3k HI 0 NArSES HE eat 

WCTABUT. ÎL Born Bit Beceaul. 

lo Radul voevod și domn. Scrie domnia mea prietenilor dom- 

" Di€i înele, județului și pârgârilor Brașoveni, şi iată vă dau de ştire 

ne 

Vii ph A 
în ) 

9 

ab EI aa 
a 

pâniţa Preia, ea a lăsat nişte „avere: acolo |a un om cu numele 

că pe când era acolo sora jupânului cls he vornicul, anume ju- 

Chiver Paul; deci acum, fiind aci în țara me și fiind măritată după 
tt 3 

unul din boerii mei, după jupân Nan, vă rogj să i se întoarcă avetea, 

căci dacă n'o veţi întoarce, eu n'o voiu lăsa pe ea în pagubă. Şi 
dumnezeu să vă bucure. 

Aonosram; pecete rotundă, de 3. 3 cm în diam., din legendă se cunoaște: 
Xe 100... OAS... GILOAHII; aZresa: ț npiareaem roensAcrea a, căAuS n Npara= | 

“fiat Bpamenekim: Zrietenilor domniei mele, județului și pârgarilor Braşoveni. — 
Arh. No, 279. 

c. 1464 - 1472. — Dragomir vornicul e cunoscutul bocr al lui Radu cel Fru- 
mos (doc. din 30 Mai și 28 Oct. 1464), iar Nan este «vornicul mic» din doc. 
dela 12 Junie şi 28 Iulie 1472 (:Snau Han, maan gepuns: Iorga, Studii şi doc. 
VII, p. 21—22; colecţia doamnei A. Odobescu). Chiver Paul este cel pomenit 
în scrisoarea lui Vlad Ţepeş dintre anii 1456—59 (Arh. No. 190 [LXIX]). Atât 
hârtia, cât și caracterele scrierii şi monogramul. No. 219 sânt din sec. 'XV. 

Basaraba II cel Bătrân sau Laiotă. 
Pe eee tree mam ip 

(Încep. lui 1474—Oct. 1476. Ian.—Noemv. 1477[sau încep. lui 1478)). 

LNXĂVII. 
—————__ 

î Iwv_Bacapazi A)_ROWESAA n POCNCANHR Baceii EMA SrpoBaațiii- 
CROI, ISUIET POCNSACTEO AI AMICTO SAPARIE MOHA ACBpILAL Npiia- 
"PEAEM II CSCEAOA, NPATApOAL Dpateaciinai, H 4 CEM AaRaai S arantie 
BAEIi AMASCTII: 119 AI CTE NOpSuaani no caSre TOCNOACTBA AU! 
no Dpau$ n no Bauitra uacnhia no Doaop Ilasa, Actpe pa3Satey 
BAUIGII AMAOCTII. (Gero paAui, Lapte RAO RH ECT BIlA SARCH WT ApSSeţ 
TECNOAApEX, S "Ton BAR0i HAAAM CTOIITH N POCNOACTEO AMI, Hi cuţit
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îMHCAHAM STRPZANTIU, ARO AACT E9Th; Îi NABU MAN ECT BSE, UAH 

SAN ROI MACRI BAui, Ad VOAN CACBOAHO 0 BEAANI FOCNOA- 

CTHA AMI RSAE IA ECT APArO, Ad RSIIUSE, Hi AARAD Ad BU HOCIIA 

BAATEN B'RUEU, Ha TAABE CU, ELE AA XOAII CACBOAUS. IL nacu a. 

CTE NOpSuaai HI 24 wuSi CRAMAS 119 ce Suit $ "TON Bpeate, 4 34 

TOI 119 ECT, 110 CE ECT SUHHHAO, HI MHINAAO ECT, Aâh UE HAAAL NO- 

AVEHSTU UHEAAA ; EpE EcS CIINORE EAHOAS uacitl:$ Ss EANS VUAS, Ta ce 

CRABAAT, M Hat CE ŞAMIpET "TA MAET ACEA LOT, TARE HU A3h 

HMAM ApZEATII RA BAM IIPARAS 11 ACBPOA/RTEA Ii Ap AC atcen 

CAMPATII, BApE ROABA. ECT BHUIE MHCANO, HA BEpS 1 ASIS roc- 

NOACTRA AI Mi Ha BEpS ui ASUS EOAEpoaL POCNOACTEA AU, REAU- 

AMAN 11 AVdâttat, Tate N RIL K4 FOCNOACTRO AMI ApZ:RETE rIpAtAS ui 

NpINATEACTRO II DOMO WUT IO AMORETE AANTE ANI, "TA ANL NOCANTE 

TOHANI CAO S$ NCAMOI, AGITE HA WUPS:EII, NONE ARO AacT 

EOPR NE 1ETE MMATII CTPAX WT ÎSpiui BaBo AO CATA, HS MIET BUT 

MHARO paBOTA; NOHERE CATA £CT $ rOcnoACTIO AI NORANCApĂ (sic) 

apară au Gredana BonBoa/k, :sSnan hSanau_A9rsăer, ra ra £cT 

NOCAaA HANpEA, a GTEbani BOHROAa HAT c4 Bacaul nerozkaui ROHCIE 

S HAuieră NOMOIŢIA (Sic); Tano Hi BU CTOHTE MIRO 5 HAM.CA, NOAMCIUU 

W'T 110 AORETE, Ad CE BPAHIAMO WT TSpiui u ww uauuii Bpa:atanuui. H 

ARI ARO HAATE NOSCAATII KA FOCNOACTEO AMI ELjIE Hetoera uace'lisa 

CA BAUINAML BEI, d BI TA NOIUACTE Ad ACIIAL S Ap, i nat Ad 

wruac S Auip. ÎL 119 HBpeueT BA BAM CASTA POCNSACTBA A Ppzitn, 

n BSiwk, a Ru Aa ra BepSeTe, epe cS peuui SenSACTEA MIL MCTI. 

Il Born Ru BEceAnT. ” 

+ Tu Dacapata RAVERAUAĂ, MHAGCTIA EO:EA POCNOANIIL,. 
ema m i imitat ce ama 

lo/Basaraba, voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei. “Scrie 

domnia mea multă sănătate bunilor mei prieteni și vecini, pârga- 

rilor Braşoveni, şi dau de ştire domniei voastre că [din cele ce] 

” mi-aţi încredințat prin sluga domniei mele Frâncu și prin omul vo- 

stru Fodor Paul bine vam înțeles pe domnia” voastră ; deci ori- 

cum v'a fost așezământul dela ceilalți domni, cu acest așezământ 

voiu rămânea și domnia mea, ba gândesc să-l și întăresc, de va 

da dumnezeu; şi orice neguţător sau orice om al vostru să umble 

slobod prin țara domniei mele și să târguească pe unde-i va plă- 

cea; și dacă ar “purta chiar coroană de aur pc cap, tot slobod să 

umble. Şi mi-ai trimes apoi vorbă de cearta ce s'a făcut in vre: 

mea aceasta. Cât pentru asta, ce s'a făcut a trecut, eu n'am să po- 

8
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menesc nici odată ; trăesc doar fiii aceluiași om într'o casă și se 

ceartă şi iar se împacă şi duc viaţă bună [între ei]; așa și eu am să 

vă păstrez- dreptate şi bunătate și pace până la moarte. Și tot ge e 

scris mai sus. [e] pe credința și sufletul domniei mele şi pe “cre- 

dința și sufletul .boerilor domniei mele, mari şi mici. Tot așa și voi 

să păstraţi domniei mele dreptate și prietenie, și dinace puteți 

să-mi dați ajutor, şi să-mi trimeteți aci voinici în ajutor.. și să le 

dați arme, că de va da dumnezeu, nu veţi mai avea frică de 

Turci, ca până acuma, ci altfel are să fie lucrul. Căci se află acum 

la domnia mea solul fratelui meu Ştefan voevod, jupân Vulpaș lo- 

gofătul; și l-a trimes înainte, iar Ştefan voevod vine cu toate oș- 

tile sale în ajutorul nostru. Așa să ne staţi și voi în ajutor cu ce 

puteţi, ca să ne -apărăm de Turci și de vrăjmașii. noștri. Și iarăși, 

dacă aveţi să mai trimeteţi pe cineva la domnia mea cu vorbele 

voastre, trimeteţi-l; să vie în pace şi să se întoarcă iarăşi în pace. 

Și ce vă va spune sluga domniei mele Frâncu, și Bunea 1), să-l cre- 

deți, fiindcă sânt cuvintele adevărate ale domniei mele. Şi dum- 

nezeu să vă bucure. 

-I9 Basaraba voevod, din mila lui dumnezeu domn. 
= 

Pecete rotundă de c. 31], cm. în diam, cu legenda ICOHh [ESJCA[PEI) 

BOIEBOAS MÂGT[II0- RA]IIGIO (A pecetea dela Ao. 33 mai: bine păstrată) ; 
DAE ne 

fără adresă. — Arh. No. 64 
= 

- 1474, Ian. — Scrisoarea este evident dela începutul domniei lui L.aiotă, care, 
după ce ocupase tronul în Noemvrie 1473, e alungat în Dechemvrie de Radu: Şi 

de Turci, vine însă pela începutul anului viitor și bate pe Radu, care moare pro- 

babil în iuptă. V. Iorga, Studii şi documente III, p. XXXVI; Ştefan cel Mare, p. 

145—146 şi nota 149. — Vulpaș logofătul ne e curioscut din mai. “multe docu- 
mente ale lui Ştefan cel Mare ca Zia, subcancelar: şi gramatic (d. p. 1458, Aprilie 

12: Melchisedec, Cronica Romanului 1, p. 1197 1458, Martie 13: Arh. Brașov., 

pergam. No. 777; 1465, Dech. 8: Acad. Rom; 1470, Aprilie 1: Arh. Stat, mst. 

Neamţului). La 1474 era deci logofăt mic ;-logofăt mare n'a ajuns nici odată. 
- » ai 

LIXXVIN 

+ Aluascriwa Boiiwat Îi Dacapăta ia BCEBCAA Hi POCNOAHtin BACEH 
BEANALI Srrpogaayiucnoii, NIUET FOENSĂCTERO AI AMIOTO BApARiE Ha- 
LÂNA ACEpinat cSceA,0at ni Npută Teac, cSAuS BpauiOBcROAS Hi Baceat 
NPETAPOA, HI W CEM AdRAM S3HATII BAneMS NpHtăTeacTES, Io ni 
ere micaani Ş Eaton RATE 1 nepSsnaui NO BAUEM ACEpEA MARS 

1) «Şi Bunea: BSuk» e adaos în text deasupra lui Frâncu. 

  

N



  

5 = 

(sic), no Aopunus, BZCE ACEpE îi NO TauRS paaSateyaio. Tor cre 
NOYTEAN RARS Ad ICCAEAIC HALtFA ACEA sactla-a0 Barpa Iu - 
Bata e BAC, îi Hă "TSH CTE Ada: BEpS; CErO paAl N9cAaȚato Ha- 
META” NOUATEHNSTĂ BOA RINA ASNANA AMAUITPA NSCTEAHHRA AO 
hâr ITp4 Mipigâna n A Bac. Gere PAI ARĂ N3pEUET EA BAMEMS 

HpHIATEACTRS, Ad 3HacTe pe es nauie pent. H seru Bun aeceanr. luc. 
. îi Aenn. 

Cu mila.lui dumnezeu I Basaraba, + voevod şi domn a toată 

țara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor noştri 

vecini și prieteni, județălui din Braşov şi tuturor pârgarilor, și dau 
de știre prieteniei voastre: ce ne-aţi scris în cartea voastră și ne-aţi 

încredințat prin .omul vostru bun prin Lorinţ, toate bine și cu de- 

amănuntul le-am înțeles. Aţi poftit să trimetem un om al: nostru la 

Batăr Iștvan și la voi, și v'ați dat credința” pezitru. aceasta. Am. trimes 

dar pe cinstitul nostru boer, pe jupân Dimitru postelnicul, la Batăr 
“Iştvan și la voi. Deci, câte le va spune prieteăiei, voastre, să știți 

“ că sânt cuvintele noastre. Și dumnezeu să vă bucure. Seris- am Fe- 

vruarie în S$. N 
N 

Aonogram ; pecele rotundă, €. 31, cm. în diani, cu Zegenda : x Oh 

ESICIIPRSI HOIEROASI AAGTIIO B:BIICIO; aZresa: fr uauna Acspina cSceiom n 

npmaTeatăt, eSAuS EpamogcnouS n zecea npzrapwat: diazilor noștri Decini şt prieteni, 

judetului din Braşoo şi tuturor pârgarilor. — Arh. Ao. 33. Pi 

  

1474, curând după ocuparea scaunului. Pecetea este cea cunoscută din întâia 

domnie a lui Basaraba, iar scrierea seamănă foarte mult cu cea dela NNo. 53, 

57, 64,. 69, 70, 15 123. Pe Dimitru postelnicul nu-l găsesc în documentele 

contimporane; în cele două documente interne originale ce cunosc dela Basa- 

raba cel Bătrân, unul dela 1 Iunie 1475 (Arh. Stat. SR altul dela 4 Iulie 1476 

(Venelin, p. 118), el nu se întâlnește. „ me | 

  

LASI. pr 

7 ALuascTuWA BOAIWA Iu acapasţa) sug[oAla, nuiuer roensA- 

CTBO AMI. AMICrO BAPAniE IIpHIATEAEA POCIIOACTBA ANI, CRAUS Wr 

paun EI Tia IPATAPOA, HI AV cea Adta, M $ BHANIE PINA TEACTES 

EH: GE TOI HE AMORE BITI, NS ns AX $ S 'Tspuek S eaunora apr, 

Ta Sunt AWIp Hi ACEPOAETEA, II HEBOALNA CE CĂ 1 34 RauiS AwW- 

BPOAETEA. "For pai Ad CE AMI Hi BAM ACEPE. N ape ao Hapeser 

perirai, NOPTAP POCNCACTBA AL, KZ Npită TEACTES EU, A EH Aa BE 

psere, epe cS nam pes. ÎL Gorz But BeceanT. Iluc. ou. is. 
-—
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“Cu mila lui dumnezeu lo Basaraba:voevod. Scrie domnia mea 

multă sănătate prietenilor domniei mele, judeţului din Brașov și ce- 

l6r doisprezece pârgari, și dau de ştire prieteniei voastre: fără asta 

nu se poate; ci m'am dus la Turci la marele împărat şi mi-am 

făcut pace și bine, și m'am nevoit şi pentru binele vostru. Deci să 

vă pară bine și vouă. Și orice va spune prieteniei voastre Cârştian, 

portarul domniei mele, să credeţi, căci sânt cuvintele noastre. Și 

dumnezeu să vă bucure. Scris-am lunie în 26. 

Monogram ; pecete rotundă, c. 31], cm. în diam, aplicată înlăuntrul |scrisorii 

Za mijlocul monogramului șt acoperită cu hârtie; din legendă se poale ceti nu- 

mai:  IG0IIh BSIGI; o aiză pecete, în dosul Scrisorii, s'a pică; : fără! adresă.— 

Arh. AXo. 5 

1454, după ce Basaraba a fusese î în Asia cu un corp de armată și se închinase 

sultanului; v. Iorga, Studii și doc. INI, p. XXXVI; Ştefan cel Mare, p. 146. Călă- 

toria lui cade prin Fevruarie — Mai” 1474. — Aş identifica pe Cârstian portarul, 
care îndeplinește importanta misiune a lui Basaraba la 1474, cu Cârstian pâr- 

calabul de Târgovişte (<Kerstgion porcolab in Tergowistia>), care doi ani după 

aceea, la 1476, anunţă Brașovenilor izbânda lui Vlad Ţepeş asupra fostului său 
stăpân (copie la Acad. “Rom.). 

+ AinascTiwam Bo:iwa li Bacapata ROEROAA II TOCNOANIHh BZCEIN 
: e, 
BEMAU SrEpoBAAy inerent, nute TOCNCĂCTEBO mi WUSTO BApanit AS- 

EpintA mpa: EXENV POCNOACTEA AMI, CĂAUS Bpaueteeams n LZCEAA 

NPATAPSA, Ii RO CEA AdBăăi $ Bianie NpiiaTeacTaS Bu: A3h NOCAAY 

MOTA “AGRkiA AC Bâc, H CA MOEA UAOBRIECA1 NOCAaY 1 Bâitră 

SAORRisa ; 1 Rănu “ACBitsn HMAT Bezkun, BAAd EBU d BI AOEraA 

“ASR! &HA HE YTECTE Ad fă VUCTARINTE (sic) AA HpILACT KA POCNOA- 

CTR$ au, HS ra cTe twnpeau, Vonepurire EpE Tă He NSIaATr harpa 
Heian. Aa BEAE Ta HE CZAl A3h NOcaaaA Bz harpa Iuptauş, NS ra 
EZAV NOCAAA BA Ram, EpE HECZA BHUAA WUTIL Ec Bara Hupan rSu. 
"Tare ngrsae A RH NOCAACTE RALUECA “Anka AO AEHE, TA NpBOCHICTE 
WT MELE REpS, RAO să ACUAET EANH BAUI VAOB ln IIS Fa BEpSETE, 
MO EH BHAd Baulă ROA'k R Ad BECEASET E HAM, H MARI Ad CE APATIIT 
HA BAM, BABARS AA HE Tata. tan NOCAAY RAETA UAOR'kRia 11 REpS 
MS AAN, TO BE ANTI Ad ASIACT CA MSEA-UAOBEEOAM, d CAS 
Hi EANS AA NE HMAT, NS AA CE &pATIiT CAOBOANO, HI BABARS Ad HE 
HMAT. ÎL cara nasii ACRkEA, 119 BI BHAO AA BECEASBAALO CA HA, HE 
CTE IISCAAAN, ii ABEra SASEhia. Ie 3uaav BAROU EET WBZI BARON TA
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CE HE NSIIART NORAICARIL; WEZU BAG Hu egatu Acea tur "TSpiek, Hu 
wT dlecey. ui AO FOeNSAtHA Ep park ca SMS AIE SCHAAAN AS, Ai, Ai iu II9= pr 

aucăpe uecr BaA pi 5 CEE: AEALA” rly ETA ierancap[e) He 
APARUT, TSpuu ine c$ Spui, ue Ante ele Year CANA Ka 

FA NOBANCApII ÎNedpana, ROEBOAC ui He Baapzitet ut. Ile Baa ai N 

19 “anirre: MOTA UAORREA ApziRIITE, A Ra MHE NSCAACTE NEROEE C 

cenep'kuntie Ba Toni EFo czât NOCAdA U czra,/Averatere Aoera Mao- PA 
EFRA II 4[I9 YOIIETE NSCAAT, Bu Ai nopSaer, HAI NOCAETE RAUMIETA 

/ SAREA; 4 BTO ASUAET, CAOBOANO Ad CE/EPATUT-U BABAtS AA He 

HMAT, Ha nep$ HAS 1 Ha ASUS namiȘZ ÎL zor an Beceanr. 

+35 
| 4 Din mila lui dumnezeu L6 B asăraba, voevod și domn a toată 

! ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia, mea multă sănătate bunilor prie- 

| teni ai domniei mele, judeţului din Braşov şi tuturor pârgarilor. Şi 

după aceasta dau de știre prieteniei voastre că am trimes pe omul 

1 F 

    

meu la voi și cu omu meu am trimes și pe omul vostru; omul 

ah îi DS ai are chezași, căci voi n'aţi vrut să lăsați pe omul meu să se 

Pr întoarce arGt la domnia mea, ci l-aţi oprit. Ziceţi că nu-i dă drumul 
Batăr Iștvan. Dar; eu nu l-am trimes la Batăr Iștvan, ci l-am trimes 

la voi, căci nu știam că Batăr Iștvan este acolo.VAţi trimes (apoi 7070 

15pe omul vostru la mine şi aţi cerut dela mine credință, ca să vie 
un om de încredere al vostru și să vorbească: cu noi.ce potteaţi - 7/72 4 

şi să se întoarcă iarăşi la. voi, neavând nici o zăbavă..Eu am trimes (7 

pe omul vostru și i-am dat. credinţă, (că]cine vrea: să vie, să vie cu 

omul meu/Şi să n'aibă nici o: grije și să se întoarcă slobod și ză- 

[| Hbavă să /n' aibă. [Acum (însă) iarăși, n'aţi trimes nici pe omul cu 

care-era să vorbim, nici pe omul meu. Nu știu ce obiceiu este acesta, 

de nu se dă drumul solilor; așa obiceiu nam văzut zut nici<la. Turci; WI 

py:nici la, a leşi Am trimes foarpameni ș și la domnul craiul, dar el nu 

mi-a “oprit solii, și nicăiri, în_nici.o-ţară, nu se opresc solii. Turcii 

că sânt Turci, nu sânt creştini, şi tot se duc acum solii lui Ştefan 

voevod la ei şi nu-i opresc. Nu ştiu ce faceţi voi, | Ide- mi.opriţi PEN Jim c 6 

omul meu, iar la mine aţi trimes niște căruțași A). Deaceca iată tri-  £; 

met şi acum [și vă zic]: dați drumul omului meu, și ce vreți 

să-mi spuneți, spuneţi-mi (prin el], sau trimeteţi un om al vostru; și 

cine va veni, se va întoarce slobod și zăbavă n'a să aibă, pe credinţa 

noastră şi pe sufletul nostru. Şi dumnezeu să vă bucure, 

| 

j 

  

Ori cecepture: cenepkumn € ung. ssekeres,/
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.. Aonogramul lipsește; pecete rotundă, 31|, cm. în diam. cu legenda : sa 1C0Hh, 

“iesea BOIGBOASI ALAGTIIO BAIIGIO; adresa:  namnm AoEpiHA nputeTeit, 

cxauS EpawogeuomS ni pace nparapom: Bizilor noștri prieleui, judezu ui. din Bra- 

șoo și tuturor pârgarilor.— Arh. Vo. 70. 

1474, lunie—Dechemvrie. —Cf. No. precedent; este vorba, se pare, de aceeaş 
Dali) 

solie. Da 

tt pei în (ui Ss 

at A i xaI. 

- AluaccTiwat Bow Iu hăcapăga BOEBOAA Hi FOCSANI BZCEH 

Btatant SrrpwBaayiucnei, cnitiă: Aana BEAHRAATWU BOEROAE. Eno 43 
CA MOACIȚIIO BOBO Adam BZCeA1 Dpaunvekutvai 1 BZCEI Bau 

ADE:EARS Ap II BAETBS, BABO Ad RH ApZ:EILM BZ NBARAS NO CTA- 

POMS BARCHS, BARE ECT SHAH NpIi AhHH POANTEAIS POCNOACTEA Au, 

AAHA BOEBOAA, 1 RAR ECT BHA H Mp ApSSEY CTApEț TOCNOAdpey, 

BARO Ad VOANT Bat ARATE CACBOANI 11 ACBPOBOAHI NO BAceii 

BEMAN POCNOACTRA AN, AA CE YNBANUT H AA ESNUSIOT, Rato ET 

Bna(0) ni mpi ApSSer rocnoiaper. ÎL ape GTO WT Bale AA YTET 

UAMATII VEROIS PABSTS HAN HEBOIO HEBOAR S B£EMA POCNCACTBA AU, 

A WU AA NPIHAFCT BA TOCNSACTEO ANI, A FOCNSACTEO AMI Ad HM 

Susntat npagAS no Baku npatom$. ÎL za pasoTS TSpuueai, ete Aa 

BI APZRIAL AMIA BA NPARAX. | ao NpiuAcT HEROE SCHASCT, TON 

BOT AA HE AdCT, HI HE AOREMO CTATII DBEA HUAM(11), a TOCNOACTEI 

AU Ad BI AAA S$ Ananie, Aa BHAETE BAROC Ad ce NaauTre. S| no Twa 

CE RAZUULAL Ha RES ui ASUS POCNSACTEA AM HI HA BEpS ui ASulS 

EOARpOA POENSACTBA AMI BACEA, MI CTApEA H MAAACA, 1 BABE TO 

HE NTE ApZ:RATU BEpS Ba NpaBAS, Aa MS SBiET POCNOAh. BOTh BAL 

TEAWA a Bz BAARIaro Bu k.ASueă, HI Aa AS ECT CANSCTATt 

Mă NBkUNCTA BOA MATII HA CTBALINVA CRANIȚIE, SI AA ECT cz 

MpBIILCTHIL CA Ioaca H CA HE IS, HE BA34ANIDE Hăd Foc - 

NOAA ESTA HAmero 1 p'hkult: BPAR EFO HA HAc Ii Ha UEA/RE ua, ERE 
ECT i BĂACT RA E'kini, dauttin. Îluc. na Tparonui(u), RA. în E 
„Sun, 

Alro 

Pai 

Din mila lui dumnezeu io-B asarab a, voevod și domn a toată 
_ ţara Ungroviahiei, fiul lui Dani înarelui voevod. Iată că dau, cu aju- 
torul lui dumnezeu, tuturor Braşovenilor și întregului vostru ținut 
pace și jurământ, că. voiu ţinea cu dreptate așezământul vostru cel 
vechiu, precum. a fost și în zilele tătălui domniei mele Dan voevod 
și precum a fost şi pe vremea altodomni bătrâni: ca să um-
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ble oamenii voștri slobozi și în bună voie prin toată țara domniei 

mele, să se hrănească și să târguească, cum a fost şi pe vremea altor 

domni. Şi dacă cineva dintre oamenii voştri ar avea vre-o treabă 

sau vre-o nevoie în țara domniei mele, acela să vie la domnia mea, 

iar domnia mea îi voiu face dreptate, după legea cea dreaptă. Şi 

de lucrul Turcilor, deasemenea să vă ţiu pace cu dreptate. Iar de 

va veni, doamne fereşte, vre-o asuprire oarecare, și nu voiu putea 

sta înaintea lor, domnia mea am să vă dau de ştire, ca să știți cum 

să vă feriți. Şi după aceasta, mă jur pe credinţa și pe sufletul dom- 

niei mele și pe credința - şi pe sufletul boerilor domniei mele al 

tuturor, și bătrâni şi tineri; iar cine nu va ține :credința cu drep- 

tate, dumnezeu să-l ucigă aci cu trupul, iar în veacul de apoi cu 

sufletul, și să-i fie vrăjmașe prea curata maică a domnului la jude- 

cata cea straşnică, şi să fie părtaş cu Iuda și cu ceilalți Iudei, cari au 

strigat împotriva domnului dumnezeului nostru, și au zis: sângele 

lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri; ceea ce este și va fi 

în veci, amin. Scris-am în Târgaxiștelulie 11, la -anul 6983 (= 1475). 

Afonosram; pecete rotundă, c. 31], cra. în diam., atârnată de o Jâșie de per- 

ament și cu legenda. A00Hh ESCSPEA EOIEROALL AAGTIIO BAIEGIO. — 

Pergamentul Ao. 769; Al. . Pa    7. 52. 

„Xorr. prd jih zr-( !] 

pT + AlnaocTiwvat Boti IV DAcapata BOEESAA Ii POENSAMIHh BEAM 

SrrpeRăANIHCRONI, MLIEMO Et Hatuey” ACBpIIIy POAHTEAEY Hi Mpistd- 

-TeAey, CSAUS Dpamenetieii$) dă EZCEM NpACAPSAI, AMUHOTro BApăBie, H 

ni9 CEA AdRAAMo $ auauie rSENACTES Bit: "TSH NOCAAȚAO -Hatuey 

BEpHEX 1: NOWATEHHEX BOIAPEY, :KSnana Tsaspa ui iRSnana: Ilerpe BU- 

/erviapa, cA peuaui 119 Hit cS: "TpeBSBAAni RECEANTH BA BAUIEMS POCNOA- 

| errus. Gero paai 19 H3pe55T, Ad REPET CRE AO FANE pei GALE. 

POCNCACTEO, 'EpE CAO HN Anul “pori HaSunari Beta. Îl "Ton Bu 

NBC, 119 CE BECEAHT AERID HAM, AA ESAET CTAMEHNTO. H Born 

| Ad SamonnT aka roenoAcTeS Bu. Tine. dp. â. 

/ Din mila lui dumnezeu Id Basaraba, voevod şi domn al țării Un- 

, grovlahiei. Scriem cătră bunii noştri părinți și prieteni, cătră județul 

Braşovului şi cătră toți pârgarii, multă sănătate, și după aceasta 

dăm de ştire domniei voastre că am  trimes acolo pe credincioșii 

și cinstiţii noștri boeri, pe jupân Tudor și pe jupân Negre vistierul,
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cu vorbe ce a trebuit să le vorbim Cătră domnia voastră. Deaceca 

'ce vor zice, domnia voastră să credeți tot până la o "vorbă, căci 

noi i-am învățat să vorbească aşa. Şi de aceasta vă mai rugăm: 

ce se va vorbi între noi, să fie nestrămutat. Şi dumnezeu să în- 

mulțească anii domniei voastre. Scris-am Fevruarie l. 

AMonogram; pecele rotundă (3.8 cu. în diam 5) ștearsă; adresa: ţ naunm psat- 

eat îi “putareaeat, CSAUS Hi nparag9A Epauioternat : 7 părinților ș și prietenilor noștri, 

județului și pârsarilor Brapoveni. 2-A No. 3-4 

1475, — E vorba probabil. A6 tratările pentru învoeala din 11 Iulie 1475. 

În acest an Negre putea... să fie vistier, deoarece în anul următor vistier este 

„Badea (Venelinp- par 218)-. În acelaş an e pomenit şi Tudor logofătul (ibid); 3 

asupra acâstiiă vezi nota dela No. arh. 575. 

XCIII. 

1 Iv Bacapaa A BOERSAA N TOCNOAMIII, NIDEM AO HALE ACBDEN 

mputăreneg că XAUIS DpatnonetOMS în BACEM IIPATAPSA, MISTO BA patit. 

H no cei MALI ACEPII MpIitaTEAiE, PAEAANTE 84 TUI NpMBE3H, to c<S 

“Mere, BAAMI, TA HAI BENETE AA ACHAST td BOAMATII CH, TO ECT MMA, 

To asi MECT MANAA, WWW IpIET CASA, AI INEMO Pă awactar. ȘI 

KOH Me SBVOTET ANTI, BH HA PENETE Ad HAST HA POCNOANNS 

EpAAIS, MAI SAE MAT, d TSH AA HE CEACT; EPE CEAERII TSn, 3Hâere 

IOANE Mu cS 340 Sauna, TA HI CAM AMO Ppaneă. "Ta rac- 

AANTE BAUIE POCNOACTRO 84 "TON, Epe A3h CE HAAEEAL ARO Mă Băc. 

[| Bern Bu BeceanT. 

Lo, „Basaraba, voevod și domn. Scriem bunilor noștri prieteni, 

judeţului Brașovului și tuturor pârgarilor, multă sănătate. Și după 

aceasta, bunii noştri prieteni, vedeţi de acei pribegi ce sânt prin- 

tre vei și spuneţi-le să se întoarcă la bucatele lor, cine a avut, 

iar cine n'a avut, acela îmi va sluji și eu îl voiu milui. lar cei ce nu 

vor să! vie, spuneţi-le să se ducă la domnul-craiul, sau unde vor 

şti, ai acolo să nu stea, căci șezând acolo, ştiţi cât rău mi-au făcut, 

și multă vreme i-am suferit. Gândiţi-vă și domnia voastră la asta, 

+ 

căci ar mare nădejde în voi. Şi dumnezeu si vă bucure. 

*sMohogram j pecete rotundă, c. 35|, cm. în diam. acoperilă, cu legenda: 

sk Gil ESCAPEA BOIEHOASI AG BANIIEIO ; adresa: 7 49 nam nud 

Tea, exAuS Bpamoa$ n nparapem hpauiceS : prietenilor noștri, județului Braşovu- 

ui și pârsarilor Braşovului. — Arh. Ao. 37. 

c.: 1475-—1476.
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XCIY. Pui 

îl BacapaBa BOUECAA- II PSCNSAANA acei BEAMAN SrpoaAXiut- 

cast Snusuuer CICNOACTEO Ai AWISro 3apazie nauriiăt ASEpiNLA npita- 

"TEAEAM Nea, vuS ui npzrapsa wr Bpauica. al tu, CEA Ada S BHa- 

ie BatieăiS npirireacTeS, a "TO CH UScAdi chSeră CASrS, MAeneAL 
N 

[lponă, Ma Sau RSI UI IŢUrTORE Ni AFESEȘL_i ijIS_POAE JET TPEBO- e arda 
Dif 

aparea 

/ 

RAT isenoacris, AU A WI Ad AL ESTI. Toro pasi Bu ngecntat, pir 

SUHHETE BOAIS FOCNOACTRĂA mingii Taur ee Baa ÎDNHE SBAET; d MARIA 

LOAk BamueM$ npirăTeAcTB$; is eu LET £ TpEBSEATII “tr AEUE, WT 

CREA BI IET BHTIL NAANA. H BORZA EU SAMORHNAETA. | 

/ 
Io Basaraba, “oevod şi domn a toată țara Ungrovlahiei. Scrie 

dotănimea fu tă sănătate “bunilor noştri prieteni, judeţulăi şi pâr- 

garilor din-d faşov. Și dau Sde/ftire prieteniei voastre că am. 

trimes pe sluga” mea, anume Proică; ssă-mi cumpereVscuturi; şi ar- 
+ 

curi şi orice-mi va fi i dartrebuin domnizi „mele, să-mi cumpere. Deci Deci 

vă rog. faceţi pe voea domniei-mele, ca să nu mi se ia vamă; Fipe o 
= 

asa are să vă fie împlinită [si voea prietenici voastre Întru toate, 
Lmmpess 
câtăxveţi cere dela mine. Şi dumnezeu să i Sstnimulțească anii. 

Senei 

pă foriGgrăn; ecete rotundă, e. 31], cm. în dian, cu legenda: XK CICI EsICĂPESI 

LA PBOIGROANI MĂGITIIO] TIRUIGIO; adresa: $ nawina ASEpIII npitaTeatat, CXAUS n 

aparapsa wr pauza:  zunilor noștri prieten, judelui Și i ză rgarilor in Bra-, 

— 7 șov. — Arh. Vo. 773; A[il. No. 88. [crt 744 1757) 90. Ap. 4y 

1474—1476.— Braşovenii opriseră exportul de. arme pentru Basaraba, ca unul : 

ce era bănuit de prietenie cu Turcii. sl 

„ 

XCt. 

+ Iw Bacapată, BOMEOAA HI FOCSANI, MHUIET TOCIȘACTEE sai 

AAISTO BPARIE DBINATEAEA TOCNSACTEA AMI, CARAS Li NPATABOAL WT 

Epauise, îi 4 CEA Bi AABAA SATI: RARĂE TAME WU ACBpOAkTEA 

Aa BSAE ANErIO Mac, d TO BARE CTE S8EAI IA EAI TAARE, ARO A0- 

RUTARE CEAS CIPOAMAYOA Ad HE BAPINET, d WI eS NOWAN NA 

Bpau, a NApBaaaBii WT Rpan wi cS cTaniSan Tă HA cs Saca € 

goraciu. "Fate RU FOBSPIIA, Ad CE BPATH NAFSEA 119 MAAET WBH3H 

PI 

1) Aa at ce Râta € scris de două ori în original. 
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cupoatacni IkemSAS.u laic, Aa He atacr NArŞ$BS; WTIL Ad BHAETE, 
i pe Pe SARA taie ISI , 

EpEPOCIIOACTRO AMI HE UJIEA Hy WeTagiTu $ narsBs. SI unako ue 

pet Birat, FL Soru Bi BeceauT, 

10 Basaraba, voevod și domri. Scrie domnia mea multă sănă- 

ţa prietenilor domnici mele, judeţului şi pârgarilor din Brașov, şi 
vă! dau de știre: ce fel de-Învoeală şi bună înțelegere are să fie 

înțtre noi, când, după ce aţi luat asupra voastră că avutul acestor 

săraci n'are să Lo „fsipească, iar ei mergând la Bran, pârcalabii 

dela Bran s'au sculat și le-au luat două sute de bogasii ? Așa dar vă 
grăesc: să întoarcă paguba ce au aceşti săraci Neacșul și Ilie, 

calsă naibă pagubă; căci să știți că domnia mea n'am să-i las în 
pagubă. Și altfel n'are să fie. Și dumnezeu să vă bucure. 

cara ș Pecpte rotundă, 3. $ cm. în diam., cu legenda foarte clară: 

ste IG BHIGAPEI OICHOASI MAGTIIO BAIICIU; azresa: f npmareacm roc- 

BSAcTEA sin roensăcraa ai (sic), cxauS n nparapoa wr Bpauss: prietenilor domniei 

znelej ndefutui și pârgarilor din Brașov. — Arh. o. 53. 

1474—1376, | 

NOVI. 

7 hu Bacapât(a) BOMBA 1 TOCNOANIn, NHUUET rOCNOACTEBO A 

MHOTO BApARHE AWHAL AOESUAL NpHIATEAEA, CAAUS H NPATAPOAL UT 

Îpaues, Hi 1 CEMIAABAAM S$ BHANIE NpINATEACTEŞ Bit, ARO NOCAAY KZ 

BAUISII AVMASCTU "auutra REPILSTA govkpuna :kSna[ua] Nopra ; "a 

RApE FANA NBpEIET, E BAUICU AMHASCTII, d BI AA TA BEPSETE, BARo 
Ad BUXAto roRSpIlaNi Sero na ScT$. Sl nu9 irkeT.. Il Born eu 
BECEANT, a 

/ | 
Jo Basaraba,:voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănă- 

tate bunilor mei prieteni, judeţului și pârgarilor din Brașov, şi dau 
de ştire prieteniei voastre că am trimes la milostivirea voastră pe 
credinciosul nostru boer jupân Horga; și cele ce va spune cătră 
milostivirea voastră,. voi: să-l credeți, ca și cum am vorbi gură în 

| 
i 

gură. ltfel, nu este. Și dumnezeu să. vă bucure. 
_ Alonhos am ; pecele rotundă ca la o. precedent, cu legenda foarte dară: 
> IGOHI HICAPEIL BOIGBOAS AAGTIIO R:BIIEIO; adresa: ȚHaMHAL ACEȘHAA 

- SI 4 npInaTEAE At, eAUS ui aparapsa ir Bpamoe: Brilor noștri ! Prieteni, judetului și 
Pârsarilor din Brașov. — Arh. No. 36. ” 

1474 —1476,
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XOVII. 

+ Aluaocruwat Bo:kitva Îw Dacapagă ROULOAA Hi FOCAR, NU- 

VIET FOCNOACTBO Ai AMSFO BAȘĂBIE TIputăTeata TOCROACTEA AU, 

DAPTAPOAI ÎpauVaciat, 1 MO-CEA BU AdRAM S 3HAHIE BApAAi, Nona 

Hocrk, BAe ECT UASR'ER Hanul Hi NOCAS:EIA EET reencACTES MU 
TARO XEUIEA Ad ră NSCTABHAL $ EAuiS UpaiRSROUT POCNSACTRA "AM, s 

Ad TA XPANNĂII Ad ra AaSeăt £pE ECT „matii “AŞ ki MI CAS:RIIA 

CT rocnoAcTaS SM 1VT Aero Rene Ti EA paaui BI AMOANA BARO 

„MOI AVEAI nur EAE, Ad TA WT TInpSesauire ANS 1 NOUECTHE, Rao 

tAnora saotkia ASBpa, aapaăt naui$ dal; Ep RU ADANAM RABONO 

avon nprtaTeaunt, Î. “Bern Rit irerauT A 
ÎS | 

Din mila lui dornei Basaraba, oetoăii domn. Scrie domnia 

meâ'' multă sănătate prietenilor domnizi mele, pârgarilor din Braşov, 

și după asta vă dal de ştire despre. popa Costea că e omul nostru 

și mia slujit domniei /mele; asțfel” doresc "să-l puiu la o biserică 

lângă domnia mea, că șă-l hrăresc și să-l mniluesc, fiindcă este omul 

nostru și miza slujit domni 1 mele de multă--vreme. Deci vă rog, 

ca pe niște buni prieteni tre 

ca pe un om of după voea noastră; căci vă rog | ca pe: prie- 

tenii mei. Şi duidnezeă să vă bucure. 

AMonoşram 7 Za No. arh. 62 (: XC. v); pecetea originală, de 35. en. în diam. 

sa zizrduii Și în locul ci este lipită o peceti Za îi Viad Călugărul, cuc de= 

senda : sk | EA A BOEBOASI AMATIG [BIG] TOGIIOAP; adresa: T npma- 

TEMEM POCNSACTEA AM, NARTApIA E patneckHAt : prietenilor domniei mele, pârsarilor 

Braşoveni. ÎL Arh. Ao. B. 

    

1474—1476. 

XCVIIL. Ir 

+ Iu Bacapasa ECUBȘAA 1 FOCSANI BCE BEMAN OVErpWBAA- 

puneeui, DEI POCNSACTEO ANUL AMETO BApanie ABBA NpitaTe 

AEM POCNOACTEA AMI, BRFAPEM UT Bpauon, 1 9 CEM AdBaa OV 

3naTie (sic) npitaTeacTeS Bi, RABO TSBA NOCAAN “4AOB'REA TOCNOA: 

CTRA A AO BRauioii (Sic) NpuraTeacTES, MOHERE ECT ASIIĂA FANII 

eSnăn, Spun ca ASEpS RSMA 1 AHOTE, TA ECT EAI ACEpA 

NpINATEA POCNOACTEA AMI, ANNO ECT NpÎtATEA PSCNCACTEA AH, Tako 

Adkaat $ ahaniie NpilaTeACTES Bi: BAGE ROI MAAT UT Băuisii (Sic) 

Nputa Teac Te$ ESNAR, A WH Ad Ci NSCTUT MASE ka Ta Ad ce Sue
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HIT HN Ad CE STĂABAMUIT CA spuna, S rpaaov S$ S DSuSperţii, Bano 

MS aer iri govk. IL za “rou AA “AouAeT CASEWANO; Ad ce STăt- 

MT, UI DAGU Aa CH ASHAET K BRAUIOH Aaccri CASEW ANS ; Hi WT 

POENCACTRO AI Ad CE ME PPULRUT MHIȚIA, HA BEPS îi ASUS FOCIICA- 

crea aut. ue Aa ke. ÎL sorz [eu] neceaur. 

Io Basaraba, voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei. Scrie 

dorii mea multă sănătate bunilor prieteni ai domniei mele, pâr- 

garilor din Brașov. Şi după aceasta dau de știre prieteniei voastre 

că am trinies un om al domniei: mele acolo la prietenia voastră, 

pentrucă a v Qi un neguțător turc cu marfă bună și multă, șie 

un bun prietenNal domniei mele, mi-e foarte prieten domniei mele. 

Astfel, vă dau desştire prieteniei voastre că oricine dintre priete- 

niile. voastre ar aveâcova de cumpărat, să-și trimeată. omul și să 

se tocmească și să se tiînvoească cu Turcul,.în cetatea București, 

“cum îi va fi voea. Și pentru asta, să vie slobod şi să se tocmească, 

și iarăși slobod să se întoarcă la domnia voastră ; din partea dom- 

.niei mele să n'aibă nici o grije, pe credinţa şi pe sufietul domnie: 

mele. Altfel n'are să fie. Și dumnezeu să vă bucure. 

AMonogram; ecele rotundă, 3. $ cu, în diam. lipită înlăuntrul scrisorii le 

mijlocul 2ibiogramulbui, iegeuda: i [co Hh ESIG(IPRSI LOIKEBOAS AAGJTIIO: 

([B:4IIGLO); fără adresă; stricta este, dacă nu identică, în tot cazul coulimpo- 

rană cu cea dela. No. 62. — Arh. No. (61. 

1474—1476.—Cf. nota dela No. următor. 

XCIX. Die ze 

+ Aluaceriwai Boiitva „Lw Racapata ROHBOAA II FOCNOAIEA, -NH- 
er POCNSACTEĂ AL MHSrO. BApPARIE NAPCAPSM BpauuWBCRIrAt ui EA- 
MEIŞ, II 9 CEM RU AABAA S BIANIIE, NOHEKE TS5A NOCAAY APANLE 
PseneAcTaA ai, RSitga ii Upanara, A 4 H2BZAMer PRICE 3KEAEBO 
IL HEROE WpSisile roenCACTEA ANI. TEM paint BI Aatam S sarii, 
EpE ECT ACTA ESIIAA; TARE BAPAA BAMS AA 1 HE TEPANT Here, 
NOHERE ANATE ACEpE, EPE AO CATA Baita ie At ce Sata. Ian Ai ce 
MAARANE MAL APAIE, EPE HA HE AARATE HUI îREASBO UL VWUpS:RIIE 
HIIA AA NBBAAET.WT Bac. AA BARZA AIP Ad ESAET NOMERAS 
HAAMI: 434 APARA AMI 11 BApE EGANRO SNA CE HAYSANT $ nai 
BEMAE, MANI ECT PUBA, HAN ROCA, MAN GSA 19 CT, si Na ui "TSpena 
ESNAa, CRA AOXCArT cnpoat (Sic) uauis -BEMAN, ÎI HIUIȚIA -CE MUT Bade 

a 
o
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NE BAApZEAT, HS CEE ACYOANT $ BaulS pSrs. "Tea Baal CoROTETE, 

€pe CE NAXSALNT ASCTA zieac3o ui $ Spate, îi NCEBTUNC, TA EMO 

ESASRAT, A Na U19 ACNOANT ESNAa WT HALLE BEAVAE AB WUJIE HEAA 

vnget. "Paso coROTETE NOACBlplE Ad :inaSeao, ui Aa RSACT Hi Rat 

NOASEpE H NSAzeHio. ÎI Goru Bi BEceanT. 

Din mila lui dumnezeu Io Basaraba, voevod și domn. Scrie 
rate re 

dOmnia mea multă sănătate pârgarilor dih Brâşov și vameșului, și 

după aceasta vă dau de ştire că am trimes acolo pe oamenii dom- N 

niei mele, pe Bucur și pe Cernat, să-mi scoață niște fier și nişte  py m 

arme ale domniei .mele. Deci vă dau de ştire că este marfa mea; pf 

pl şi asttel, să nu-i asuprească cineva cu vama, căci știți bine că până ami 

pÎh acuma nu mi sa luat vamă. Și iarăşi, ni s'au plâns oamenii noștri că „5 

st nu le daţi voie cu nici un chip să scoaţă dela voi fier sau arme. Atunci P 

h ce fel de pace să fie între noi? Eu țin pacea, şi oricâtă marfă se d 

m 0!" AQă în țara noastră, fie peşte, fie ceară, fie. orice ar fi, precum şi 

1" mârfa turcească, toată trece prin ţâra noastră, și nimic nu vi se 

„n oprește, ci toată ajunge în mânile voastre. Deci socotiți că se află 

RA destul er şi la Turci, şi. încă mai ieftin, şi vom cumpăra [dela ei), 

pr iar marfa S [vă] vine din ţara noastră o voiu opri și eu. Deci ui PE 

vs cotiţi-vă să trăim mai bine [unii cu alții], și să vă fie și vouă / 

mai bine i ai lesne. Şi dumnezeu să vă bucure. 

h 

   
   

    

         

        

    

     

  

   

  

Aflonogram; pecete rotundă, 3. $ cm. în diam., stricată adresa: 

rsensaeraa au, nzprapSm Epamiwactinat i pamenS: Arieterilor domiiiet, hele, pârga- 

rilor Braşoveni și Se — Arh. o. 02. A 

c. 1475—1476.-- Ct. NoNCII din 1476: tat cuprinsul cât/și scrisul ac PA 

d0uă bucăţi ne silesc a le atu ca și pe cea dela pi pă 61 (care asset fi An > 

de laceeaş mână cu No. 62) | Basaraba cel Bătrân, 

plot | (ay 

42 
pt mi, 

| o _rSene 
su Batapăn(4) Seas îi pene /iniuei rScneAcT 

AnSro 3ăpânie tg ceea eTaa/ ANI, ngarăpea AT Rpamsr 

i ww cea - Ras Ş ananie CC, CU LIANLU Şri iiSpSstău pn NOcAsiu 

      

             

   

  

     

      

    
   

a ere Bijuri Se 1 RAU 3, 3a pi pasoTă $ GOnpeas,-33 H pa3s- 

Dania. & roni si ayaeti BAfAu, RAO 

AA S unsealef AA mac dear E 

35 mroav pui adere RARO sainiiTe, Sl3h Su, MAEA rSenSANItA, 

1 Rpăata SRIIRSEAL AOBPENI CA Gusuwkuu, ACEI Moat) Nan 

  

   

  

uta ne rofoprtaut, H-KALBO CAL
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:SHRSEAL Rato “ASEpI cŞceAn; a cz Bacu n He BAM; EAE EUANA. 
AccTA henpataS tur Bac. Îjlo une razesen suaere S Toa, HI Born 
EH BECEAWT, | “ | Vei men [05] 

lo.Basaraba, voevod şi domn. Scrie domnia mea multă să- 

nătate prietenilor domniei mele, pârgarilor din Brașov, și vă dau de 

ştire că toate 'câte mi le-aţi încredinţat despre lucrul lui Oprea — 4 
şi mi-aţi trimes și cartea craiului și” a voastră — eu le-am înțeles. [/3y? 
Întru aceasta, voi ştiţi cum, am vorbit și cum ne-am jurat să trăim; | 
dar văd că nu vă ţineţi de nirie din aceste lucruri. Întru aceasta, 
voi ştiţi ce faceţi. Eu cu toată/ țara domnului craiului trăesc bine, 
și cu Sibienii, care-s oameni 'buni, trăim ca niște buni vecini'; dar 
cu vci nu ştiu [ce este], 'căci văd destulă: nedreptate dela voi. 
(Da&e faceţi așa, voi veţi fi ştiind. Şi dumnezeu să vă bucure. 

Monogram ; pecele rotundă, c. 33], cm. în diam. neacoperilă, din legendă se cu-- 
pa Hosc încă: [e I]OOHR E... ASI MAG .. 3 Qdresa:  NpiIaTeatM TOCNSACTEA AH, Npz- | 

e | Tape ww Bpauoa : Pietenilor domniei mele, pârgarilor din Brașov.—adrh. No. 69. 

1475—1476. — Cf. scrisoarea latină din 9 Mai 1476, prin care Laigtă „cere. 
extradarea lui Oprea şi lui Voico al Tatului (copie la Acad. Rom.). Peătru Oprea 
v. No. LXXXI şi N. lorga, Ştefan cel Mare, nota 213.— Data 1475—76 o CON 
firmă şi pecetea: la 1437 Basaraka avea altă pecete, cum se vede din No..CIII= 

< , Pomi = = 5 ui 

   

  

i 
-“t. ĂluaceTrite gosrire Iu Bacapaga BOEBOAA îi FOCSANI, NULIEANO: 
MHOTO BAPARIE HALA NpENOUA TERRA N CAAABILA CSCEANAL HI npita- 
TEAEM, CAS 1 Ei DpAFApoA WP Îpau9g, Hi 4 ce Aatăamt S auanie 
TOCNSACTRS BI: EBO ARO CE NEROAUY HBPAAI Ap, HI 43 UT 1[19 A0- 
BEM 431 nu aatiuiTuy tur TSpuey, n ex poairea atu Barpa Iau 
AB MAM AMIp 1 BAETBE, H UT CAL HANPEA, MAM HAMAS Bano. 
H DSGOAE Aa en STla]pzAtate atip ui acre. ÎL Asi 49 ezAa Ap 
ÎRIM MPARAS, RARE CE CAM MUBELIAA, d UT BAC BIIAMAL EpE Hi CAHA 
NPABAA Mk; MOMEZRE CE SHHIITE pe CTE NPARII tz HAM, A Had: 
EPARAVALI WI CE ANTHST 4VT AMEFIO Bac TEpE HAS ta ALoaAcaS, 
n că GenSey, "Ta AL HEXABET SEAMA, TARE MA ce BPALTAT AEFIS: 
Bade N FAST 1 Mor S Bau Vie. Ba ou ce USA, Ha Hou BepS. 
CE Meat nacacuur. "Porau pasi npocnai BH, BARO MON ASBpu npita-- 
PEM, RARO REGE TUL AA CE HE WHHIT, it Aa NogSunre n POAITEAI 
au Darpa I[lejanS nano Tiea(u) GenSu, ma cS noutan, a wnuu Ad. 
CE HEAenicAT, n 'iea(u) Npiies(11), 210 ce AMTHST MUT MEI Bac; N0--



127 

HERE MUT AMASIO BEMAIO S$ RauiS ApzisanS ui FANS „tări $ He ce Hc- 

XABET. "Fate Ad coROTET(E), H POCNOACTEO_ RU W ceat. H ape cana 

u3peuer nau Eoakpun, :iSnan Îlunep €ToAnHE, KA FOCNSACTEO tii, 

Aa BepSere, ÎL corn Bi BeceanT. Iluc. dp. Fii. 

Din_mila lui dumnezeu lo Pasa: rab a, voevod și domn. Scriem 

multă sănătate prea cinstiţilor și dulcilor noștri vecini și prieteni, 

judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov, şi dăm de știre 

domniei voastre: iată cum imam nevoit pentru pace și pe cât am. 

putut, vam apărat de Turci, şi cu părintele meu Batăr Iştvan am 

pace şi jurăminte, iar de-aci înainte nădăjduesc a-mi întări şi mat 

mult pacea și jurămintele. Și până acum eu ţin dreptatea, cum am 

făgăduit, dar din partea voastră văd că nu e nici o dreptate; ci vă. 

faceți numai că sânteţi drepți cu noi, iar vrăjmașii noșiii” Se ridică. 

din mijlocul vostru și/se duc în Moldova împreună cu Săcuii, şi-mi 

pradă ţara și se întorc iarăşi întf€ Voi, şi beau şi mănâncă în casele: 

voastre. Deaceea mă gândesc: pe ce credinţă am să mă razim ? 

Deci, vă rog ca pe/ niște buni prieteni ai mei, mai departe aceasta 

_—să-nu-se facă, și să îndemnați şi pe părintele meu Batăr Ştetan casă 

pedepsească pe adei Săcui ce ăurintratila noi], precum şi pe pribegii 

ce 'se ridică din |mijlocul vostru; căci din partea țării mele nu se 

strică nici măcar un ou în ţinutul vostru. Așa să socotiți și domnia 

voastră despre aceasta. Şi câte va spune boerul nostru, jupân Piper 

stolnicul, cătră. domnia voastră, să le credeţi. Şi dumnezeu să vă. 

bucure, Scris-am Fevruarie în 28. | 

-otundă, €. 31| cn. în drame, acoperită; din legendă se re- 
„Monoșran; pecete 7 

pi u . 
. . = e. p 

.5 adresa: $ eRAuS ui EI UparApsA WT Bpamea: 
cunosc încă Xe ID. GI... B.. 

judefului şi celor 72 pârgari din Braşov. — drh. Ao. 37. 

- 1476,— Aluzia la vrăjmașii lui. Basaraba priveşte pe Ylad Ţepeş, care încă din 

1475 fusese liberat de Matei Corţin și tfimes în Tansilvania să-și pregătească 

el petrecea în apropicrea Săcuilor. La 24 Fevruarie,. 

patru zile înaintea 'acestei scrisori, Basaraba, scriea Sașilor din Sibiu că nu-i mai 

poate considera de prieteni: ei sprijină pe Vlad Ţepeş, la ordinul lui Pongrâcz, 

voevodul Ardealului. Cf. Bogdan, Vlad Țepeș, p. 34.— Piper stolnicul este arătat 

ca stolnic și la Radu cel Frumos în două doc.: unul din 25 Ian. 1471 (orig. la Acad, 

Rom., publicat de Venelin, p. 95—96, cu multe presel, înire a și dum în loc o 

_____de. Iunsp)altul-din-28-Julie=1472 (colecţia--d-nei--A- Odobescu şil-regăsini” GET 

de araba cel Tânăr în 23 Martie 1453 (MIIGTIE, „DR. p..839). 

D-1 AlexLăpădatu mi-atrage atențiunea asupra faptului că această scrisoare: 

ar putea fi atribuită lui Basaraba cel Tâoăr și pusă în anul 1482, 'când, dupăce 

alungase, în toamna anului 1481, pe Y 

intrarea în Ţara Românească; 

Jad Călugărul, cl se așezase în domnie și
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obținuse pacea dela Ştefan Bâthory (înainte de 16 Noemvrie; CEA. Lăpedatu,____/ 

Viad-Vodă Călugărul, p. 29). Fraza din text <m'am nevoit pentru pace și pe 

AF putut, Vara” apărat de Turci» s'ar.referi la expediţia lui Ali-beg din 1481, 

[e care TȚepeluș a îndreptat-o spre Moldova. În cazul acesta, solia lui Piper 

stolnicul, pe care îl găsim lângă Ţepeluş la 1482, ar fi avut de scop„să hotă- 

rască pe Braşoveni a nu mai da ajutor lui Vlad Călugărul. o 

Este adevărat că împrejurările ce reies din scrisoarea de mai sus se potri- 

vesc şi cu sfârşitul domniei lui Ţepeluș; nu mă pot notări totuşi a o atribui 

Ye Ev „acestuia, din pricină că nici. titlul. „nici»-monogsamul nu conțin, atributul. autaai,. 

dar mai ales din pricină că pecetea; după “urmele jce's'au păstrat din legenda 

<i (re din n 9619 Aa) se arată a fi a lui Basaraba, cel Bătrân. 
e tipa 

p 
Car: 

Sud 
  

  

i " Almaceritra__Bo:tiiva că Lacapata BOHROAA Hi roeneAnHiib, 
o —— 

ri (4) munc POENOACTBI AM MHOTO o Ba pâine XOEBUAL NpULATEAEAL POCNSA- 

CTBA MU, NSprApgoA E paUutvBcit A, H MO CEA AdRAAL S$ BHanu€ MpH- 

în AATEACTAS 5, RARO 34 PABNTS, 110 HANpARUY ABA CA Bă Hi 1410 

fn TOROPUL W0T NpEBAE Ii IO RAENA, A32 TARSUL ApZRIIAM 5 Ha TSU 

m WE FONA UT "TOAEH AO CATA, II "TAROI ApZRIAL, EPE ECT EAtA seal: 

fubefe] BABO 1 ADSTAŞ II BApE KOANRO ESNAR AXAT WWT7 'TSpEROI BEANAE 

7 ue 1n)-S HâL$ BEAVATO, HA NANE, HAN CBHAS, HA GSA ROI Sark, A A 

o MMUȚIA HE VUNABAAMO 11 HE BAABERAAMS WT Bac, ANS CBE AOSNOANIT 'S 

BatuS pSiS; ui no rom Ş$ AU _BEAAE, BapE ECT pHEA, BApE ECT BO- 

Mina CAR, RADE 119 ECT, HHIIA CE HE BAAPAAA MT Rac; BAPAAT UI CAL 

jr tre TOBROPHAN II A[IO CALE BACAU, A3A TAR APIA MI HA TON CTOUA 

24 2 AO CATA; A BRAM HE BHAM RABO BI ECT PABOTA, TA VUNIIPATE 1 apiui- 

i . | “TORE îl AĂHOBE i SREAE3O H CRA MWUpSinta CE Snc. Ile 3BUa4M 119 

SHTE H 1j10 AAVATE; PABZAMPHUS AH BEŢE AA - -Sunnure, 19 Ari 

„MUCAN'TE, HE BHaat. Tea 1_P4Ai, AO MORE BATI ate CITE_BAEAH-H-BARO 

CTE _TOBSPHAU, 4 WU Ad _ESAE; ALO AL AICAIITE NEAL HHABO Ad 

ci 

i Infehe ; 

St . o A „” * Santa E, BH 3Ha417 €_34 "TOH/ 110 WHHHTE DB HAM AAUTE $ BHâniite, Ad 7 
r 

a „BHAAME HI AMN RARE eMe Sauunr, SIRO AN AMHCANTE Aa BSAET ui 
, BOT NOMEBAS Maat, E pESUI, [IO CAO POROPIAL UI RAEAII AMI, Aa HN 

„ABBEHAO HI Ad IBHESEMO. BARO AOEpI AIANE Ii CSCEAE, 11 AOANE Ad 
“CE XpANET BOANO N CASBOAHO. ÎL no "rom wezn uactkin Hat, n9 
IMENS A SaurTrp$ WT PAAAd, A VU CU ECT SIENA HEBGOUA II TOBE AI 
Adi ECT panSu$ no "'Toai, 4 "TO cui cer NSeTiiA cBoera aortă, Ma * 
MAME ÎCETAnAtIn, TARS Ad ra SUCAOBOANTE, Ad CI H3RAANT "FIU NI 
IMITE CACBOANO, BApE ESANEO NTET ENTUI; ARO AN TAROII HE WeA9-. 

SBSANTE 4 434 AA Bam, H EU Aa are, Îl nora nu BECEMIT, 

N 

N
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feo 

se pm me Up EEREEE area ca .. . „a .. a. „Le o 

tape “um stă, de ORriţi ȘI scuturile şi arcurile și” fierul :și orice) ârme și 
» N , —— ; 
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. 

-"Din_mila lui dumnezeu lo Basaraba, voevod și domn. Scrie 
domnia mea multă sănătate 'bunilor prieteni“âi domniei mele, pâr- 
garilor din Braşov, și după aceasta dau de ştire prieteniei voastre - 

că pentru lucrul ce l-am întocmit eu cu voi și de care am vorbit 

de mai nainte şi pe care am jurat, cu de asta mă ţin și pe lângă 

asta stau de-atunci şi până astăzi, și țin ca să fie o ţară ca 

şi cealaltă; şi orice marfă vine din țara turcească în țara noastră, 
. i . Ni . . . -. . a 

fie piper, fie_mătase, fie orice [altă] marfă, noi nimic nu,optimm și-riu 
. . . . - ue. aa A. | 

mpiedicăm ca să -treacă/la voi, Ci-toată inţză- în mânile foastre ; 

și apoi şi în țăta. noasfră, fie că- e”pește, fie că e ceară, fie orice, 
a . d - Sa. . . 

nimic nu vă este oprit; -pentrucă ce am vorbit și ce am jurat, eu 
, . JA 4 

așa țin și pe lân 

a. . . . - . Fă — - „N ae . 

orice-mărfuri. Nu ştiu ce faceţi şi „ce așteptați; răzmiriță vseţi pare 
o 

A spe 

14 fad 

să faceţi sau ce gândiţi, nu ştiu. Deci, dacă poate să 'fie cum aţi jurat 

şi cum aţi vorbit, aşa să fie; iar dacă vă gândiţi să faceţi altceva, voi 

ştiţi] Ce faceţi, dar daţi-ne și nouă de'ştire, ca să știm. și noi ce avem 

să facem. lar dacă aveţi de gând să fie traiu [bun] între noi, [atunci] 

să 'ne ținem şi de vorbele ce le-am 'vorbit și pe care: ne-am “jurat, 

şi să' trăim ca oameni buni şi ca vecini, și oamenii să se hrănească 

în voie şi slobozi. Şi apoi acest om al nostru, anume Dumitru dela 

cetate, și-a tocmit niște scuturi și'a' dat apoi arvună şi și-a trimes o, 7 
” 

t cir i Ă . > . „t a Ţ 

pe omul său anume _Costandin ; pe acesta” să-l lăsaţi să-și: scoată 

7 pa Apr mere tateae, Pau 

gă asta-stau până astăzi; dar cu lucrul vostru nu știu 

I/ 
7 Z7r 

Aj 

pă 0 YU 37 

Cat 

ŞI 
PR 

. Dita . a . a a. 2 Î- 

în bună voie acele scuturi, oricâte vor fi; iar dacă-nu-l lăsaţi așa, /Îp : pi 

me 

27 

.. 

atunci să știu și eu, și să știți şi voi. Şi 

Manogram; pecete rotundă,.3. 5 cânt diam, cu legenda: XX JOHN Bfl- 

GAdBII _BOIGBOA MAGTIIIIO R:XLIGIO (în planșă. greșit BXUUO); adresa : 

= mputareaeat POCNSACTEA mn; nSprapoa Fpamwecknm ? prietenilor domnii: îneleg-pâr= 

  

ai 

dumâezeu să vă bucure.—. AJ 
) 

  

"a 7 
Ze: 

Cr gari. , Rom Îi; reproductie fotolil I1a D, Sturd: 
Co garilor Braşoveni. — Acad. on —ri reproducție fotolitografică da D. Sturdza, 

Doc. dela Wiesbaden, pl. 1; îbidu p. II—12, /raducerea d-lui B.P. Hasdeu pa 

/ / 
DR: 

—riscari a E atribzilă_aci greșit îui Neaşoe Basaraba).” 
(scrisoarea € afribuită aci Bre. goe _Basara a). ! 

— N m a 

1476.—Învoeala de. care Basaraba, acuză pe Braşoveni că o calcă este cea 

din Lulie 1475 (No.:XCI). <Dumitru dela cetate» „este acelaş cu <Demetrius» 

: Ş z IG . 

din Cetatea Nouă («in Castro Novo»), despre care Basarabu senior scrie 

mp4 +1 Braşovenilor la 14 lunie 1476 că lau jefuit vameșii oraşului” cu . consensul 

> Jr if : 

re PA 

A Dem 
por 

orăşenilor (copie la Acad. Rom.). 

( CIII. _ 

3 Aluaceriwai Bozsiwat | Baca]paga. BOEROAA HI FOCSANI; NET 

POCNOACTEO AMI MOINA CAAĂRILM H AGBpHAL NpItATEAEA FOCNOACTEA 

i 9
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Pret par, jr ode: Lazi n SI 5 mei 

pi 
4 şs 

130 pt pis) 

A, CĂAUS Hi: Np:zPApeA AWT Bparog, Aer 3Apanie H/AIBORUS 

NOBACHENTE NBINOCIIAL POCNOACTRO RU, ÎNV CAL HAAAL Xap TOCNOA- 

CTRO BH, EpPE ME £CTE ACEpH IpitA'TEAE, CUIOAALAAL roCrICACTuS BH.: 
f 

Ba "To Ad BHA€T BALA AMMACCTI, FAO Dara. Heat cer au ca]; 

Ap MI AOBBOA, Ii NOCAGA: ECT. CROW Gepriii “cAŞTe, "Ta au S3eY5 Mou 

NORBANCApE CA REALA veeTĂTUVAA, Tă WTHACYS Ha recrloAnnHA pat. 

Ba To paAi-aă ce CE pPAACBATE Ii BECEANTE CE, EpE POCNOACTRO AMI 

CMA că = POENSACTEO Bit S Avpzez ace CPZAUIEA ; Hi LI GSAETE 

CAC_AMIp N CA MpIATEACTEOAL A recneAcTee at. H corn nr Sawnte- 

RT ALTĂ TOcNOACTEA RH Bzc: Ra, -2) Bam, ami. IL ape Goana 
/uapeuer Aan, Aa BkpSere. Iuezî6n. Ei An. 

/ pi Din mila lui dumnezeu 10 Băs araba vpevod și domn. Scrie 
/ domnia mea dulcilor și bunilge” Bristeai” ăi domniei mele, județului 

și pârgarilor din Braşov, miltă sănătat / și ne_închinăm cu dra- 
J ] goste domniei voastre, și vă mulţămhesc domniei voastre că-mi 

i sânteţi buni prieteni, mulțămescidomniei voastre. Şi să ştiţi dom: 

  

tri mmes “slugile sale credincioase, şi mi-au primit cu mare cinste pe 
solii mei, și s'au dus la domnul craiul. Deci, să vă bucuraţi şi să | 

/ nia—voastră că Batăr Istvan îmi este Cu, pace şi cu bine și şi-a 

| 

A vă .veseliți că domnia mea sânt în pace cu domnia voastră din 
toată inima, și să fiți și voi cu pace şi cu prietenie către domnia 
mea. Şi dumnezeu să vă înmulțească anii domniei voastre ai tu- 
tarer, amin. Și tot ce va spune Dan, să credeţi Sote -am Iunie în 13. 

JJMonogram ; ; pecete rotundă, 31|, cm. în diam. acoperită, cu legehda : să IG) Bil- | GAPAR "BOCEASI, AVATIA B[IA FOGJNOAINII: evident, o pecețe Droscbită de 
cele de până acum; forma literelor e mai frumoasă, mai regulată ; adresa: 
Ț CASARHAL HI AFARA NPHIATEAZM TOCNOACTEA Au, cAAUS H nparagea wT Epawoas: dul 
cilor şi bunilor prieteni aî domniei mele, Județului și pârgarilor din Brașov.— 
Arh. o. 46. 

scrisoare latinească, dată din Floreşti la 15: Iulie, confirmă acest lucru. Cf. lorga, N Studii și documente III, p. xxxvir.— În acelaș an însă, la 9 August, el se plânge ! către Braşoveni că vrăjmașii săi sânt toleraţi să trăească pela Cohalm şi Fă- găraș, de unde fac incursiuni în țara sa (scrisoare din Florești; copie la Acad. Rom.). Pela sfârșitul anului el e alungat din ţară de Ţepeluș şi se refugiază în Ardeal. V. Iorga, Ştefan cel Mare, p. 187—188 şi nota 216. 

| 
| 

| 
| 1477. — În primăvara acestui an Basaraba, fasese recunoscut de Unguri: o 

—
 

  

SD Orig.- ca cama, 
) Orig. czeka, 

3? 
A 

p)
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CIV. 

T Îw Dacapaga BOEBOAA i POCNOAMHR: BZCEN BEMAN „SCEpPORAA- 

XuCKoU, NHUIET./COCNOACTRO Mi czAuS ui nparapom wr Bpamoa 

Anoo BApABiE, RAO AOILM ACEBIIA NpItATEAEAN, 1 LU CEA AARAA $ 

anale NpilATEACTES Bu, EpE TSII NOCAAFALO.. PAUN BEPIUL Hi Npen9u- 

Tei goakpu A0 npirareacreo Bu, iSnati DaAk ARopuu.u :Snan 

Aparna COATAp; TA BApE EAlibă _N3GeRST R% pila PEACTRS EI, Bi AA 

grpSere, epe cS Hauuut pKa MCTUHH, FAROTO BIIYA1E CAAUI POROPIAIL. 

H Born Bii RECEAN'T. 

lo Basaraba;voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie 

domnia mea-judeţului și pârgarilor din Brașov multă sănătate, ca . 

unor buni prieteni ai mei, și vă dau de ştire prieteniei voastre că 

am” tihes acolo .la prietenia voastră pe credincioşii și cinstiţii noş- 

tri boeri, pe jupân Badea vornicul şi pe jupân Drăghici spătarul; și 

oricâte vor spune cătră prietenia voastră, să credeţi, căci sânt vor- 

bele noastre adevărate, ca şi cum le-am vorbi noi înșine. Și, dum-. 

nezeu să vă bucure. | 

Monogram, pecete rotundă (3. 8 cm, în diam.), foarte bine păstrată, cu de- 

genda: x IGOHh ESIGSIPESI BOIGBOAS AAGTIIO BAIIGIO; adresa : î npiareatmt 
Pie 

- 

  

: | POCNOACTBA AH, CRAUS îi NPACAPEM WT Epamon : prietenilor domniei mele, județului. 

“și pârgarilor din Brașov. — Arh. No. 723. . 

1474—1477.—Un «Badea vistier» e citat în hrisovul dela 4 Iulie 1476 (Venelin, 

p. 118), iar un Aga[ruu] în cel dela 1 lun. 1475 (Arh. Stat., deteriorat; atributul de 

după Aparuu] este şters de tot, era însă probabil enarap: cf. Mlane n Asa[riiu] 

din acest hrisov cu Miank IlerpSaz n Aparnun cnaTapui din cel dela 4 Iulie 1476). 

vi re Mp nt. Zi 4 PN 70 

y pa Ş Basaraba III cel Tânăr sau “Țepeluș. 7 dia 207,” 

_ „cati y a ini , 44 

ş Vi Ms ! (Noemvrie 1477[s. încep. lui 1478]— Aprilie-lunie 1482) 1). în bnr A, | 

i pa N pt. a ( care, 

Na aa AY cv. “aut! 
m 4 

A Zi 

i mi : 

i î Tae AOEpIIA TOENOAĂPEA 11 BEPHIIIII FPAAIO, cXAuS WT Dpa- ac 

UIOR Hi Aganaaccereat fipzrapeai. | 'TS3u EH NpOCHA FAKE ACI npia- | 

1 Ser rOCNOAnnS. (put! +, 
"TEAE, BAKO pape Foanuui IOHAUAI LET H3AEBHTIL Ad CA 

lut cit., p. 143); D-l D. Onciul 
:D-1 Gr. Tocilescu îi dă anii 1478— 83 (Manua 

ormniei lui la Noemvrie 
(în cursul său) 1478—82; D-l N. Iorga pune începutul
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WII EBAAIO, A RiE Ad HIV HE GANTSETE NI AA II HE WCTARIUTE AA Nae 

HET MAM Ad HĂ TEPAET, BARO MY CS MAEHIIAN MIpEA, BAANI, NOHERE HU 

BAM HE ECT WICTE (SIC), HI KPAAIS; NOHE:KE AOYOACT AA CAS:KET BA 

1 Bpaat, Hi 437 cz Hai. H gorz Bu Saw AkTA. 

4 Ă ' . 

Bunilor noștri domni și credincioșilor craiului, judeţului din/Bra- 

T şov și celor doisprezece pârgari. lată vă rog ca pe nişte prieteni ai 

mei, ca oricâţi voinici ar voi să iasă să slujască domnului,nostru, cra- 

iului,_voi să nu-i bântuiți și să nu lăsați să-i prade sau/ să-i asu-. 

prească, cum i-au prădat înaintea voastră, căci [aceasta] nu vă face 
cinste nici vouă, nici crajului; ei vin doar să slujască vouă -și 

craiului, și eu împreună cu ci. Și dumnezeu să vă înmulțească anii. 

N „19 Basaraba voevod, din mila lui dumnezeu domn. . 

Li 

ia . 1.“ Â. . - Pecete rolundă, 35/4 cm. în diâni “acoperită cu bumbac ; curățind-o, am pu-. 
tut ceti legenda, care, contrar uzului, începe dela Stânga: [o AGO BOEBJOAE 
[AI EEe 7366 BSIGA[PAIJ5SI (7a începutul legendei mu se pot ceti c. —I0 
litere); adresa: 7 cxauă WrEpaiuoa H ARAHAAECETEM nparapea : judeţului din Bra- 
șoo și celor doisprezece pârgari.—Arh.: Î?o. 55, i 

- (4474; Atribuesc această scrisoare lui Basaraba, cel Tânăr și o puiu în Sept. 
, 1474, când el se pregătea să treacă din: Transilvania, ajutat de Unguri, în Țara 

Lu Românească, înaintea luptei dela Teleajen (î— 5 Oct.). Bătut, Ţepeluș se re- 
trage din: nou în Transilvania, de unde se duce la Ştefan cel Mare, pe lângă: 
care îl găsim la 1475 și 1477. lorga, Studii şi doc. III, p. XXXVII; Istoria lui. 
Ştefan cel .Mare, p. 158 și nota 154.—Monogramil scrisorii e în cerneală nea- 

| „seră şi. ca desemn deosebit de cele roşii, ieşite din cancelaria regulată a dom- 
ji anului ;.că dintr'înşul lipseşte „maaalz, nu e de mirare ; acest cuvânţ lipse 
SN din scrisorile şi, câte odată şi din documentele interne île lui Țepeluș. Caracterele 
i ”—— paleogrăfice şi pecetea ne impiedică să atribuim această scrisoare unui alt Basaraba,, 

   şte deseori. 

  

1477 (Ştefan cel Mare, p. 158).. Primul document cunoscut dela dinsul e din 3 Aprilie 1478:(6986), publicat de Venelin cu data greșită 1472 (6980); v. Lăpădatu, . 
_NVlad=Vodă Călugărul, p. 15, nota 5. Al doilea ar ficel din 9 Sept. 14178, păstrat numai în copie (Condica veche a Coziei); Lăpădatu, ibid. Dacă acesta e în totul autentic, atunci Ţepeluş nu poate fi fiul lui Laiotă, deoarece el vorbeşte aci de tatăl său cade un răposat, pe când despre Laiotă (Basaraba cel Bătrân) se ştie că a murit în Ardeal la 1480, înainte, de 22 Dechemvrie; prîn Dechemvrie 1479 sau Ianuarie 1480 cl era la Brașov, de unde face o incursiune în Ţara Românească: |, şi pune mâna pe vistieria lui Țepeluș. — Sfârșitul domniei acestuia cade între 23 Martie şi 13 Iulie 1453 (ultimul document cunoscut dela “Țepeluș şi primul dela. Vlad. Călugărul; v, Lă &datu, 1. c. i Călu p. 21): — Asupra filiatiunei lui, v.:N. Iorga Istoria lui Ştefan cel Mare, nota 126, unde se citează; și literatura chestiunei. 
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OVI. 

+ He u aa Kpuce'Ta Bora Baaroglipria (Sic) XpHCTOAIEBNBIL HI CAMA- 

APEKRABUL 1 WBAAAARINS n recnoAcTBS&IIS- Iwau$ Bacapasa ROU- 

(RO, cut Dacapasa BCEBOAA, TOENOA HUI BACEH semâii “Srpivaaa- 

XUNCRo, AMHOrS“3Ă patit ur “DORAOUENNE EA AOBAEUS AMAGEAIS i CASA- 

NPRTAPWAS, AAANAL îRE 0 Bean Bu [A], nawtoauBo cST $ Bpamos$. Bzcu: 

i 

ţ 

ua[ujuuomS ao rege Hpzere Pouus$, i lene wT Epauio$ n Bzeeat: S 

Ad BHANTE, NOHERE CANA îRHEZ H BApĂBI IM BEAU, 'ȚST AOAR AAA, ? 

RAETO AMOEro Înpu]a'reani, BATE AMI NSHATEA. [San Aa BAR 

BAM NPIVATEAU, TARE AMI BATE NpILATEAN; AO| :RUROTA Aero 

BĂAX RAMA npu[a]reaz. AINSPo SNORAnE MMaai HA Gora, Ad Ai 

Ad EOTh BEAAA poațirea'k piere. sr npunaeT Acerg caSra; Moa'k 

Bac, FAROTO ANGETO TIPHATEAIL, Ad te BANPSETA HHIȚIAĂ UA AA HAMAT 

NOUNTANIE WT Bac; ARO A AMI BOT NOMOEET, AdlAUI Ad BOT 

BEMAA reenopera Au MHOTO MUECTII VUT POCNSACTBA ÎMI; HA Bl:pă 

rOcnoAcTeA ai notite BSArTz Taz. ÎlO Tom e la BHANTE, 

cASra reensAcTeA Aur, ta Mate Bprcerl;, Aa HAATE nosiIrTarTe KAETO 

oBpa3n roetoacrea ati. Iluc. $ Lacase, AVkeaua Ap. îi At. 

Ii 4 Bacapaga RIVERWAd, AMIAOCTIA BORA TOCNIOAHIIn. 

mmm 

Cel în Hristos dumnezeu credinciosul şi de Hristos Jiubitorul şi 

de sine stăpânitorul și oblăduitorul și domnitorul loan Basaraba 

voevod, fiul lui Basaraba voevod, domn a toată țara făra Ungrovlahiei. 
oratii: ara ————_ 

Multă sănătate și închinăciune ție, prea iubit și prea dulce al meu 

[prieten Cârsteo Roșule 1), și domnului birău al Braşovului 2) și tutu- 
mm iegi 

ror pârgarilor, mici și mâri, sau câţi sânt în Brașov. Cu ţoții să știți 

că sânt viu și sănătos/și mare, şi iată vă rog, ca pe piște prieteni ai 

mei, să-mi rămâneţi prieteni. Și eu am să vă fiu u prieten, cum îmi veţi 

Şi are să |vină acolo o slugă a mica; vă rog ca pe prietenii mei, 

să nu-l supăraţi întru nimica,ci să aibă cinste dela voi; căci de-mi 

va ajuta dumnezeu şi-mi-Sfa da dumnezeu țara domniei mele, multă 

dela domnia mea; pe credința domniei mele că 

1/Orig. ac, re (sic) Tene Kpzero Psuss (= Pow). Despre acest Cârstea Roșu 
pomenește Drag ir Udriște într'o scrisoare din 1484-85 (Arh, No. 519). 

:) Este vorba, se pare, de judele crăesc al Braşovului, de Kânigsrichter, 

  

ung bir6, 

4 

fi și voi rieteni; c cât voiu trăi, vă voiu fi pfieten. Amo multă nă=——— 

dejde_în |dumnezeu,_ că-mi _va_da_dumriezeu-ţara—părintelui__meu._——— 

4
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așa va fi. Şi-apoisă ştiţi, pe sluga domniei mele, anume Cârstea, 

să-l cinstiți pa” pe chipul domniei mele. Scris-am în Vasluiu, luna 

lui Martie în 13. N 

I6n Basaraba voevod, din mila lui dumnezeu domn. 

Pecete” rotundă, 3 îm. în diam. acoperită, cu legenda : [>] TI[CUs)TE: IOAN 
E(SIJG(1PSI]E  BOE[BOA]; adresa: ţ Bpamorkuna Baci H npzrapwat ui Ipzer-k Po- 

moS n 6npă5: Brașovenilor tuturor și pârsarilor și lui Cârstea Roșu și bi- 

răului. — Arh. A'o. 722; Mil. o. 727 (atribuită greșit lui dale: Basaraba). 

— mu: 477,— «loan Basaraba voevod, fiul lui Basaraba voevod>.nă poate fi altul decât 
Basaraba cel Tânăr sar Țepeluş; el petrecea Îa Cârteă lui Ştefan cel Mare de 
pela 14733 v, Iorga, Istoria lui Ştefan cel Marc, p.-187—18S şi notele 213 şi 216. 

DR citi = 

3 Anaccraitvat oaivat” Liv Dacapaga AMlaaaji BoutoAa ui roeno- 
Alti BACELL SEAN STpSBAAYIICHOI;"DuieT - reencAcTEO Av ANOro- 
ABEUAMO BApARHE HI NOBAȘHENE NOUITANOAL 1 ASApiiai căAuS ui 
Agânaacerui npăragea wr Bpamea. Ile 'moa AA Bi EcT BkAGato 
BALEA AMAOCTAI : AOBII ChAt BA COENOACTRO AMI NOMERAS Bac, a 
TOCNSACTEO AMI CARA BHA BAL, II ACP A A (Sic) Goru Apzitiaa S 
TSouu, ctie roenSACTBO AMI CAM BHA Râu notarea. 3a "Tea rec- 
NCACTBO AMI NpENSETII BOTH 1 RALIENO 1) ANOAENIIE, TA ANI ECF BAALIIĂ 

„BEAR S Melo pS5, n reensiapz cât S BaauisS_aemat. Îl S oa 
'TSpzum ne XTEX. Ad MY WCTABIM, BA 3A0 AA Suuner, dea TOCNOA.- 
CTRO AMI HE AOBUAL Bat 3AȘ/15 YOIHET POCNCACTEO AM AA HALATE 
ADEgOA/ Tea WT POCNCACTEO ANI, EL BALUE AMIAGCTII Ad AVI CTE Npiita- 
TAN. & "TEA FOENOACTEO AM AOBIAL AMIB, N BAL AAIE AA YOAE 
$ AMip$ $ BAauuS_3EAMAR ca BSNAIO Hi cn 110 Hat cc BOA, a WT 
TSpuu mire aagce ue sonr. ÎL mo eu sper gen Haag, Ad Be 
pSere, uemS cS/peun FOCNCACTEA Ai eri. ÎL Born Bu Recea, 

„dani. -— ÎL aSerure cu cani AcBpA saorkih $ rocnsAcTRS AU, Ad 
7 - TĂBAMIME „HARO EET AED, AA BI XCAE ARALE CA IO ta Apare. 

Ha Aa/ce gewr. 

Da CVII 
— „ 

Cu mila lui dumnezeu Lo.Ba saraba cel Tânăr, voevod și 
domn/a toată țara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea, cu multă dra- 
goste, sănătate şi închinăciune cinstiților. şi înțelepţilor judeţului și 
celor doisprezece pârgari din Braşov. După aceasta să vă fie știut 
domniilor voastre: câtă vreme. arm fost domnia mea-printre=voi, dom- 
ar putea ceti şi namena, 
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nia mea am fost al vostru, şi câtă' vreme dumnezeu m'a ţinut la 

“Turci, domnia mea tot prietenul vostru am fost. Apoi m'a trimes 

dumnezeu şi rugăciunea voastră pe domnia mea, şi Tara _Româ= 

„—Bească imi este în mânile mele, şi sânt domn în Țara Românească. Și 

întraceea n'am vrut să las pe Turci să vă facă rău, fiindcă domnia 

mea nu vă vrea răul, ci vrea domnia mea să aveţi bine dela dom- 

nia mea, iar domnia voastră să-mi fiți prieteni. Deaceea domnia 

mea vreau pace, și să vie oamenii voştri în pace la “Țara_Româ- 

nească, cu marfă și cu ce le place, iar de Turci nimenea să nu se 

teamă. Şi ce are să vă spue Vlad, să credeţi, căci sânt cuvintele 

adevărate ale domniei mele. Şi dumnezeu să vă bucure, amin.— Și 

trimeteţi-vă un om bun la domnia mea, să ne înțelegem cum e [mai] ——— 

bine, ca să vă umble oamenii cu ce le place. De nimic să nu se teamă. 

3 AMonograur. cu .Îvu.. și fără maaal; petele rotundă, 3. 8 cm. în diam, foarte 

îs picălă s diii diterele păstrate sar putea reconstilui așa: b 100, BHIGIIPBII 

B[OCEOAs 36ALA€ BĂNIE Hi Tlih; adresa: + exauS n Bi nparapo WwT hpaui9s: 

județului și celor 72 pârgari din Braşoa. — Arh. No. 76; Ali. o. 92. 

1477, Noemvrie—Dechemvrie, sau 1475, începutul anului. 
Doe îi 

CVIII. 

+ dluaceriwa sezsitvat Iv Bacapaa ROIBOAA HI POCHISANII EA- 

cent tata SrpSEAAFUNERSII, Ci ACEpĂre BacapaBa BCULOAL, nuuer 

POCNOACTRO AMI AMErO BApanie AOBpILA CREEA ui npita Tie roc- 

NOACTEA A, CAUS MUT pat Ii ABANAAECETIIAL NPZrApoM: Tă- 

ROBII GH AdRAM $ Bhăniie POCNSACTEO | AMI, RARO RApE KSETA NpArapă 

IJIETE NSCAATII, Ad AGUAET EA POCNOACTES AU 6 NOGAMICApETEO, A 

TAU UNOR Ad ACHAET CAOBOALO Hi AOEPOROANO, 1 MAR Ad ce 

PATIT CAOEOAHO Ii AMINO, Ad HEAMAT (SARA HI MT ROCA, Ha REpS 

Hi ASIDS FOCNOACTBA AMI îi Mă BepS ri ASUS BOAkpoA POCNOACTEA 

ANM, EEAMGILAL UI Maat. ÎL Rage 1[10 MApeaer KA BAM Bau VACRkEI 

Tspen lluoru, a Bauie_NpHtaTeAcTEO Ad| REpSET, pe €S pei POCNCA- 

CTEA Ai MCTI. ÎL Born RU BEcEANT. 

- Cu mila lui dumnezeu lo Basaraba, voevod și domn a toată 
p „ Shotila lui dumnezeu Le Basara i dom a 

ţara Ungrovlahiei, fiul bunului Basaraba voevod. Scrie domnia mea 

multă sănătate bunilor vecini şi prieteni ai domniei mele, județului 

din Braşov și celor doisprezece pârgari, și aşa vă dau de știre dom- 

nia mea că pe orice pârgar veţi trimete să vie în solie la domnia
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nu rapom: Judefului din Brașov şicelor doisprezece pârgari.— Arh. 
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mea, omul acela să vie slobod și:în bună voie, și să se întoarcă 

slobod și în pace, și să nu fie împiedicat de nimenea, pe credința 

și sufletul domăei mele şi pe. credința și sufletul boerilor dom- 

niei mele, mari Și mici. Şi orice vă va spune omul vostru Ture 

lanoș 1), prietenia Voastră să-l credeţi, căci sânt cuvintele adevărate 

ale domniei mele. Şi dumnezeu să vă bucure. 
7 

Su Afonosram. fără madal; pecele rotundă, 3. 3 cm, în diam., foarte ștearsă, se re- 5 
cunosc numai IG LH Za sfârj i!; adresa: cAuS wr Bpauiot îi AEAHAAECETHM 0pa- 

Ao. 770. 0 O 

fit 
fre 

fi il 

ih! 

41 hi 

(us: 
pri) 

ati die 

/ „1478. — După caracterele sale paleografice, scrisoarea aceasta este fără în 

” do€ală din sec. XV-lea; ea nu poate fi decât a lui Basaraka cel Tânăr. Cf. pentru 

/ titlu No. CVI și documentele iptorne-alo-lui-Basaraba cel Tânăr, d._p. cele din 

Miletic, DR., p. 336 şi urm. Se 'nţelege că ea poate să fie şi posterioară anu- 

7 Tui 1478. 

CX. —... 
a = a 

.. DR 

+ Auacerie Bozie Iw Mlaaa, Bacapag(ay7 ESTISAA 1 TOCNOANUA, 
Miuier rOeNCACTEO AMI ANOO BAPĂRIE MOEAM ACEPINAL NpiitaTeatt, 
CĂANS rOcnoAmua Ai Bpaatk ui Ei nparagoai WTr Bpanica$, uns 

CEA AaBai 5 auantie BALLICIL AMIAGCTA (Sic), BAR AA XOACT Răule 

MOALE CA BEANROM sSnAS $ nas BEMAŞ, AA CE XpPatieT ca0- 

EOANO 11 AOEPOROANO, BARO II AO CATA, 11 MROMS HUIIA AA HE BSAFT, 

MARAp Ad BSACT 10 ucr BUTi; TON ueât Saer na ASUS 11 Ha BepS 

reene ACTEA AL 11 BZCOAM BOarploai] reenoacTea Au: cupoatacii Aa 

ce Xpaner. | ne "Tea AA S3ater Bau asasera na Baie ASuS ui 
BREpS, BARO Ad ACHAST KSNIMI 112 BEAaui COCNOACTBA AMI KA BAUIȘII_ 

MIASETA_EA BEANKOA ESIAEAM, "TA Aa BSnuSer ui Ad CE Ypăner  cae- 

BOAHO MI ACEPOROANO, Hi HUROAMS ttţia Aa WHrkeT, MAtap Aa ESAET 
ABAMIBUE SI3ZA 110 TOROPIIM BALUCH _AILAOEIZ, d "TO MHARO se UeT 

RITA | ARO HI BANA_AMIAȘCTA/ AA SATE NO BepS, Kato HIROAMS 

tuia Aa ke. Îuo ue ser uri. [ Bora [Bu] geceaur. 

Din, mila lui dumnezeu Lo Tânărul Basarab a, voevod şi domn. 
Scrie domnia mea multă sănătate bunilor mei prieteni, judeţului dom- 
nului meu craiului şi celor doisprezece pârgari din Braşov, şi după 
aceasta dau de știre milostivirei voastre că oamenii voştri pot să 
umble cu marfă mare în” fara “noastră şi să se Brăncască slobod 

  

N 1) Torok Jânos, în ortografia sec. XVI Torek, Torck, Tork (Quelten zur Ge= 
se 

: 
hichte_der Stadt Kronstadt;-vol,-], inde—— 

DP 
=,
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şi în bună voie, ca și până acu, și nimănui nu i se va întâmpla 

nimic, fie orice va fi; asta o/au pe sufletul şi pe credința domniei 

mele și a tuturor_boerilordo omniei mele: săracii să se hrănească. 
A ————— 

Şi apoi să ia milostivirea Voastră pe sufletul și pe credința voastră, 

ca neguţătorii din țara dorhnici mele să poată veni la milostivirea /» //7n7 

voastră cu marfă mare şi să facă negoț şi să se hrănească SIGbOA ; 

și în bună voie, /şi nimănui nimic să nu i se întâmple, de-ar fi chiar___— 

răzmiriță. Ce grăesc eu „milostiţirei voastre, aceea altfel nu va fi. 

șa” Şi milostivirea voastră să luați pe credință că nimănui nu i se 

va întâmpla nimic. Altfel mare -să fie. Şi dumnezeu să vă bucure. 

vw II. AMonogram fără, maaai ; Beceze roluudă, 3. 7 cm. în diam. cu legenda: Xe 100 

„BHGAPĂSI "RONBOASI MA[TI€) RE [lih; adresa:  căAuS roenoânua an pan 

m H Ei npatăpeat e RpauoăS : judefului domnului meu craiului şi celor 12 pârgari 

din Brașoo. — Arh. Ao. 73. 

c. 1478, e 127 Men: pir ! îles, 

CX. 

Tdluacerinvat. BO:EIVUAL, Aaaa Iv Bacapana BOERSAA 1 rocnIo- 

Ati, NINE EECIIOACTEO AL AMIMULUU APARTE AMOIÂI AOBPUA es- 

CEADAL II npiiaTeărkAt CĂANS WTr Bpamwa N EL NpZTAp9A, UI 

W ce AABRAM S BHAHiEEAUICIL AMIAȘCTII, KARE AM BABALUIE Hâuiii 

RSA Epe AL ECTE nopSuna(u) BARO AA BI AdCT FOCIIOĂCTRO AI 

tnur$ 34 REpS BADEA ESNUI, Aa YOAET Ş uac 6 AuipS 1), 1 MAR Hatii 

Aa Xoăer 5 ac S Atip$. Toro paaui RH AAA POENSACTEO A HHurS 

Ha RepS ia Sui8 rocNOACTEA ALI Ha BepS ui ASuiS ai BOAkpey roc- 

NOACTEA mda YOAET $ AUIp NO 'BEAMANI FOCNOACTBA MU, Ad 'TpA- 

SIT $ atup$, AR AA CE Bparer S$ AUipS. SI uno wker, no pes 

TOCNOACTEA AU. “ui A n BiE Ad AU AACTE FHITS Ba RES, Ad ECT 

"S nac, Ad VOAET naut uSmui S nac ui S auipS. ÎL nora Bu Bece- 

AT, AAMUIIHZ, 
încă 

      

J Din mila lui dumnezeu Tână ul. Le Basaraba, voevod și domn. 

Scrie domnia mea multă sănătate hunilor mei vecini şi prieteni, ju- 

deţului din Brașov şi celor doisprezete, pârgari, ș și vă dau de știre 

domniei voastre. cumcă mi-au spus neguţătorii noștri că mi-aţi 
Sr e 

trimes vorbă,-ca să vă dea domnia mea cârte de încredințare pentru 

  

2) Orig. n anpS.
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„A neguţătorii voştri, ca să vie la noi în pace, și tot așa ai noştri să 

meargă la voi în pace. Deaceea v'a dat domnia mea carte, pe cre- 

dința și sufletul domniei mele și pe credința şi sufletul boerilor dom= 

niei_mele, ca ei să umble în pace prin ţara doraniei mele și să facă 

pr egoţ î în pace și să se întoarcă îndărăt iarăși în pace. Și altfel nu 

este, după vorba domniei mele. Şi acum să-mi dați și voi carte 

de încredințare, ca s'o avem la noi, ca să umble și neguțătorii noștri 

în pace pela voi. Şi dumnezeu să vă bucure, amin. 

AMonogram fără maasi; zecele rotundă de 3. 5 cm. în diam, în dăuntrul 

a Scrisorii, ștearsă; se cunoaște numai HOIIE; fără adresă. — Arh. Yo. 97. 

317 c. 1478. 
er 

+ Alnacceriwai Bolta Î Bacagaga EŞEROAA ui POCNSANII, MUT 

POCNOACTEO AMI AMOLO BĂÂPÂRIE II AIOBORICE NORACHENIE NPIHOCILA 

ACEPIIA MIBILETEAEA POENSACTEBA AU, CANIS ii nSpragoat tvr Bpauice, 

Î W CEA AARAM $ BHAnie TOCNOACTRO BU: Ad BHAETE EpE CA B9- 

BIWA XOT'RHIEM AdAE BCTR AID 1 AOBPOAETEA, HI ET NOBAICApA 

KpPAAEBE CBETAOCTII Îeeaoamyane CA UECTIIIO, 1 "TSEA NOCAAȚAMO Ha- 

UIETA BEpHa :sSnan(a) ÎhunwTHAz TOARE CA Eul AO POCHOACTEO 

Ei. "Tano pape EANIRA M3peueT KA POCNOACTEO EH, A BI REPSETE, Ept 

cS nani peun ueriun. ÎL corn au Sano: ara. Îluc. cen. Fi. 

Din mila lui dumnezeu lo Basaraba, voevod și domn. Scrie 

domnia mea multă: sănătate, şi închinăciune cu dragoste aduc 

bunilor prieteni (ai domniei mele, judeţului și pârgarilor din Brașov, 

și dau de ştire /domniei voastre despre aceasta: să știți că cu voea 

ar. lui dumnezeu a, dat dumnezeu pace și bine, și iată pe solul lumi- 

——Năţici-sale craiului l-am petrecut cu cinste, și am trimes acolo pe 

credinciosul nostru jupân Vintilă stolnicul cu vorbe cătră domnia 

voastră. Deci, oricâte va spune |(cătră domniâyvoastră,, voi să [le] 
credeţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. Şi dumnezeu să vă în- 
mulțească anii. Scris-am” Septemyrie în 13. 

2 MP 

IM 

HOEHOAS MATIA E:EIE[A] |! TOGNOANH (sic); adresa: + npuerinea TOCNSACTEA 
an, CAS n nSprapoa wr hpamsa: friefeuifor domniei mele, Județului și “pârga- 
rilor din Brașov. — Arh, Vo. 722, 

Afonogram ; pecete rotundă, 3. 3 cm, N dian.y cu legenda: e 10 RAGsPsih 

A sai V) m m
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c;. 1478,.— Vintilă stolnicul poate să fie acelaş cu Vintilă (lurnao) paharnicul 
din două doc. dela 12 Iunie şi 28 Iulie 1472 ale lui Radu cel Frumos (colecţia 

D-lui Şapcaliu și a D-nei Ana Odobescu). Vintilă marele. logofăt al lui Basarabas 

cel Tânăr dela 3 Aprilie 1478 (Venclin, p. 111) și 16 Aug, 1481 (Miletic, C, DB 

D. 340), trebue să fie un altul. E ui 

m 
CĂII. 

 Aluacerite goziite Ii Alaaai, Bacapaă ROMBOAA 11 FOCNOANIIA 

BZCONL BEMAN SrpORAAYIINCROI, MIUIET POCNOACTEO AL AMISFO BAPA- 

BHE CAATEINA AMOEAL II BeBpuntat Împrurarreaeat, CRANS II ARANAAL- 

CETEM HIpACrApOM WT bpawoe$, MW CEM AABRAM 3 3HânHIe RAO 

MHASETIL ARO DI9CAAY ISEptati H NOWTEHH Eoa'lpri FOCNOACTRA AMI, 
Pr mms 

Saul Jerez 14. ASrlaui Crauusa, 1 EA PSCUSANNS PAM, 24 Ap ui 

34 ACEPOAETEA. Aa ac ESPA TARO BI BINAO, AA ECT II UAOE'REA 

CUT BauI$ AASETIL CA MIȘEANCApIL MAl4Ai4, 1 UT Bac Ad cST peuu 

TAME, epe Ec NOACRpE Maori. ÎL nasii AT "PAAE 1410 BSAET, A Raule 

AMASETII A IE EieTe Aaâit ui recnioAcreS atu S anarue. Ton reno- 

PIX Ramon AMascrii, Ad ei nSerur “nota NO MAuer AOAiE, AA 

eSr cau "TAME, TI Banii pei(11), epe ser Aotpk. SI nasu "Tuezu Rpaiti- 

AMALIE, 10 XOAET NOAA $ BAC, A BILE UK BUCTE MOFAIL HCTEpATII W'T 

Bac 1 VAER MAUA BHICTE HE AAA, MOHESE IX BHCTE IICTEBAANI 1 

MEBAS pac. "Take "TIEzu | Bpa Matea Al_HE XOAET NOAMELAS Bac 

NOAMISCE, DSHEE XOAUYS 9) AfAE A AR rpria wrepzuuys, A AVCSOZUNNS, M_ccSeT 

Aui AG rpzao: Ta tu ronsps! RAO atoeat) npuarreacit, TPOU NE 'Tpe- 

ESET, Aa irher, pe MECT ASEpE. un MALI AMI AOHAE PAâc WT Iapa 

wT llopr$, Bano ecT S3£A CRA Tău Bemaal 1 "pri rpaacne: KpSui 

rpaa, ui Apegoc un leu u/c TBAA, dauna. ŞI BON HE CE CS Adari, 4 

MAPA IX ECT MZRIIE IISceRăA, A REM II AETILA NOpOBHIA. 'Takeu 
— N pu 
AdBAAM S BUanHe BăuiȘii MUAGETII. Hug ke. H orz ui Beceaiir. 

7 

Cu, mila lui dumnezeu lo Tânărul Basaraba, voevod şi domn 

+ a toată ţara Ungrovlahiei Scrie doiinia mea multă sănătate iubi- 

„ilor și bunilor mei prieteni, județului și cele | doisprezece pârgari 

din Brașov, şi dau/de ştire domniei voastre că ăm trimes pe credin- 

cioșii și cinstiţi poeri ai domnici mele, pe jupân A Neagu și pe jupân 

Stanciul 2), la Some nul crait craiul, pentru pace și bine.| Să dea dumnezeu 

    

  

era şi cumnat cu domnul (v. doc. din 17 Noemvrie 1479: Miletic, DR., p..337), 

1) Orig. aa “A. Anu + i Ma 

„2) Doi'boeri bătrâni, pe cari îi găsim vornici încă sub Radu cel Frumos: Neagu 

" vornic (mare), Stanciul 'vornic mic la 25 Ian. 1471 (Venelin, p. 95—96). Stanciul 

„ini 
md. 

ph 

ph 

j 

Â
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hip PR 
să fie şi un om al domniei„voastre cu solii noștri și să trimeteţi și 

voi solie acolo 1), căci este mai bine așa. Şi iarăşi, ce se va întâmpla 

acolo, domnia, „vOastră să-mi dați și domniei /mele de știre. Asta vă 

grăesc domniei voastre: să trimeteţi: un om al vostru după oamenii 

noștri, căci e bine să fie cu toţii acolo, și [cu] vorbele voastre. Și iarăși, 

pe acei vrăjmaşi ce umblă printre voi aţi fi putut să-i alungaţi dela 

voi și să nu le daţi pâine, căci ar fi trebuit să-i alungaţi dintre voi. 

Deci acei vrăjmaşi să nu mai umble printre voi, căci au umblat până 
ce m'au amărit până în gât,;și_ nu mai pot.să rabd 2), Și vă grăesc 

a unor prieteni ai T6t redată nu trebue şă-fi€, căci nu e bine. 
Şi iarăși, mi-a venit veste dela împăratul dela Poartă, că a luat toată 
fara aceea şi trei cetăți: cetatea Crii şi Drevos și L.eș cu cetatea 
Jebiiac i iar cei ce nu.s'au „dăt în mânile lui, împăratul pe bărbați 

a i-a tăiat, iar. pe femei şi pe copii i-a robit. Acestea vi le dau de știre 
A! domfici voastre. Altfel-nu este. Și dumnezeu să vă bucure. 

Mehoşram fără mâsni; Becele rotundă, 3.8 cm. în diam, ilisidilă ; adresa:. 
' MpntaTEAcAt FOCNOACTBA an, căAuS n Bi npzrap[oa] wr BpamonS: prietenilor domnie 
mele, județului “și celor I2 pârsari din Braşov. — Arh. Vo. 93; Ai. A0. 99, 

1478, —, CE. numărul următor, 

  

    
   

   

          

   

    

  

/ 

/ CXIII. 

Ă Auacerie, ROI. Îi Aaaa Bacapana-Eougoaa n Teeno Aita, 
pRIET TECNSĂCTEC AI AMHSrO ApABie” CAATROAMS -1i ACRBOAS Ha- 

/ UMS nputareate, sESnauiS NXauziuS BpeuSa i isSnauS Ilasa, n 'ra- 
ROBU AataM Sasar TBOEIL AMIĂSEIA aa Tălau EPAEAMAUIU, 119 XOAcT: 
MERAS Bac, Ta MAM YALE AdRATE îi Apare uy: "ren wker Aoapk, 
HS tax MCTEpIK'TE tr Bac, NOuezie RILE IX BHCTE HCTEPAALI, KZAd EH GHAd 
BALA EOAI (Sic), sui canu 47 ii me ce Bu cnpzir'RA MEAAS tac. 
Ilenei rocneAcTRe A Aa 3Haa EZAA ACXOAET WI, 434 uk BHy 
wupe Ha HAS Saapiia ui paciinaa, aan HX HE aan, SI ue uy auare 
AAA ACĂOAET; UI HE MIETE AA HK HCTEPIITE WT Rac HI AA 1 paa- 
HATE WT Bac, 15 uy ypanuire. ÎS vru renopuat, RAO AVCEAS CAAT- 
ROAIS 1 ACEpS mpiăreale, Ad HE ESAeT aan, epe nec Acrpk. li 
MARAA SHATI TROEH—AUIAȘETU, EpE AMI ACHAL PAac wT 

  

Ia 
MAPA, ARO: 

1) Trad. ad literam «și să fie și dela voi vorbe acolo». 
2) Orig. «n coeser ati A9_rezas, și-mi vine (mi se urcă) până la gât». 
5) Atât aci, cât şi în -pasajul corespunzător din scrisoarea ur 

i nalul are, semn îi (= H c4) rpaa Thacra, 
N.2 dela pagina următoare. 

mătoare, origi-. 
Les și cu cetatea Zabijaks.. Vezi nota. 

.



Mi 

ecT Sata rent rpaaon(6): Gienaeppite ele] WBoeA W 'cRe cTpan, 
At Ppaid ccT Suna nou Ghenaepue, îi pSui rpaa, cr Sata ui 
Apezoe n Acu ui c rpaa, ZKanutat, n BEMAa CEA cr S3ca, d KTO 
MECT CE AAA, WUH MECT AVBIRIIE NOFERĂA, d PEZUUI N AETIIA PGA. 
Ten aan. Ș| nani, "TREE AMACCT'Z, IMC SHAUI WT 'TOU eTpan$, a ae 

TH AMI Ad SHATII; ESAN MUT 1jO TAC BHAEU, 1 AA BHAT Ii roe- 
nSAcTRO aut. Huo uker. II BorA [re] aeceanra. — [HI nasu 3a reni 
BPA:BMALUE_ RARE AA ANI H3HANAEUI "TBOE AMHAGETII: EA SICA CSRETOAL 
XOAET 1 IO WERAIOT 1 HE BEI HX MULGPOTIIBAT, TA XOANT No Su; 
TO 1 Bâpe CST S HM HEROI/peuuii MUT BCA'EpEY HALE, MAN BARE MA 
scr pator$. Tou au WEpEIjIETE, Epe Bi Npoui$, Mon nputarea]ue. 

— Cu mila lui dumnezeu lo Tânărul Basarab a, voevod şi domn. 

Scrie domnia, mea mulță sănătate iubitului şi bunului: nostru prie- 

ten, jupânului Hanăș Creţul 1), și jupânului Paul. Și dau de știre: 

„domniei t tale despre acei vrăjmaşi, ce umblă printre voi, și le daţi 

pâine şi-i ţineţi: aceașta nu e bine; ci alungaţi-i dela voi, căci dacă ar 

fi. voea voastră, voi i-ați alunga, [şi]: nici unul dintre ei nu s'ar în- 

vârti printre voi. Şi dacă aș ști domnia mea când au să vie ei, 

până pela Cluj i-aș lovi şi i-aș risipi, dar nu-i ştiu. ' Voi însă îi știți 

când vin, și nu voii să-i măturaţi şi să-i alungaţi dela voi, ci îi hră- 

niţi. Dar îți grăesc ţie, ca unui dulce și bun prieten al meu: să nu fie 

aceasta, căci nu este bine. Și dau de știre domniei tale că mi-a venit 

veste dela împăratul, cumcă a luat aceste cetăți: Schenderia a 
bătut-o de foate părțile și: două cetăţi a ridicat lângă Schenderia; 

și cetatea Crui a luat-o, și Drevos şi Leş cu cetatea Jabiiac 2), și 

au cuprins toată ţara, iar cine nu s'a predat, pe bărbaţi i-a tăiat, 

iar. pe femsi şi pe copii i-a luat în robie. Acestea le știu. La rân-. 

dul dumitale, dă-mi și tu știre despre cele ce ştii din partea aceea, 
despre orice vei afla, ca să ştie-şi domnia mea. Altfel nu este. Și 

dumnezeu să te bucure, —Și iarăşi, pentru acei Yrăjmași, Să-mi ——— 

1) Un. lohannes Kraus oarecare; Kraus e un nume de familie foarte obișnuit 

" prin.sec. XV-XVI la Sașii din Ardeal. Hanăş şi Paul erau, se vede, niște 

pârgari influenţi î în sfatul oraşului. 

2) Cetățile Skenderija „Skodra, Scutari),. Crui (Kroja, Rruja), Drevos (Dri-. 

vasto), Leş (Ljes, Lissus, Alessio) şi Jabiiac (Zabijak, Zabljak, Xabiacco) le-au 
cucerit Turcii pela sfârşitul anului 1478, Scutari a fost ocupat definitiv la 1479.. 

Hammer |, p. 535, 538; Zinkeisen II, p. 425 şi urm.; ; Jirezek, „Archiv f. slav... i 

Phil, XIX, p.. 609 
PPR i
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afli domnia ta: cu al cui sfat uinblă și ce așteaptă și ale cui vorbe 

îi ocrotesc, de umblă pe acolo; şi nu cumva .au niscaiva vorbe 

delă berii noştri, sau cum le stă lucrul? Acestea, vă rog, prietenii 

mei, „să mi le aflați, 

  

4 6 „Afonogram fără aaa; pecete rotundă, c. 3.8 cm. în diam. stricată _de_1ot; 

” Iv adresa: npiitaTtati rocmoAcTEa An, :iSnanS XanauS KpruSa n a:SnanS, IlaSaS wr 

Hpamion: frietenzlor domniei mele, jupânului Flanăş Crezul și Jupânului Paul 

din ; Brașoa. —Arh. o. 93; Afil. No. Sg, 
ÎN 1478. bcr. Iorga, Istoria. lui. Ștefan cel Mare, nota 217. ap Di E 

mt ț 
o 

CXIV. pi 

| 1 Alnaceriwam. Boti Iu Aaaa ecua ROINROAA 11 roens- 
AHHh, TIET POCNOACTRO Aa MUOrO BApagie MOINA AOEpIIAL cS- 

CEADAL 11 MPHIATEASA,, CAAUS Bpauroecroat$ Ei NPATAPOAL, Ii W cea 

BI AdRam $ 3BHanit 3ap4ai pâBoTs, 110 AM CTE NOASUAA: A roenoa- 

_€ETBO AM ACBpE Rit cam paaSanea 34 cBe peu(11), 1ţ10 ati ere nSeruan 

- noi RALIECA UAOEkRA; US RIL TOBOPIIAL COCNCACTRO. AMI; RARO MUT CATA 

MANEA, AIE AWEHTE AIA 1 AOBgOA/kTeale wT OCNOACTBA ati, 4 

RU Ad 3HATE Ad .NSCTIITE 7 ACEpu AIOAIE WT Bac, AA CE BHAFAS 5 (sic). 

19 SENS NpaRUTU UI TEGMNTIL SIuS Aa te NSCTUTE lao CE nsc- 

THAN AO CATA, €pE AMI HE "TPEBSET "TZNBH AIPAIE NOAMOTO, 119 atu 

CTE NSCTHAN AO CATA; EDE| CA. BOiRIEA ROAD Îi CA: HApOR -TOCNOA-. 

CTRA AM U .c4A Boa'kpoai (Sic) “rocnoAeTBa A, Aaa nNaAetiAS 
HA BOTA, Ad AMI ECT MAZNA ROA'R WT cBe erpant. Tao u wr BAC, 
AIE AOBWTE Ap H AOEPOA, ETEA, A EH NSCTIITE ACEI APA, AA 
TAGANAS (Sic), epe roenSArEo_Aut HE Epane$ (sic) gam(u) aAoait, 
Ad HE -AOHAST S BEA roenoaerRa AN, ROI CS Npagit 11 ACEpit 
AMPALE; HS Aa ACUAST eze Ram(a) HenpaRS ri npatAS. Îl corn eu &r- 
CEANT. 

"Din mila lui dumnezeu [o Tânărul l Basaraba, voevod şi domn. 
+ Scrie domnia mea multă sănătate bunilor mei vecini şi prieteni, jude- 

țului din Brașov și celor doisprezece pârgari, şi despre lucrul asupra 
căruia mi-aţi trimes vorbă vă dau de știre acestea: domnia mea 
vam: înțeles bine toate vorbele: ce mi- ați trimes. prin omul vostru; 
dar vă grăesc domnia mea că de-aci înainte, dacă voiţi pace și 
bine dela domnia mea, să știți să trimeteţi dela voi oameni buni,.
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ca să ştim ce și pentru ce punem la cale şi întocmim. Și să nu [mai] 

trimeteți cum aţi trimes până acuma, căci nu-mi mai trebuesc acei 

oameni, pe care mi i-aţi trimes până acuma; căci, cu voea lui dum-__— 
nezeu și cu norocul domniei mele şi al boeri!or-domniei mele, am__ 

nădejde în-dăăinezeu_că i are.să-mi-se-împlinească_voea._din toate /74, Ha 
părțile. Tot așa și din partea voastră, dacă vreţi pace și bine, atunci . 
trimeteţi oameni buni, ca să ne 'nvoim, căci domnia mea nu opresc 

pe oamenii voştri să vie în ţara domniei mele, dacă sânt oameni 

drepți și buni; numai să vie cu'ispravă dela voi şi cu dreptate. Și 

dumnezeu să vă bucure.: / 
cp re: _ AMonoeram. Lăcă „nani; pecele 7obundă, 3.3 cut. în ran, cu legenda: Xe 10), 

£%ACIPSIB ROUELOIAR MATIA] BAICE[A TI], cz G de/a BAGIIPIE aruacat dea- 

sf adresa: A o]na npitareaom, că4uS BpamogcioaiS n nparapoa: Zrrefeuilor 

mei, judeţului dis Brașov şi pârgarilor, — Arh. o. 82. i 

c. ara 

CAY. 

Ii Alaaa, Bacapags BOUBOAA MI POENCAHEIR, MUIET FOENOACTERO 

ME AMIOro 3Apaniie nputaria[em] roenoacrea aul, cSauS wr Bpa- 

UIOB 1: ABAHAAECET. NpArapoAMl UT bpamoz, n w cem Bi rogopHAt 

TECNOACTRO AV, BARBO MOIA ACEA NpHLATEAEAL: "TSH CH NCAA 

CASTA COENOACTEA Au COnpk Fpamarut cz RHIITE AS Bac ui AO Bizz 

ROINBOAS; Ta Aa AS AacTe udorrkEa 2) wWr Bac, Ad YOANIT ii, * 

Ad'TA HE BANTORAT HIYTO NSTEA AO BUU(A)ROIROAS, E WT inu (2)- 

BOHEOAS MAR CA AMIpOA AA. PA NpOROJANT AO NpINATEACTRO But. 

[HI Bern an BeceanT. | 

  

“I9. Tânăryl-Basaraba, vogvod şi domn. Scrie/ domnia mea 
multă sănătate prietenilor domniei mele, judeţului/ din Brașov și 

celor doisprezece pârgari din Brașov, și despre asta vă grăesc dom- 

nia mea, ca unor buni prieteni ai mei: mi-am trimes acolo pe sluga 

domniei mele Oprea-grămăticul, cu cărți către yoi şi cătră viţăvoe- 

vodul; și să-i dați un om dela voi, care să meargă cu el, ca să nu-l. 

bântuească nimenea în drumul spre vițăvdevodul, iar dela viţă-: 

voevodul „să-l petreacă iarăși în pace până la prietenia voastră. Şi. 

dumnezeu să vă bucure. 

1) Orig. uâna, corectat din ura.   „li



PO a i et 
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" Afonogram;, Becele rotundă, 3. 3 cm. în diam., cu legenda: > [169] BSICAP[A 

ROEBOARI îia[Tla BAGA I-TOGILOAJIUIA, zze/ămariză i. adresa: + "npinareata, 
rocnoacrea Ai, cSAu$ wr pamon n Ei npzrapom: prietenilor domauzez mele, jude-. 

fului din Brașov și celor 12 pârgari. — Arh. No. 77. 

c. 1478 —1479. 
ao rea e Mili eta n sea ete 

m
n
 
d
e
e
 

Ia 
OV. pe 

"tr Alnaceriite Boinite Iy, Bacapas(a) AMlaaaji ROHROAA Hi POENOAIIin, 
NiMăT (Sic) reenoAcTBO Ai MHOrG: 3ApARiE NpHIĂTEAEM Hauniit At, 

CĂXAUNS Hi ABanaAcceTeAi npzrapom Bpamonetuttat. H rS3u au AaBaai 
$ BH4nnE NpHIATEACTES BH, RÂRO TEA AONSCTIIY BEpHii Hi NOUETEnUIII 

« WU BEAHRIL Haur BCabpun asSnan_H-krz 5&_rEENISACTBS.- BI ; TA Bape 
FANA HBpeieT KA POCNOACTRS, BI, A rociSĂCTES EH Ad ra BepSiire, 
€pE EST (SiC) MCTI HAUIN PEN MT CBEY PABOTEL, 1[IO POROpU WT 
Hăc BA rocnoACTBS fil. Îl Borza [eu] neceanr. i 

“abele pi Din mila lui dumnezeu Io Basaraba cel Tânăr, voevod și 
a [ui ag domn. Scrie domnia mea multă sănătate prietenilor noştri, jude- ( . , . e eu - . pn țului și celor doisprezece pârgari Braşoveni. Şi iată vă -dau de ştire Că : AI x , ip , | ip prieteniei „voastre că am trimes acolo la domnia voastră pe credin- | domlia_ VO2 
pu V wWi'ciosul. şi cinstitul și marele nostru boer, jupân: Neagu; și oricâte va 

e A 
ă spune către domnia voastră, domnia voastră să-l credeţi, căci ceea 

ce va vorbi din partea noastră: către: dompia voastră, sânt adevăra- 
tele noastre vorbe, despre toate lucrurile. Și duinnezeu să vă bucure. 

ab RI , N i . Ai AMonogram fără maasi; pecete rotundă, 3. 8 cm. în diam. stricată, prod. ca. 
- WI cea dela WNo.76; adresa; natiăAt (SIC) npiiraTentai, căAUS Hi AnanaaseeThat npzragoat Epa- 

uoaS: frietenilor noștri, județului și celor doisprezece fârgari din Braşov. — 
Arh. Wo. 98, 

ij 

N t pĂ 

1478—1479. — Din scrisoarea lui Neagu dela 1480 (No. arh. 575) rezultă 
că această misiune a fost anterioară anului 1480. 

+ Anaceriiwat Boiwat It Aaaa Bacapata EOEBOAA N roene- 
AHHh BZCEN EMA STEPWBAAYINCROU, NILIEAG: AHOre BApazit A: 
Epuiat îi CAaAiHtăi NpitaTeAeM, CĂAUS n nparagtat wT Bpauon, ui Ww: 
CEM AABAM $ BHanie FOCNOACTBOV_ RH: 1419 Ai CTE NOpSutaii,: Rato AA 

4 60 NSerua uacnilina A0 TOCNSACTBA RU, Ad: HACT CAC RAUIETA UA9- 
„ERA AO Barpz Hipţan(a), S Tom cz paaSatta rOenoAcTaS pu. Ba 

, TOI Aa 3Hae ERSNOACTEO” Bu, EPE HE ANO:REAV CZAA NOCAATI, NOHERe
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_TpERE AA NOCAEAO CA UECTh, BARO CE NAAAT; MW MARI MAAAO Ii ASCTA 

HENBĂATEAN IE PARANAUIU, TâRO HE MOrS Hu PAROH VOANTIL AtAie. 

IIS Aa Sunt ESEIRACTRO_BI 'TARO, BABE AA NOUIAETE BAUIETA WAO- 

ka ao Barpa lipâpana, Bano Aa Hui AACT EHUrS 34 BEpS, Rato 

Ad AMI XOANT AOAIE CAOBOANU AO HETA MI CACEOANII Ad ACUAST; 

"TA BABE RARO IIETE HANDABUT, A POCNSACTEO EI Aa Ai nopSuwre. ÎI 

tzAa Bere NScaaTii A0 Barpz Mippan(a), Wa aa wruacr ui Paunap, 

£pe Hu star n p'huu. ÎL nau 3a CRAROIO-pAROTS AB CAM. RABAA 

 Fauinap$, TA ter BasaTr roencAcTaS Bis. Îl BOT BI RECEANT, . 

4 Din mila lui dumnezeu Io Tânărul Basaraba, voevod ș 

domn a toată ţara Ungrovlăhiei. Scriem. „multă sănătate bunilor Ş 
dulcilor prieteni, judeţului. și pârgarilor din Braşov, şi.dau de ştire 

domniei voastre despre aceasta: ceea ce mi-ați poruncit, ca să[-mi] 

trimet un om la domnia-voastră, care să meargă cu omul. vostru 

la Batăr Iștfan, într'aceasta vam înţeles pe domnia voastră. Despre 

asta să ştie domnia voastră că nu putem trimete acuma, căci ar 

trebui să trimetem cu cinste, cum se cade; şi-apoi avem și destui 

neprieteni și. vrăjmași, astfel că nici așa nu pot să umble oamenii. 

Dar faceţi domnia voastră așa ca să trimeteţi pe omul vostru .la 

Batăr Iștfan, ca să ne dea carte de încredințare, că.vor merge oa- 

menii mei slobozi la dinsul şi slobozi se vor întoarce; şi orice 

veţi face, domnia voastră să-mi trimeteți vorbă. Şi când veţi trimete 

la Batăr Iștfan, să meargă și Gașpar, căci ne știe vorbele. Și-apoi 

despre fiece lucru eu i-am vorbit lui Gaşpar, iar el are să vă spue 

domniei voastre. Şi dumnezeu să vă bucure. 

—.
 

.
 

anogram ș Decele rotundă, 3. 3 cm. în Giant. plearsă, pare identică cu cea 

dela o. 76; adresa: “ț Naum AORPHA ApiATEAEAM, €XAUĂS N NPZTApSA WT pamoz: 

Bunilor noștri prieteni, județului și pârgarilor din Brașov. Arh. Vo. 67. 

c. 1478—1479. ———— 

2 OXVIII >: 

+ AlSApoms u Spanpoms UI MAEAMENTOMS 11 S BACERON UECTII 

caane ASCTONHOMS Hi AMOEMS POATE harpa Mipan$, ta BapBu- 

POR BpAAcR HI LUN BACON STpacHO BEMAI0 1 lpacaeera ROEROAA, 

AMIOCO BApARIE 1 MIICROE NORACHENIE NpÎNOCILA TFSCIRACIBS “TU, CHI 

_POCNOACTEA TI ww. Dacapata Maaai, RŞEBCA XII FSCIIOANIR Race 

„.BEMAH SrpoBAakIliie ei. Tr CEM AABAAM $ AHaAHiE TOCNOACTRO TH: 

„10
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34 119 ui cut NOpSUaa 34 patoTrS ESNIEA, Ad VOAFT CACEGAHI Aa 

ESNAICET,- A_POCNSACTES, AMI CALA PA, 3ă TOI, Ad XOAET CUpOAActi 

CAOEOANI, AA CE XPaAHET; MARAD 1 AMCRA, BAPE TO UIET ACUT AA 

ESnuioeT Ş$ EANAIO TECNSACTERA_IUI, MAR CAOEOANIL Ad CE BPATET, H 

HA ESNIIIi CACEGANO Ad KSIIIOET "PaAte ; TORAO AA ILRAEIET ro 

NOACTEO "TH HAN BALKAN TVT Sta, Ad HE WINE CRANAAAS ia- 

EMEA MOALAM. SĂ Rau Hinijia Ad CE HE B0ET. S] na "TOM EC Bepall 

MA ASUIA CSENOACTEA AMI II BEpA i ASA BOA” EpSA FŞENSACTEA Mu, „£pe 

ii i npirker Hano. Îl Bor Tu . Sauniezri AET(a). 

si 
pb, „t) Înţeleptului şi viteazului şi nemeșului şi de toată cinstea [și] slava: + 

Dom Wtednicului și ăfintelui_mieu n, jude de_ curte 1) al cra-- 

ai ului și șpan a toată țara ungur ască și voevod al Ardealului, multă 

sănăta Sărate 5 şi adâncă, închinăciune ți-aduce domniei tale fiul fiul domniei 

  

se tale Lo Basarab, a cel Tânăr, voevod şi domn a toată ţara ara Un- 

A Grovlah: ei. Şi-ţi. dau de știre domniei tale despre aceasta: pentru 

ceea ce mi-ai poruncit de lucrul neguţătorilor, ca să umble şi să 
A 3 remaee . A ' 

târgucască slobozi, domnia_mea sânt bucuros de asta, ca să umble 

săracii slobozi și să se hrănească; măcar şi astăzi, oricine va veni să 

târguească în țara domniei_mele, tot slobod se va întoarce. Şi să 

târguească şi neguțătorii noștri acolo în voea lor; numai să ne 

alungi ; “domnia ta : de- acolo pe Xrăjmașii noştri, ca să nu “facă 

supărare oamenilor noștri. Iar ai “oştri să nu se teamă de nimic. 

pai Şi pentru aceasta dau credința și sufletul domniei mele și credința 

    

    

|n și sufietul boerilor domniei mele, că nu este altfel. Şi dumnezeu să-ți 

m, , Homulţească. anii. 
d vf 

Ti A x Y î N "Alonogram ; Becele rotundă, 3. 5 cm. în diam. din legendă se văd numai 
( u 16 și câteva urme de alte îitere; fără adresă. — Arh. o. 703; Mil. No, 100. 

iu3 1478—1479. 
7 

DY N CXIN . 3) ” 1 LA e 

n 4 i SS e 
pt A 1 a PU Aluaceriwa Boziiwa În Aaaa BacapaBa ROHROAA 1 rocu9- 

A nau ACEI BEATAII Srrpotăaxiiieneul, Nur POCNOACTRO AMI Aro 
3Apâniie ASEpItat NpINATEAEAM POCNOACTEA AU, CĂANS EpâneRS ni Atd- 
HAAECET NpATApOA WT Îpauwa, ni No cea AARAM. BHaniiie BAIEMS 

—UpInaTEACTRS 34 "Tuns BASS pri, 19 uk cre Săariau, 4 Troc 

    

1 )) orig a Arapu sa : ung. adoartiră, iudex_curiae regiac,
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NOACTEO Au 34 TSu cAS:KBS nopAkukai ce 11 MAMA RIL XAp' Ba- 
MIEAS NBA TEACTRS,_ BARO AMOI ACEGUAL npiita Teaca 11 eSceaoat. ÎI 
"TARBOH CE NAAAT AA ESAET AIA AOGPN 11 MUTI II NPARAA NOAMERAS 

BAM, EDE II BOTH NPARAS AISBUT. ÎÎ TEMA BAOTROPUEAL BARO HA 

„CAO AMI PAAT, VaALOH ECT PA ui COCOS ĂNIIn Epas, EDE îi HALO BEMAL 

BAC uner n Baztvil. ȘI nas BOHIT, 1M10 CAT SâFTIi nAuuA CUpOAAYEA, 
Ad BU HalShuiT Born, Ad. 144 ce NORPATIIT ACRUTIZ]G; a "Tema 

BAOTROPIUEAL Ad IM CE PAARE WTHIINST, HI BOLTA RU RECEANT, 

Din mila lui dumnezeu Io Tânărul Basaraba, voevod ; și domn 

a toată țara Ungrovlahiei. "Scrie domnia mea multă sănătate bunilor 

prieteni ai domniei mele, judeţului crăesc și celor doisprezece pârgari 

din Brașov, și după aceasta dau de știre prieteniei-voastre despre acei 

„. făcători de rele, pe care i-aţi prins, că domnia mea mă închin și 

vă mulțămesc prieteniei voastre pentru această slujbă, ca unor buni 

prieteni şi vecini ai mei. Şi așa se cade ca să fie pace bună și cu- 

rată și dreptate între noi, căci și lui dumnezeu îi place dreptatea. Şi 

de acei făcători de rele, cum sântem bucuroși noi, așa e bucuros 
și domnul craiul, căci ei fac rău și ţării noastre şi [țării] voastre. Şi 

iarăși, caii ce sânt luaţi dela săracii noștri, să vă povățuească dum- 
nezeu ca. să li se întoarcă avutul; iar: acelor făcători de rele să li 

se taie capetele. Şi dumnezeu-să vă bucure. 

„mmm AMouogram; pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam. ștearsă, se cunoaște numai 

IG) I00_ESIGIIPȚIR]; adresa: “ mpraTtAtM POCNOACTEA Alt, CXAUS KPAAEBS Hi ABANAAcET 

npzrapeat WT Bpamwa: prietenilor domniei mele, județului crăesc și celor dot- 

sfresece pârgari din Braşoo.— Arh. No._87. 

c. 1478—1479. 

  

CXX. 7 Me. /ii) 

TI. Alaaai Dacapata ROEROAA Hi TOCNOALHI RACE BEMAU SrpWw- 

BAAVIICROU, IMUIEMO AHOrS ApARIE Hauintăt NpilaTeacAt, CRAUNS 1 

ARANAALCETE NpATApOAM MWT Dpauust, 1 4 ceai A4Ba $ Bnauiie ree- 

USACTBS_Bii : RApE 1[1O Ai CTE NOpSUnAn, A3h AOEBE RH paaSAey'; 

CErO Pai Ad Bâc TOCIISACTEO RH, EDE RAPE IIO CAO POROPHIAN £EA- 

HSIȚI Mi BARO CE CAO BAEMI, A A3h-H CZAd TON Apziil i. IIS" Aa 

HATE 34 WROIO PAROTĂ, EpE A3h BEN NOCAAA A0E AAjie na Iloprs, 

Ta. RAAd BENS Ad ACHAST AMON ADA E AEHE, A WHO Hy vnpe 

Slau-Ber HA ASHAR-U HE WCTARII IX, AOBAE HE CE CS NAEMINSAE CRE 

EOMCRE MApERII; TA EBAA NAAE SlAn-BEr CAC BONCRE $ BEAMAE, A WH 

Ss.



Et 
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MAE MPUBRĂ, HI Ha HE CAM BHAA, BÂARO Ad CE HE USET PAAC, 34 TON 

AAA CE czacTanSy cAc Slau-tera, A MU HACHAOSBA Bat AA. ACHIALET 

“ma ac. SI ah naAok 1 ce BOA'pii Mpea, Slan-Bera, Base Ad ra 
HASANTA BOPn, Ad HE ACHAET HA BAC, NONERE MAMAAMO AB 1 "TZk- 
Me ezc Bămui. Tao EABa Hy WEpziuuae aa, Gunn. Lao 
"BAAd: BELIS TAALE, 4 WI CE S3rOROPI, BAROC Ad ACHAET MO RALIU 

" APZ:RARS, AA HCVABET; A A3h MARII NAADY=IBEA, NETA PERON MS; 

"NE. EIAMNALU L[IO WHIITĂ, NOHERE CHI CA IIOCĂăAABR TAME AOAlE; TA 

"€S HEYABIIAN II BANANA, MI cei ce cS cipuani.. Ba Tea pati ra W- 

EPZNSY. Ba TON BI POBOpIIAL: Ah APAEUA AID „N TIPABAS cae 

EAI, E AdA CHI IJEM CBE H3pAni Bac, TORMO AA IWETANEM cze 

KOUISAIO, 11 MIOCAAA CH IIEM 11 AIOAE AO MAPA BAtO ACLAE BSAEAL 

A3h Ad BI CE ME HCYAGET HA, AMARA Ad HE ESAET HI EAHSII 

Ap WT Tspuu ZCEpaara ; AAN ARO SunninTe i BI, BApE KOANUI 

EPABAMALII ti HENpILITEANL AAA, Ad 1 H3ronmuTe. SI ao me Su 

HWTE "PARE, A Bi Ad BHATE, EpE CAM IA ACTII AA BM IICYABHAA. 

Il Bam anokancășil îi ESNIM AA ACHAST CAOEOANIL II AA WTHAST, 

Ha BepS rocnoacrea ai. Îl Goru Bu geceaur. 

lo Tânărul Basaraba, voevod și domn a toată țara Ungro- 

vlahiei. Scriem multă sănătate "prietenilor noștri, județului și celor 

doisprezece pârgari din Brașov, și dăm de ştire domniei=voastre 

despre aceasta: toate câte mi le-aţi încredințat, eu bine . vam în- 

țeles; deci să știe domnia voastră că tot ce am vorbit Odată şi/âm 
jurat, eu de aceea mă ţin și acum. Dar de lucrul acela să ştiţi 
că eu mi-am fost trimes oamenii la Poartă, și când era să se în- 
toarcă oamenii mei la mine, i-a oprit Ali-beg la Dunăre. și nu le-a 
dat drumul, până ce n'au trecut toate oștile împărătești 1); și când 
ST AICI a II a intrat Ali-beg în ţară cu oști, el m'a chemat-Îâ sine, și nu 
Ştiam nimica, fiindcă nu ne venise nici o-Veste, și-apoi, când 

mn 

m'am întâlnit cu Ali-beg, el stăruia să. pl6ce ilhpotriva voastră. Iar: 
eu am căzut, împreună. cu boerii, înaintea lui Ali-beg, [rugându-l] ca 
dumnezeu să-l povățuească și să nt meargă împotriva voastră, fiindcă 
avem pace și învoeală cu voi- Astfel, abia i-am întors asupra Sibiului. 
Dar când-era-acolo; el începu-a-spune că are să meargă să prade şi 
prin ținutul vostru;âtunci eu din not'am căzut înaintea lui și i-am 

? 

i 

| a _ , . iza - zis: n'ai ce face [acolo], căci am trimes eu“ Gamerii mei de-au prădat 
pr 

1)_Spre Ardeal, : . ” ÎN , (pe ,
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şi-au. dat foc, și cu toţii sau ascuns. Cu asta iarăşi l-am întors. Deci 

vă grăesc vouă: eu țin pace și dreptate cu voi, şi mi-aș da totul 

pentru voi, să rămân măcar numai cu cămaşa, și-aş trimete și oameni 

la împăratul, Că pâna ce voiu trăi eu să nu vi se prade nimica,.chiar 

dacă n'ar fi nici odată pace între Turci şi craiul; dar [aceasta] dacă 

veţi tace și voi ca să izgoniți pe toți vrăjmașii şi neprietenii. mei. lar 

dacă nu veți ice așa, SI Și 21 vota vent cu însumi să vă prad. 

Şi solii şi neguțătorii voştri să vie și să plece slobozi, pe credința 

domniei mele. Și dumnezeu să vă bucure. 

NA Pa Alonogram fără maaai; pecete rotundă, 3.8 cm. în diam. din a cărei legendă 

zu se pot celi decât: vs 10) și ROUBOAL, este însă acelaș tip ca da Wo. 76; ) 

adresa: $ naum npliaTeatat, cRAUS n npzragoa wTr hpamoe: prietenilor noștri, Ju- 

“dețului și pârgarilor diu Braşoo. — Arh. Vo. 86; A[iI, o. 96. - 

1479, Septemvrie —Octomyrie, pe vremea campaniei celor doi_Mihalogii în 

Trânsilvania; ci. scrisoarea boerilor lui Ţepeluş_Neagu, Vladul şi Cazan, Arh 
n mea n aere rare era mere mt -- 

No. 570. | N PR: 

=...» 2 / . pi 

t 

+ Auaceriiva sii lv Aaaa Bacapa EA] ROeLcĂa-i ae/| 

- AMIEIR, TIHUUEAO AMIOTO BApAnie Mau NpităTEACA; CAUSA npBră- 

_peat ww pate, si WU CEA Aatant $sitaurte:” po Atu ct nopSitait, 

A3n Bit pasSaek; cere paAi Ei rOROPIIAL! RARS Ad AVCANAV AB BAM 

CA ASEBOAETEA, €pe APZIRATE BpaĂAulIt “MONI meri pasul? Slau Ad 

HATE Hi Ad [Ce oaia tre A eS „NOroatami Râu EBA: AvALUII, epe- 

€S RpA:BAAUIII EZACEAS YpHictianeTEs, [ones Apei ie APnecouue Dada, 

ROEROAA Mă ÎLa4AÎcAaBA BOEBOĂA îi nScexouI(€) £r$; NSTOA rISiseroua(€) 

vw Baa, kpeoaa-S Sprie, ra sanecouu(e) napa/$ paauitiS BEAato- 

Ta 10 3arpuuu(€), RARE Aare; no roi Wriiteoui(e) Gee-cera ua Mea- 

ARS, fas (5 3pSEtui(6), Bano aHaTe; 119 "TEA CA AauvTroat WTHE- 

com(euapă SAloaacns n arSBuuu(€) Aleaacaa; Ş$ oa sauecolui(€) 

WII 4 rusă) Vuracnii Slan-cera Ha Iunonoa, n vu 3anecouu(e) ui 

naSani(€) Slan-gera na Srpeţ. 5 "TOM BHAÎTE Ii. ASANIILAATE CE, 

EpE CZAA HE YOAET WHI Ba Raul$ AOBACA/ETEA, NS XOAWT WI 34 

Raui$ 340. "Ta ao IMIETE Ad CE BpATIIM dâh CA ASEAOA TEA, d Ri 

cepe Aa nSeriire A0 Batpă lipidana, Aa SEA, £pE MON Bpă:sAtaul 

SCT_AUEBAMOTEU, HI AMO npăfăr]ataui XIVTAEIIU, NONEEE BI FOROPUTE, 

-epe cer liouea Bea ananie-Băbpz Hihipans. [l manu, BApe 110 AH ce 

tei _Sae4(0), ce Ad-adll CE BBATIIT, AC EANO RAAHIS; [HI Aa nSerure * 

enopo Ab Darpă Hipiatia, Aa au WETARUT ANSRANCAPII 1 Aa uk 

rr     
      

   

A Ie
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BAET,. 11 AVE MAR Ad CI MISCTIIT VACR'REA AO tac, Aa AS -ce BAEA, 
ÎL. eapie AA.ACUACTE, Ad ce BAEAIS, "Tao cRops Aa ter Oper 

BUT, Aa 3BHam aro wnpem TSpuui. SI] ase ant ne miere uenaziiuiriu 
cind BACR, 10 MUIE, A WHO 1419 IȚIET RUTH, AAAERO AA CT Wr 

Ci Dei pe . . Me ASiu$. ÎI noaoro Aa Ai: ne nAET uaonkin Re nenpat$. Il 
BOTh- EH BECEANT. — ÎI 1j10 H3peueT Răul UAGR'kEH, Ad BEPSETE. 

P Cu „mila lui dumnezeu Ig. Tânărul Basaraka, vogvod și domn. 
Scrie multă sănătate prietenilor noștri, judeţului şi pârgarilor din 

Brașov, şi dăm de știre despre aceasta: vorba ce mi-aţi trimes am 

înțeles-o; deci vă grăesc: cum să am eu gând bun asupra voastră, 

dacă ţineţi pe vrăjmaşii mei printre voi? Dar să ştiţi şi să vă gân- 
diţi că ei sânt mai mari vrăjmași ai voştri, fiindcă sânt vrăjmașii întregii 
creștinătăţi.. Căci mai întâiu ci au adus pe Vlad:) voevod împotriva 
lui” Vladislav voevod şi l-au tăiat; apoi au u fugit dela Vlad voevod 
la Turci şi-au adus pe împăratul în Țara . Românească şi-au 1 călcat-o, 
precum știți 2); apoi au dus pe Ese-5Eg impotriva Moldovei şi-au 
pustiit-o, precum ştiţi > 5); apoi, cu_Laiotă împreună, au dus pe iîm- 
păratul în Moldova și au prăpădit Moldova +), într'aceea au dus ci 
şi acei hicleni pe” Ali-beg la Nicopol S, și tot ei au dus și au în-. 
demnat-pe-ATi DEE îpoirivă Upigușilor 9) 6. Din -asestea veţi vedea : 
și vă.veţi.încredinţa că [nici] âcuni nu umblă ei spre binele vostru, 
ci umblă spre răul vostru / Si dacă Aroiţi ca eu să mă întorc 
cu „Pinele, trimeteţi de fai 3 Bătăr Iștfan, ca să _aflu_ dacă 
vrăjmașul meu și vrăjmiașii mei? 7) cei “Bicleni au păţit rușine [sau nu], 
fiindcă spuneţi că/â venit fără ştirea lui Batăr Iştfan. Și iarăși, t9tm— 

— se mi sa luat să (ni se întofâceă; [tot] până la un fir de păr. Şi să tri- 
meteţi iute la/Batăr Iștfân ca.să dea drumul solilor mei şi să li se jure, AP! 
și să-şi trimeată şi omul său la noi, ca să ne jurăm lui. Si să pn și 
veniţi și4rui, ca să ne jurăm. Astfel, iute să se tacă ce are să se facă, i 

  

   

  

     

     
    

   

. . [li 

$ Dkm (pm bet] . | Ș ” 

pedițiă din 1462. 

pediția din. 1474—75. Ese-beg este Issi- beg, 

n
i
 

pe care îi numeşte Ştefan ul NI 
Masă în miSGiva sa dela 25 Ian, 1425. Lorga. Acte şi Fragmente III, p. 92. [i 
d din 1476. - 

5 Expediția fraţilor Mihalogli (Al 
la 1476: 

c) Expediția din 1479 în Transilvania, term 
—nei_(Kenyermeză),_la 12. Qcetomvrie.” Ina 
—) Laiotă și boerii lui. 

i-beg şi Skender-beg) asupra Ungariei, d 

inată cu lupta de pe Câmpul-Pâ-
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ca să ştiu pentru ce să opresc pe Turci. Iar: dacă nu veţi împlini 

toate aceste câte le scriem, ceea ce se va întâmpla, departe să 

fie de sufietul meu. Şi deaci "nainte să nu-mi vie omul ineu) fără 

ispravă. Şi dumnezeu să vă bucure.— Şi ce va spune omul.vostru, 

să credeţi. : 

Y ph Biha AMonogram, fără ansaai ; pecete rotundă, 3.5 cm. în diam. stricată de tot; adresa: ) 

- —- Matutiât "ngira Teaca, CBANS HI MpAFABIA WT Bpauon: priefenilor noștri, județului şi 

pârgarilor din Brașov. — Arh. o. 202; Afil. A'o. 87. - 

1479, prin Dechemvrie. 
UL A 

| 
pr 

Sir. pe Ala CXĂII. 

  

"= Aluaseriwvav Boivwat dw- Bacapaza AMlaaai ROEBOAAȚIL PSC 

AMI ECE BEATÂNI SrpoBaayiuenelu], MHULET TOCNEACTRO MU AMON ) 

BaApanile] n NORAGIENE AORAUM NpHATEAEAL FOCNOACTBA AMI, CAAUNS 

a Ă 
+ . - z * 

1 Er nzpragea WT pauict. T$au ce npuaSuni cit pABOTS BARE HU 

Boa k BOA, A NO "TOAL NPOCHAM FOCNISACTES/BH Ad CTE EA FOCIIOA- 
a p SEnSASIE A EISA Nepui 

CTBO AMUL CA ECEA OALA II CPZANEM, BARE CAVE 11 dâh RA BAA1;,/ NO 

SERE SHAM BA TIE BPAWMAUIU, EpE RET Bam Ha Feawc” 3419 

At cS S3eau "Tea EHETUIAJ, TA BNĂM £pe ECT NOASEpI/BIL BHAO! 

AA SeniuTe AA AMI CE EPAUET “TEI EHETIIIAp, aapaai Aa utiSEAt 2, ș 

cau Hera, RARE AA ESAET ACEASI ACBEA XPICTINAHCA, HEREA Ad 

cre na F_Aoaie Bani. Elo an ine Scanare, 419 Mf EWTI, AA ECT HA În 

zAuey Paater. Îl nas cre SYBATIAN NON CZE CUNORE CU WT Bnpuem; 

vu aliere pu iţi(aj; 'rore paai iSaopk conoTire Aa te, 

ASBBO Ad ră WETaARIiTe .S MULp, 1 A A/S BEpĂTIITE 19 AS cre S3eaul. 

II aa. auerinap ni BA WASBIIG JIANIO EET -AM96, EPATIITE; FAEAATE mini 

ISACEPS AA MAMAAMO AOBPOACTEA IANIB AMELIE HAAMII. SI Mat ARO 
- Tu 

ME APETE, Ad ECT HA BAUILEV] raapax 19 ste BUT HI Beth ai ecran, 77 

Din mila lui dumnezeu lo Basaraba csl Tânăr, vogvod și 

domi a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate 

) (păr şi închinăciune bunilor prieteni ai domniei mele, judeţului și celor 

  

) mi doisprezece pârgari din Brașov, lată s'a întâmplat lucrul acela cum 

' a fost voea lui dumnezeu, dar după aceasta vă rog pe domnia voa- 

j stră să fiţi cu toată voea şi cu [toată] inima către domnia mea, 

7 cum sânt şi eu către voi; căci, despre partea acelor vrăjmași, știu 

că voi n'aveţi nici un folos că ei mi-au luat isteria, şi știu că ar fi 

fost mai bine să fi făcut voi ca să mi se întoarcă acea visterie, ca să
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mă apăr cu ea, și să fie [mai curând] spre binele multor creștini, 

decât s'o aibă trei oameni răi !). Şi de nu veţi tace, ce are să fie, pe 

răspunderea vastră să fie. -Şi-apoi, aţi prins pe popa din Zârnești 

cu fiii săi, | el_nu..vă-este vinovat întru nimica; deci gândiți-vă mai 

bine- [și veți vedea] că e bine să-l lăsaţi în pace și să-i dați îndărăt ce 

i-ați luat. Cât pentru visterie și pentru porfiră 2) şi pentru ce=esteal 

_/__meu, daţi-mi îndărăt; căutați mai bine să avem bine şi pace între 'noi- 
Da Fa lar dacă nu vreţi, pe i PRIZĂ să fie ce are să fie. Și 

/ dumnezeu să vă bucure. J/ VĂ EMA-> pe (poll Wat 

i Afonogram; fecete rotundă, 3.8 Cru. în Qian stricată de Zo fot; adresa: î T CRAUS 

u Ri nparageat tur Bpamos: Judetului șz celor 72 pârgari din Brașov. — Arh. X'o, 707. 
) 

1479, prin Dechemyrie;. sau pela începutul lui 1480. pn »P myric, sau pela începutul lui 1480. ăi sti 

| rr i pn cl CXXIII. y po 

/ | n 
1 i GiS GUNTS TE NPOUTET 13 HE IIET BABAT CUPOAMAVOAI 1 RECEA al 

“ AAA, Maau AM] îi Beata, a TzH3u WacBhiin Aa cer 

Î MBRPAASELL MUT BARCA CUL II AA ECT IIPORAET WT BOA, » 
Wa | 
hd. fi A uacerite noii IN Alaaat Bacapagă. BOUROAA îi FOCSANI 

BACEN BEMAN SFPORAAXINCROI, DIET rGenoACTEO Ali AW9re Baparie 
azot MI OPEAI UI CHPOMAŞEM LUT BcAvA€ Bpace. "1 W CEA Bi 
ata 5 auanie, ao cHpOătâYoa reeneannta aul.ăpaatk : rore pasi 

Ad BHAETE,  DOMERE ERO WT BOANRO BpEAtE îi TOAnnui ce! Santi 349 
EA RAC, RU Aa BHAETE, WUT ANELE Hi EANO 340 the ce Suriao, iu 

Î * eze men cazkru cze Moe ananit. IIS noano 3a0 ce EC Suntiniac, 

j ivno Bu EET Suna SApipe îi e4c rOCRSANHA MS_Aanra, TAN 
| ae ii EAT. Ilonee 432 -cu-NocTatA'ky Fans 11 CE CEIA ROANLO 

EOTh BH4€T, UI nenourky CEAaA SAGA EA tac AMP |ASEŞOAETEA- 
SI gun ACE, audi a AEMAUL, Ad Ai SuniiT 340, 4 AVE HE AMO:EE 

| si uniecoiite ne CABRAL. LOauto AS.ce caSuil "ra _SBe_î rent Mut: 
BOABE Matanie, a ApSro mSirerao trkem Suna tipa. "Poro pasi 

RU TOREPIIAL, ANAANAL 1 FOAEAEA, ARO HZ CHAEMALOAL reenoMIttA- 

      

1) Aceștia sânt: Basaraba, Bătrânul (Laiotă),. Udriște, bâerul lui, şi Vlad Călu- 
gărul, care la 1482 _înlocueşte în domnie pe Țepeluş. 

2) Orig. aa waonnp, cu w intercalat între a şi a deasupra Șirului şi cu ș cursiv 
deâsupra lui u. E cuvântul greco-roman o - S2-goy, purpură, pârfiră «true purple» 
(Sophokles). Cf. <oZoverus, vestis totaliter deaurata>, ap. DuSCange. Vezi ace- 
laș autor, s, kolozerus, şi Glossarium „Pnediae et_ infimae nae praecitatis, s. Gippoy. 

3 n ) Aceste cuvinte sânt scrise în dosul: scrisorii, “ţinând loc dă zafGză 
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AUPAIR ARO ASBITE Ad MATE AIP HI AGBOCAETEA (UT "TSpuek Jr en Ti 

11, ACRAE MEAN BITI EUR 434, ÎSpIi Ad HE NPSHAST NO ACEI BEMANNL 

AA RI MAENSET, NOIMEEE cu NSCTARIIK rAagS 1 peuui $ mapa, BABE Ad 

ESAET AIP 1 AOEPOACTEA RA yeneritauerae. [| Borh BHaer ROauto 

CAM 432 CUSEAA, ASRAE C&A CTUPHSA WES BOA WT_Hapa. Slant 

AA BI CE HE AMHIIT; EPE MANIA 436 AIP BAPAAL USE Aamurer; u5 

SHHUA 434 Ad pIICTIIANCTRO, Toro paai, ARO BI TpERSET AMIIp, d 

BU PAEAANLTE, IONERE EBO AL ECT TO MAVAUĂE, 1 ARĂLS=INA A EET, (i îmi 

wno cer S pSS Bpamenkioai. "Tano nat pzntere, ARO JI EET AMSEL 

Ad ME PACET HA PpAr$, MOHERE tur. Hy ape ueaTi, "Ta ao 

AU SUITE "TARON Ad AMI CE RpATIT HANĂNIE, d BI Ad SERATE UT 

AAEUE AMI 11 AOBGPOAETEA, [H exe cei Bastia ta BepS ni ASUS 

119 WI, RARE MIET EINT PASCU, II AORAE MIE BUT d84 IE, 

“Tspuui tac ne ver Bunacurr, Pazo cokorel're] vi ti: NapAAi ABA Te 

unorkia wr Rpauset, 119 11% ceTaRa kr (dantura ua pant33 Ta 

"ver Ad BSAST cz ASGATII, TA M3BANT MUN 4 BI Ad HATILTE BAG, Hs 

TAEAANTE, EpE RAM 'TpEBSET Ap, AA VUBETE II Ad BONAETE, Ad ce 

Xpaniirt. "Tao to cGA NOCAdA SA EAI: TARE 19 Saveier(e) Aa 

BESAET, d RIL CROPO Ad AM AACTE S BHanie, pe NO S AMHOPO perii tie 

apeai XOAniT, . ÎNS-Aa BHaAt, Bănie MEA BANETIT Tăpuur, Aa Ne ACI 

AST Aa tii DacSer. 

pr 

Cine va ceti această carte şi nu va spune [ce este într'însa] să- 

— racilor şi tuturor oamenilor, mici și mari, acela lepădat să fie de 

| pini legea lui și blestemat să fie de dumnezeu. 

amp? Cu mila lui dumnezeu lo. Tânărul Basaraba, voevod și 

domn -a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă“sănătate 

fălnocilor4) şi găburilor ) şi săracilor.A) din țara Bârsei. Și vă dau 

de știre, ca unor săraci-ai stăpânului rheu_craiului: să știți deci că de 

câtă/Aureme și de SA app Ta Tsti printre voi, să știți că din 

partea mea nici o“zăutâte nu/sa făcut, nici cu sfatul meu sau cu 

ştirea mea Liri rău s'a făcut, vi l-a făcut. Udrişte și cu domnul 

său Laio f „acela care vă mănâncă. Căci eu mi-am pus capul și-am 

   

  

   

      

7 
% Primatilor de sate: ung. folnagy, villicus, Gemeindevorsteher. Cf. anton 

cu (SASCA (dat. șg. doaneri) din scrisoarea tarului _bulgăresc-Sracimir cătră 
o. pui . . 

Braşoveni, publicată de mine în_Archiv f. slav. Phil, XVII, p:_ 547, Şi.de_Mi- 

letig Novi achobiigarski gr. moti „ot Brain, -p.--46 

Sașil6r dela sate: termin întrebuințat de Românii din Tranşilvania (v.- 

„iburon); nezem (dat. pl.), din ns, e ung. păr, rusticus, germ. <Bauer». 
. . . 

ÎI a iii 

ăranilor români şi unguri. [£) : 
Dan 

    

    

emana 
n



Dpit 
fn parti t 

  

cheltuit, dumnezeu știe cât, (și m'am /nevoit să întăresc pacea și 

-[&mw. ! binele" printre voi. lar el, acel vrăjmaş, a venit să-mi facă rău, dar 

şt 

ch 

. , . Cica 

n'a putut, şi la: nimic „na izbutit. I sa întâmplat numai să puie 

mâna pe.trei femei 1) şi pe ceva_avere, dar altă bărbăţie n'a făcut 

nici una. Deci.vă grăesc vouă, mici și mari, ca: unor săraci ai stă-, 

' pâridlui meu craiului: dacă vreţi să aveţi pace și bine dela Turci, 

cât voiu fi eu în viață, Turcii nu vor trece prin.țara mea ca să vă 

prade, căci mi-am pus capul și vorba la împăratul, ca să fie pace 
și bine între creștini. -Și dumnezeu ştie.“ cât am cheltuit până ce 
mi-am ajuns voea aceasta la împăratiil. Dar să nu vi se pară că 
fac pace pentru nasul lui Laiotă; 6“fac pentru creștinătate.- Deci, 
dacă aveţi nevoie de pace, gândiţi-vă că iată averea mea și alte. 

câte mai_ am se află în mânile Braşovenilor, şi spuneți-le: să-mi în= 

  

   

  

79. ini Aztoarcă îndărăt ce este al meu, căci dela ci am să cer. Şi dacă 
„ Phai e 

175, lb 

15% 

   

veți face așa ca să mi se întoarcă ayerea, să așteptați şi voi dela . 

mine pace și bine. Şi iată_mă_jur, pe credința şi pe sufletul domniei Jr 

mele, că așa are să fie; şi cât voiu fi cu în viață, Turcii pevoinu 

vă vor prăda. Socotiţi-vă dar şi voi, că pentru doi trei oameni din (is 

Braşov, pe care Laiotă îi pune cu sine la masă și care se vor alege 

cu ducați, că pentru ei păţiţi voi [tot] răul. Și gândiți-vă /că aveţi 
nevoie de pace, ca să araţi și să .săpați și să vă hrăniţi. /lată dar 

că am trimes la voi: astfel, ce vreți ca să fie, să-mildaţi iute de 

ştire, căci nu vreau să mai umblu. cu vorbe multe. Ci să știu pen- 

tru ce am să opresc pe Turci, să nu vie să vă pradel | 

  

  

DA) 9 . . ” Yi ius Aonogram-fără miss; Becite rotundă, 3. $ cm. în diam., cu hârtie deastipra; şi | 

m degeuda ziisidită. — Arh. No. 88; Ail:No.. 97. . A i ) [ s/ y 
ti) Dai , , aaa j pb “let 1479, Dechemvric, sau începutul lui 1480. - (za 11 i ai ! 

m pf ( ÎI [nr , 

pb CXXIV. 
) ph | . 

AIR a . - . - a r Aluaceriio noziito Iw_Bacapaga ALAaAi LOURSAA ui TOCHCALIHh 
MIE POCHOACTEO AI AMO BAPARiE HAUIEA ACEŞIIA CSCEASM 1 
NpIATEAEA, CARANS WT Îpaui9R 1 ARAHAAECETEA NPATAROA, IL WU CEM 
BM Aaa $ ananie 34 pAROTS Sparta, Bano ce ezat "rpSAnta ua SIani- 
GET 84 BAUIE PAGOTS, FARO Ad BI HE NAST NOAMHOTO S Rac; anii 

p 4) Soti . - » _ . o - - 1) oția, bunica domnului (după Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare; nota 136, 
mama primei soţii a lui Laiotă [a doua era fata boerului Sinadin])) şi o altă 
rudă a lui. Cf..NNo. CXXVII şi CNXVIII. 

e aaa ga et Pi NI
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AA BEPSETE £pe IE. MOGEAL CA MB:KCTEO, ANS -CAC -AARANIE, UT 110 

MS:REAMO AATII MUT Hdc. Toro Baal BI TOROPIIA BARE Ad NOUIAETE 

ur MN AGEPI NPAFAPIL AS HA, lia BEPS FOCNOACTRA AMI, AMI CHOpO, 

1 Ad WETARIITE RANIE AIOATE CAOEOAHII CZE ESNAL Ad XOANTI 19 

gzeeM nSTem. ÎL mape 110 Bi iier Bazar Bau aci AeSan, AA 

zepSure, epe eSr nam(11) pruni). ÎL porz nu neceanr, 
> Zhhifpr 

/ Din mila lui dumnezeu Ie Basaraba cel Tânăr, voevod și /u 

domn. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor noştri vecini și 

prieteni, județului din Brașov şi celor doișprezece pârgari, şi vă 

dau de ştire despre lucrul Turcilor, că mi-am dat osteneală pe 

lângă Ali-beg pentru lucrul vostru, ca Să nu mai prade la voi; 

dar să mă credeți că nu putem cu bărbăţia, ci cu daruri, din ce 

putem da dela noi. Deaceca vă grăesc să: trimetcți câţiva pârgari 

buni la noi, pe credinţa domniei mele, dar în grabă, şi să lăsaţi 

pe oamenii vOștri să umble slobozi cu marfă pe toate drumurile. 

Şi orice vă va spune omul vostru Leucă, să credeți, căci sârit vor- 

bele noastre. Și dumnezeu' să vă bucure. 

cn st zede « decât AIE TH Za sfârșit (cf. No. 75—CIĂ); adresa: t exAuS HE parau WT 

"Tpamess: judetului și celor 72 pârgari din Brașov. — Arh. A'o. 700. 

1419 —1489. —Scrisoarea e sau din 1479, curând după expediţia din Ardeal, 

Tând Ali-beg.petrecea încă în Ţara Românească. (cf.- Fessler; GeschichtE SSn 

Ungarn, III, p. 134), sau din primăvara “anului 14 0, pe timpul incursiunii făcute 

de el cu Ţepeluș în Moldova. Cf. No, CXXXV și Iorga, Istoria lui Ştefan cel 

Mare, p. 196. e | 
. y ” Y. 

CXĂV. m 

r 
sr 

i vu Bacapana Aaaai BOEROAA 1 rSCno Atu MINUET. FEEIIEA 

eraS ANTE cau îi Ei ipzkagta (sic)_wr Bpauiot „noro apare 

(sic), nano mona Acnpiia npitareatat. [Sân ronepilm EA pABOTS 

nenS auS_ n c4 cutetii ci, Ad HA AdCTE AMP II Ad IA RPATIITE 

ECE, A FOCISACTRO AMI AA EI Mda XAp Hi CNCAanait. SL oAsr He 

NTETE TABU, AA BNATE €pe CA Bac 1 CA ACR BEAIA! da AA ALAMA Ap, 

A. CA Înpueai H CA “Toyan MUIIp ue US at BHRZTAAUS 55 NSCTUT 

acer AzrezzatorrESCATTtuIy p DA Ad IX IS pa: AS (sic, 1 Serii) 

nm uS 3a0. Iuo ne aer BT. Îl sort Hui Recea T, 
Q 

III 
; 

f pasă L 

În orig. Senuu. 
cam 

pr. „Monosram fără maaal; pecete rotundă, 3. 8 cu. în diam. din legendă nu se j 

  

   



156 

+ Ion :Basaraba cel Tânăr, voevod și domn. Scrie domnia mea 

județului și”CElor! doisprezece pârgari din Brașov multă sănătate, 

ca unor buni” prieteni ai mei. lată vă grăesc pentru lucrul lui popa 

Ivan 1) și al fiilor “săi, să le daţi pace şi să le întoarceţi tot, iar dom- 

nia-mea vă voiu fi recânosciitor şi vă voiu mulțămi. lar dacă nu 

| | poiţi aceasta, să știți că cu Yoişi cu țara întreagă voiu avea pace, 

„” dar cu Zârneșştii și cu Tohanul pace _nu voiu avea nici odată, ci 

„voiu îndrepta totdeauna puterile mele'impotriva neamului. lor, și-i 

/ voiu arde şi le voiu face rău. Altfel nu va fi. Și dumnezeu.să vă 

/ bucure. 

/ / Afonogram; pecete rotundă, 3 3 cm. în dram, cu legenda: Pal I8_ B+ CPIk 

! i OHGO[A) LĂLATIA BIGA TH), zdez/ică cu cea dela Mo. $2 (EX7P); âdresă? 

| 
ț 
i 

i 
) 

  

$ cxiu Su îi manea wr Bpamon: fardefului și celor 72 Pârgari dinu Braşșoa.— 

Arh. ÎVo. 

1479, Dechemvrie—1480, Januarie.—E probabil că cele două sate, pe care le 

amenință Ţepeluș, au a ajutat pe ătotă.Ja incursiunea făcută în Ţara. Românească 
și la răpirea: vigterici lui. V. Iorga, Istoria” lui-Ştetan cel Mare, p. pi 

4 
pete? 

  

CXIAYI. 

i 
i î Alnacceriio nosieo Îw ww Bacapas(ă Aaaxi BOEBOAA ÎI FOENOAAIIR, > 

| inuner FOCNSACTRO ANI AISI ZAPARIEIL AMPBORITOE NORASNENIE Ao- 
EPA OPIETEAEAL POCILOACTRA AI, CAUS 1 ABAHAAECETU NS9TrAp wP 

Bpamon B3), Î WW cem Adam 5 arianie amon (sic) npiereacras, tane 
Ad Aoy6 AET BAL ASAlEĂA RSNUISET S$ BEAMAIO POCNOACTEA AUI 

; CACBOAMIII MU HHIIA Ad CE HE BONT, H Ad HEMAT NALSRS Hinipa WT 

i Husopa A BOMS ceAper Seti Heo (sic) narSES 3 BEMAI - POc- 

. NOAĂCTBA AMI, A RI AA TIBOCIITE MUT POCNOACTRO AMI "FAra3u NArSea, 

; Aa NAATILM pPOenoAcTRo Au. SI nat naunt ASAle Aa AONSACT $ 

Baui$ ADAAARS.- "TE Aa KSNUICET CACROANHII, N Ad HA Sustănurrre 

ruur$ 34 BEpS, "TE Ad NOAET. SIMI -CACBOANUI, RATE Hi HA ap, 
I i iMARAp HI _PABAVIPIILA, Ad ECT 3). SI Sri Aa HEMAT PaBatpuiuS tiu- 

Ş BAAA, ANS Aa NOAET Bat AIOALE MWBAMO, A HAL NA TAME, HI 63 

/ MII. FAMO (sic) narses. ȘI na Tea cer BEpa ui ASUIA FOCNOACTRA Al. 
Zi Heer unane. 

i 
i 

a! 
= Cel din. Zărnești; despre care e vorba în No. arh. 101 Ess 

“2 În. -orig. Hpaursa, 

  

să Înainte de cer c șters în orig. umar,



. după aceasta. 
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Din mila lui dumnezeu Io. Basaraba cel Tânăr, voevod și 

dorin. Scrie domnia mea multă sănătate şi dragă închinăciune bu- 

nilor prieteni ai domniei mele, judeţului și celor doisprezece pâr- 

gari din Brașov, şi dau de ştire prieteniei voastre că pot să vie 

oamenii voştri să facă negoț în țara domniei mele slobozi, și de 

nimic să nu se teamă, și să n'aibă nici o pagubă dela nimenea; iar 

cui i se va face vre-o pagubă în țara domniei mele, voi să cereți 

_ dela domnia mea acea pagubă, s'o plătesc domnia mea. Şi iarăşi, 

oamenii noştri să vie în ţinutul vostru și să fie. slobozi a face ne- 

goţ, și-să”I€ faceţi carte de încredințare, _și măcar că cste răzmi-— 

Zi să umble neguţătârii slobozi, ca în vreme de pace. Şi neguţă- 

torii să n'aibă răzmiriţă nici odată, ci să umble oamenii voştri aci, 

ar at noștri acolo, fără nici o pagubă. Și_ pentru aceasta este i 

credința și sufletul domniei mele, Nu este altfel. 
  

oa am MPROETAN si pecete. rotundă, 3. 8 em, în diam. din legendă se cunoaște bine ] 

numai > LO) la început si Vh Ja sfârșit, se vede însă a fi fost identică cu cea 

dela No. 50; fără adresă.— Arh. o. 104. 

= —Pe timpul campaniei turceşti în Ardeal sau din primele luni 

CAXVII, Fr Jă- 

+ -Aluaocriio BOBO Iw Aaaa Bacapaga”BOHBOAd n OCNA MU, 

j Vl i ; : 
- 

MIDET POCNOACTRO AU, MAN ce IET SEBECTIL CASPA- pe A TEA: RAtul 

Barpa_Hipizanui a, MAM CE TEL WBDECTII cSaeti lpaioeiii, MAL npz- 

Wâpe. ÎL w cea AABaM S ananie. POCHOACTBS BI: NONERE A3A CE He- 

ROANY MEWrW BApAAT ASEPOLAEJTEA, Bano Ad ce STABAUT XpueTian-- 

ETRO, ÎI ANORANCAPU CH. DOCAAY, N AVC IN YOAtuIe pei rop'k u 

AAC, 1 1[10 AM pese POAITEA Au Barpa Mipizan, a3z MS tenta 

peu. Ilonee 34 eAin$ pAEOTS  NOcA4, 84 TAH2H :BUCTIAP, IO AL CE 

Sac, Aa AM5 Sunt BATACTIIY ; A3Z CATROPUY. ApSre, mas Al 

Snuca B4paai Weia ASula, 119: c$ SXBATELUIL MUT AEUE, Tă ME SNpOcu, 

5 roai ere AS Stii "BROAD TA_UY paza pkiuuix MUT îREAESA Ii 

WCACBOALY Hy. JIoro paai a34 veAy, RAO. Ad AI PpÎNAET II MEHE, 

IVRROA -HCNpARaA; WHO AMI HE NpBINAE Ii EATA HENpABA,. Hi BA ANC 

BANCA, MIL 34 T2U31 AGENT, AȚI IMEUE Ad ESAET 4iiT YpuCTiA- 

MUM. SIUS BOANIEO. pei CS RIA AO CEAd, ce €S ENA, d THE pen 

npazuni. Ilomee A34 Sunny ROaE POATEAR ANI Bara HieanS "ra 

wevaguy "rez AS $ caoBO:BAtuIE, RARe Ad ESAET HErORA sieCTh 

1 NOYBAAA, NOMERE HK WETABHLUE POATTEAE IX Ad 3ArUNST, A HE-



d 
pi. 
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A PORO POCNOACTRO NY ua faq WT- cMpATu. Î| wBema ce BAsreu 

= « ASuuui, Ipo_cS_rSn Sarea, RARBE_Aa_BSASr $_cROROA. lzra En 
“NO CEA, WH AMI NOCAA GHNTS TA AMI PENE RARO CĂAL WWBEIIAA, Ad 

MS AaM 34 TE ASuu ră ao. 1 ete A peue, _EpE CAL pEtinA, 

AA AAA 1 CTApcAMs. Toro Paâi. overa, 1ți9 cS roRSpian, Wita c$ 

AAPAANI. IIS Aa BHaeTE, MIO CS ABAIPZREIUIL [EMEA ELjiE ME BIO AATI, 

Ad CEI BSIIAM EHS UT NPUCTIANE; EpE Wa ECT Baa S pSt Nora 

UI, AS VE Ar 10 CS IOCAaAtI CA VEC'TII, A ABA CEAA Ad IEŞEA? 

“Ton te ao:e Burr. LIS 434 cai retopiia ca Grefana BOEROAA, "Ta 
RIO SUHIIT paBOTS WT OS, SI 3a waSu paBoT$, 1p10 Bu npazna: 

1 UE BI HIIDA MW I[I9 CASEAVALO, WHO IO ET EH, Ad ESAeT 

Hai, ASUS "Tentaui, 10 cS Suna "ateu. Ilonee TAROII Ad BHAETE 

34 WR ASI, api9 Hy VUCAOBOANIN 84 RQAE irea'l aut _arpz 

Igana, 434 uy Sau no S neant ti 1 Bz wokanie. SI 
A AGO Ter SunHuT, 4 "ro daiwroga AAN WHa EcT Azi 

| rOCNOAAPCRA, d TAN ECT EAÎNA ZKEHA; "PARO ARO 10 MUCAOEOAET MIA 

ESI ABA BEA OCAGROAMUT ARII Aaivwrena n Hzanna. Voteie mu 

SAunaetie muie ke, EpE AX AANVTORA ECT AĂIIUI PEENSA Apei, 

mr 4 tuba Ec EAHa :ilena. "Tasso, Aso RE BIT TARG, UI WIIO Ad ESALT; 

(nule ARO AN ME BSAET "TARO, 1 WHO, 110 e BUT, Ad GSA Ha ASuuS 

RL (LIRE iun că. SL Aa cin poACRE, 19 HK CAM SVRATUA, AA HU Că 
A - . .. 

„d SXBATILA H3PAAl XIITAEHCTRO. 

  

  

„hub “Saua 

Din. mila lui dumnezeu Io T ânărui Basaraba, voevod şi 

  

   + doran: Scrie domnia mea, fie că se va găsi. sluga 3 ărintelui meu 
nd Parinte MEU, 

i pt ștvân, fie că se va găsi județul Braşovului, sau pârgarii. Și 

) vă dau de știre domniei voastre că mult m'am nevoit eu pentru 
Si bine, ca să se aşeze creștinătatea, și soli am trimes și multe și 

A felurite vorbe ne-au venit ); şi ce mi-a zis părintele meu. Batăr — 
—Jștvaneu i-am împlinit votba. Căci pentru un lucru, [adică] pentru 

acea visterie. ce mi s'a luat, a trimes să-i fac un catastih; eu. l-am 
. făcut, Al doilea, mi-a” scris și pentru acei oameni _ce.sânt prinși d de 
—mine_și_mi_i-a _cefut ȘI într'aceasta i-am făcut pe voie, și i-am 

deslegat din fiafe și i-am slobozit. Am așteptat. deci și eu să-mi vie 
şi mie vre-o iSpravă; dar nu mi-a venit nici o ispravă, nici cu privire 
la soli, nici /lu privire la acea avere, ce era să fie scut creştinilor. fi Bu 
Ci câte: vorbe s'au făcut până acuma, toate au fost vorbe deșarte : 

7 - | | De 

:) Trad. verbal «și multe vorbe ne-au venit în sus și în jos». [, Lu J)



ap 

ATi tii Că am făgăduit să-i dau pentru acele suflete două mii 

4 
ştini;/a a fost ea în mânile păgânilor, ş şi mi-au trimes-o .cu cinste, și 
= 

159 

și goale. Eu am făcut pe voea părintelui meu Batăr Iștvan și. am 

dat drumul acelor oameni. ca sâ.fie spre cinstea şi lauda lui, căci 

rude lor îi lăsaseră să "piară, iar domnia sa i-a scos dela moarte. 

i [mi-Ja făgăduit pentru acele suflete, ce sânt. prinse „acolo, că 

: va slobozi. Când îi după aceea, . el îmi trimese carte spu- 

- 

  

   

  

Cele Sute 
de florini, şi mi-a mai spus că am făgăduit să dau și bătrânului. 

Ext iui 
tot atita) ); Deci, gura care a grăit acestea a minţit. Și să ştiţi că 

nici dpizBani roșii nu uoiu da ca să-mi răscumpăr-femeea dela. cre: 

Eu s'o cumpăr acum? Asta nu poate să fies Dar am vorbit eu | 

Cu voevodul_ Ştefan. şi-mi voiu face treaba prin mijlocirea lui 2). / 

Cât pentru lucrul acesta, de va-fi-deșert şi nu se-va. alege nimic din - 

cele ce am întocmit, ceeace _se_va_întâmpla, să fie „pe sufietele 

celor ce au făcut aşa. Căci așa să știți despre acel& suflete, ce 1e- 

am slobozit după voința părintelui_meu Patăr/]ștvan, că i-am pus 

la: munci şi mai mari și, în obezi, lar cealaltă, „dacă vor s'o facă, apoi 

fata lui Laiotă e fată de de domn, iar aceasta e_o [biată] femee; dacă o 

sloboziți pe aceasta, voiu sloDozi şi eu “pe fata lui Laiotă şi pe Ioana. 
neta a na 

Și nu-i nimic de mirat aci, căci fata lui Lâidtă€" -fătă de domn, iar fl: a. 

      

aceea e o biată femee. Astfel; de se va întâmpla una, se.va în- pu, 
de o [ Pa adina 74 

“tâmpla şi şi cealaltă; iar de.ni va fi așa, ceeace va fi, pe sufletul nilo 
ră 

ei. să fie. Iar acele „ncamuri [ale lor], pe care le-am prins, le-am 
5 APP 

- 

prins S pentru | hiclenie. 

- Fără monogran ș şi  fără-adrasă ; pecete rotundă, 3. $ cn. în diam. înlăuntrul / 

— 2 s6ri50rT sirezd îfă: j*o. 107; Mil. Ao. 83. 

1480, __1480! întâia jum mătate_a_anului, 
7 7 4 p A / 72 z 

pe CXXVIIL, 2. 

/. = Alutaceriio RO:KIEo . Iu. Racapai A Maaai BOEROAA ÎI POCIOALIII 

ACE BEAMANI Srrponaaylinicuei, MALUET POCNOACTRO MU MOTO 3Apa- 

ee pSALELAR ANI AVOuli A9iateni, rocnor'k dMapie, aero 3Apatie. 

IL 40 cea TI Aaaa $ ananie rOcNOACTEO TI: 84 IE Al cit nopSuaa(4) ELIS AMI ct epoci) 

n9 Hala caSra 19 lerpz, a POCNSACTEO AM ASEpE TI CANA pass- 

MEA 34 pane, “a "TE ECT H3BAANA BOTH | np RuncTă BOTOAMATEPK 1. îj ij 

h Yi 

  

? 

2 E. vorba probabil de. Basaraba, cel 1 Bătrân, care trăia la 1480_pela Braşov. în rma 

  

2) Orig. wr ouSaan «din. partea aceca;: aluzie la o intervenire a lui Ştefan cel 

Mare pe lângă voevodul Ardealului. 
PUII ISA
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Dar [jean WT PERS MAMEMS—BpaztatauliS, 1 czAa CH S pSt$ 
HAUIEAM AAA Hi NSprapoii. Ba TON BAYBAMRAL Mi BAATOAABIIA GOA. 
II ACBpe avi ce Aur OenoACTBO Au 84 ron, n enoaani harpa Ile 
dau aa ron. ÎL nas ut cu nSeTuHa(4), a Te cer Sata 4) Barpa Grea, 
Aa AS cu Aziiepe no Bers. Ba "roi ACEpE cer Suna, i BUTIt AS 
BE 84 ASUS. AGO TU CE AaRani, Aa AS CH AZIlIEpE, d WH AA Tit 

CT poajirea. HI nat nui cu nSerna(a), Aa Sept Aap Barpz Iiptaus; 
A TOENOACTERO A 34 "Ton pasSatey n Ssinuny n nSeruuy, Bano seu 
1 POCNOACTRO TII BUANT; AAN AA ECT "TOI A4p MUT POCNOACTRO TI, 
II rogopu Aa AS cut Azijiepe, ni no'rpSAn CE WI NOCTARII CH pei HA 
npzrâpie, m mocani ce poaireato ru Barpn I]lebanS, Aa "TE nScTET 

CROpO, TE AA ACiAtul. fIno An ps A ui, “A HE AOAELI Hiplă SunuutT 
WE AO:REUI CKEPO ACTII, ATU AE MpOCTII, HI POENSACTEO TII Ad 
CHI HpOCTENA WT AVEIIE,. PE AGCTA ce HEBOANCAy ca- GOA'Epul reenspe 
CTBA AMI, "PARC HEMAM AI Aa Seamana; spe "Teze ut ce cabii Ta 

VOAL MUT pSke AO pSie, Ta neâtamt ape unu, J-ESrn "Tu Samo 
2BWT AETA reenegerae Tu. FĂ ape napeser-llfrpS, Aa nepseuu: 2) 

/ 
/ 

Din mila lui dumnezeu Io, asaraba cel Tânăr, voevod și 

d6in a toată” țara Ungroviâhiei. Scrie domnia mea multă sănătate 

maică=mi bi bunichii 3 iubite, doamnei Maria, multă sănătate. Şi îți dau de 

ştire domniei tale (despre aceasta: pentru cele ce mi-ai poruncit 

sluga noastră Petru, domnia mea te-am înţeles bine asupra acestui ceri, 

că te-a Scos dlimnezeu şi prea curata maica domnului şi Batăr Ştefan 
din mânile, vrăjmașului nostru, şi acuma ești în mânile oamenilor 

noștri și dle pârgarilor. Mulţămesc lui dumnezeu și-l laud pentru 

    

   

    

1) În orig. greş. nSernf ua Te 6cT Saena. 

2) Următoarele cuvinte sânt scrise deasupra şirelor, cu cerncală mai neagră 
decât restul scrisorii: €POAÎTEAIS_atni _moui (sic); en niiTru AS ke Ba ASuiS> ; „cepe TERE 
ru ce caSua Ta yoauul WT Ste 40 pSne, Ta Nemtaa 119 ura 3 et 1jio napeueT ÎlerpS, Aa 
gtpSeui». Cu acelaş fel_de- cerneală -cste “scrisă: și - adresa. . ace eee 

2) Am tradus aci pe «acu» din orig. e cu 1 «bunică; ar putea fi tradus şi cu 
<moașă» (fem. dela moș), acest cuvânt însă â76 astăzi o întrebuințare mai'res- 
trânsă. Că e 'vorba de bunica lui Țepeluş (mcwa), nu încape îndoeală; numai pe 
dinsa putea s'o numească el <doamna domniei mele» (reensi:Aa roenoAcTRa „aut; 
soției sale îi zice simplu «doamnă» sau <doamna mea» (cf. NNo: CXXIX, CXXX, 
CXXXI). Şi-apoi cuvântul msura se găsește şi în adresă. Lectura Iul Miletid 
avourrk [aroRnaneri] (în adresă: 1. c. „ 82) este „greşită; adv. “mouurrk, Mutt Nu se 
află în orig., iar asume, este o „întregire nejustificată. 

i ii ăi aa eiustificată. [pi
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aceasta. |Şi-mi pare bine domniei mele-de aceasta, şi-i mulțămesc 

lui Batăr Stefap/ pentru aceasta. Și ne-ai trimes apoi vorbă că te-a 

luat Batăr Ştefan să-i fii lui fiică de suflet. Cu asta bine a făcut, și 

va fi bine de sufletul lui. Deci, dă-te_şi tu să-i fii lui fiică, iar el 

să-ți fie|ţie părinte. Și iarăși, ne-ai trimes vorbă să facem „un dar lui, 

Batăr (Iştvaă, am înțeles domnia mea de aceasta și am făcut și am 

trimes, cum vei vedea și domnia ta; dar să fie acest dar din partea 

domniei tale. Şi spune-i că-i eşti fiică şi sileşte-te și pune vorbă pe 

lângă pârgari și roagă-te de_părintele_tău Batăr Ștefan, să-ți dea 

drumul mai iute, şi să vii. Iar dacă vei vedea că nu poți face nimic . 

şi că nu poți să vii de grabă, iartă-mă, și domnia ta să fi iertată de 

mine, căci destul m'am nevoit împreună cu boerii domniei mele, 

şi nu_mai_am ce_face; că ţi s'a întâmplat să mergi din _mână_în- 

— mână, n'am ce să fac. Şi dumnezeu-să-ţi-inmulțească anii domniei 

tale. Şi ce va spune Petru, să crezi. - iii 

_. Monogrami; pecele rotundă, c. 3.8 cm, în diam. din legendă se vede > ICON £ ă 

Gaz 169) BtiGsa(Ps16) EO[UJELOAJII și Za sfârșit Hh; adresa: $ poatreae Ai ao, 
= ma, a [. para . a = ! 

Toensiat roenoAcTEa Mu Alipie: zazcd-mz bunichii, doamnei domnici- pi Ze-ATaria 7 

(nou, cz n cursio, este scris. deasupra lui mun). — Arh, Vo. 1067 Mil. No. 83. f 

„1480, a. doua jumătate a anului, — Prin Fevruarie buni şi soția lui Ţepe- 4 

lăș nu erau încă libere; despre aceasta din urmă scrie Matei Corvin Braşo- | 

venilor, la 25 Fevruarie 1480, s'o ţie în cinste la dînșii, dar să nu-i dea drumul; 

între altele se spune aci că „«sefiior ille Bazarab> 'o adusese prinsă din Țara, 

Românească (copie la, Acad. Rom.).-7, 
Tinea Te 2 ore 

p CXRIS|- 

pr Ă Ă 

+ lu. Maaai BacapăBa ROUBOAA 11 CENA, MILET rOCNSACTEO 

Mu Moro 3[Alpanie rofiio:ae avut Alapiii, MW cEM AdBAM $ ananie 

TOcNSACTES TI, KARE ape canta napeuer IOra ni Alouu, a roenoa-. 

CTRO "TI AA WY BepSeuI, MOHERE €S Maui pei, H sorh TE BEce- 

AUT, amin, ” 

lo Tânărul Basaraba, voevod și domn. Scrie domnia mea 
De. - Dam 2 mar gi ata -. a , | 

multă sănătate d5ăminei mele Maria, și îți dau de ştire domniei tale . 
PD anti , A . 7 = — 

că oricâte vor spune luga și Moș, domnia ta să-i crezi, căci sânt 

vorbele noastre. Şi dumnezeu să te bucure, amin. 

Vp [i lt. Aonogeam fără masa; pecetea, de 3.8 cm. în diam, pierdută; adresa: + roe- 

“ nsieăe. Magin: doamnei Maria. — Arh. Alo. 92. | | pam 

_1480.:
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- 
CX 

e p.103 i Maaai Bacapasa ECERCAA Ii POCNCALUL, MILET POCNOACTBO 

Ă “au într Bapanie” FSenomaut_dlapii, îi w cea Aagaai $ Buanrie 

rOcnoAcTES Ti: TS3H CARA NOCAAA APpATOANIpA, TA BApE EAHKO H3- 
Peer, a FSCNSACTBO_Til, Ad ra BepSeuu, noneke cS nau prkan, II 
Born "TH BECEANIT. 

Io Tânărul Basarabay voevod și domn. „Scrie domnia 1 mea 

e) 

Nam trimes.acolo pe Dragomi, și şi « orice va spune, domnia ta: să-l crezi, 

4. căci. "sânt vorbele noastre. Şi dumnezeu să te bucure. 

VY A —alonosran Zără, aaa; pecete rotundă, 3. 8 cm. în diam., stricată ; adresa: . 
i5 Î rsengăiâi Senat AN doamnei Maria. — Arh. No. 9. , 

+» 1480. —Pentru Dragomir, cf. No. ârh. 84 (CXXXIII). 

„” CĂII. 

+ Aluaccrit BOI Eto Io Batapaca, dlaaai. BOEBOA, H rocnoAliHn, 
MHLUET TOCNOACTEO atu AHoro 3Apagie roenoăitAlapie, î ww CEA 

„ "TH Aazam S nani, epe "TSRa nocaay? sel Ilerpz, "Ta Rage ARĂ 13- 
pese KZ, FOCNOACTEO "TI, A POCNCACTEO IAA ră BepSriu, £pe c% 
peu(H1) rOcNoACTEA AMI MCTHUU, H3__BACERO_ HĂLDE__CPALIE. H sera 

TH SANOAIT AFTA. 

7 DI. 727 

        

Din mila lui dumnezeu Io Basaraba cel Tânărvoevod şi 

domn. Scrie domnia mea multă sănătate doarhaei-Maria, şi-ţi dau 

de -ştire că am trimis acolo pe. Petru, și ori câte va spunecătre 

domnia ta, domnia ta să-l crezi, . căci sânt vorbele domniei mele 
adevărate, din toată inima mea. Și dumnezeu să-ți înmulțească anii. .. 

d. Afonogram ; Becete rotundă, 3. $ cu. în diam. stricată ; adresa: f rocnoxAe 
4 (1 Alapte: doamnei Maria. — Arh. o. 55 

1480. — Pentru Petru, cf. No. arhi-a 106 5 (CXXVIII, 
= 

CXXXII. 

T dinaceTriwa Bo:kiwA 4 Iw Maai Bacapata BOEBOAdA H TOCNOAHHh, 
NHUJET FOENSACTRO AM ANOO BApazie ASEpIIM npitaTeaem, cĂAUNS 
H Nparăpea wT Bpauiog, ni w cea AdBAM 5 3Hanie recnoAcTaS :
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EH: A3h HMWAX HAABLEAS, EZAA RE BOT AdCT Ad CUL ACBBALAI 

BEMATĂ, 4 BU AA Ai CTE DpităTEAni. ÎLEAE ARO AMI ECT AMENE HEBOATA 

wr TSpuey, A: Bas ROI HEROAIA Bi ECT, TA ApB:RIITE AGITA BpA:K- 

MAniă MEPIO Rami ? Gero pai Bil POROPILM: MEALETE MOTA Bpa:k- 

Mata WTMERAS Baatti. ÎOHERE ARO BI LJIETE ApZ:EATII MOETA BpA- 

MANIA AMTIO BAM, RI Ad BHATE, €pE LET BUT N BAM BpABAAL. 

H Aaanre 3uanie ui poajirear ai Barpa Ijlejaus. ÎL nani Aa 3HaTe, 

spe cS Senau TSpuui Srpe na GateAepeRS, NOHEAE HHHIUIANI rpe na 

AsSua n u3gaanani cS Aaqie ti Epoa, Ha CSO, Tano Tspuui <s s- 

APIA HA HU, Hi Aaa c5 STEA wr Hy. EH nau ui ApSTA ROHCKA, 

ajt0 ter Baa Srpzea, ta hocu$, eat uk es paaânau TSput. H sorn 

Ru Beceni. [ Ă E 
+ 

Cu mila lui dumnezeu lo Tânăruj Basaraba, voevod şi domn. 

Scrie domnia mea multă sănătate bunilăi Brietefii, județului și pâr- 

garilor din Braşov,|şi dau de știre domniei voastre despre aceasta: 

am avut nădejde că după ce va da dumnezeu să-mi dobândesc țara, 

voi o să-mi fiți prieteni. Dar, dacă. Turcii mă asupresc pe mine, 

voi ce nevoie aveți să ţineţi pe vrăjmașul meu 4) printre voi? 

Deci vă grăesc :. alungaţi pe vrăjinașul meu dintie voi, căci deși 

ţineţi pe vrăjmașul meu printre voi, să ştiţi că ar6 să vă fie și vouă 

vrăjmaș. Şi daţi de (ştire şi părintelui meu'Batăr Stefan. Şi să mai 

știți că Turcii au bătut pe Unguri la. Smederevo, căci au ieșit Un- 

gurii din Dunăre şi |și-au scos corăbiile și podul pe uscat, și astfel 
Dece aa Pau - iai 
i-au lovit Turcii, şi puţini dintre dinşii au scăpat cu fuga. Şi iarăși, 

Z a - 

o altă oaste ungurească. ce sc afla în Bosna, și pe aceasta au pă- 

tut-o Turcii. Și dumnezeu“să vă . bucure. : 

Monogram; pecete rotundă, 3.8 cm. în dram. Zegenda ilisadilă ; adresa nplereacat 

TOCNSACTEA AH, CXAUS h nSprapoa wr Bpamon: prietenilor domniei mele, județului 

și pârgarilor din Brașoo.— Arh. o. 99; Mil. No. 66. 

14830, Noemvrie,/— Ştirile trimise Brașovenilor în această scrisoare se ra- 

poartă la luptele lui Kinizsi pe Dunăre din anul 1480; campania a fost deschisă 

a Te . Ip ae . - ; rca . - 

pela începutul“ lui Noemvrie 1” Hatamvâr, printriun ată€ al avantgardei lui 

'Tâkâly, pe,care Turcii îl resping; ei sânt bătuţi însă de Kinizsi, care înain- 

tează prădând în Serbia până la Golubac şi Krusevac. Ştirile false ale lui Ţe- 

peluș proveneau deci din primele zile ale luptelor; lui îi convenea să le trans- 

răşovenilor și lui Bâthory într'u culoare cât mai nefavorabilă pentru 

  

    
_ Vlad Călug ărul sau, după Iorga (Ştefan cel Mare, nota 233) Laiotă; acesta. 

inoare însă prin Dechemvrie_1480 şi cu o lună înaintea_morţii.sale_nu mai pre- 

zen probabil nici o primejdie pentru 'Țepeluş. ”
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Unguri. Greşită e şi ştirea despre înfrângerea acestora în Bosnia; aci intrase, 

cam În acelaș timp, însuş Matei Corvin, bătuse pe Turci în mai multe rânduri 
şi cucerise tot teritoriul Bosnei superioare împreună cu actualul Serajevo, 

| dar trebui să se retragă, prin Dechemvrie, la Agram. — Anul 1480 e fixat 
pentru aceste lupte, după serisorile- ni Matei Corvin, de Huber;-Geschichte- 

N Gsterreiehs, II], p. 260—261;] Fessler III, p. 143, le pune la 3481, ca şi Ka- 
tona și” Zinkăisen (v. acesta” din urmă, vol. II, p. 499==500). Cf-Lăpădatu, 
rad-Vodă Călugărul, p. 19. 

COX. 

/ + Iw Alaaali Dacapaa BROUROAA, AMACETIIO 'SO:EIIO POCnoAtn, 
2 MUIET POCNOACTRO AMI AMOLO 3Apanit HAUIHAVZ AOEPIA ESCEA OA. 
“Hi DpBÎtă TEACA, CAAUS BpauiOteROAMS Hi EI -THAL NPATAPWAI, LI WU ce. 
/ AdRAM $ Bhânie POCNOACTRS Bis: "TSH CI CAI NScAaA AR uaor'kiia, 

„Jr Ha Hate PzrsuaŞa, n Aparoatip. "Tano PzrSuaSa WE HAT INST 

[AA Sun A9 posiTrea mu Darpz Hupan, Toro PăAi Bu NpOocuAM, 

7 BAR Ad TA NpORCANTE cze Răuitra WAGrERaA; d Aparcainipa cam 
3 MOcAdA AO 'TSu, Aa Ai EST FAO ASTE, 1[10 Ai "TpeBSer Aa 

4 BSAET Ha Ileprs, nau n3paăi Rame AOBPOLAE]TEACTBO, Bapapi pa- 

pp BOTS ApS, Ad ra H NOSTRPZAHAMO, WVT RAO ECT, H ERE HeljIo MAA0., 

at CĂM MOCAGA AA AU RSNWT, NOHEE HE 3BHAY, AAT AU AS IIETE Ad 
pn &SnuT man tut, SIRO A15 AAAETE Ad BSNUT, 434 BH Nâsu NpOcAM, 

2 BARO AA AI NOLANTE Vinie 3a Ai RON, A ASA EERO CH AaABAAt BepS, 
d RARO Ad AOHAET BAUI UAGRBtn A0 atente, Aa MS naaritat. Il ApSro 
„7 ELE MpOCHAL TOENCACTRO RU, RAK9 Aa/EToNTe CAE MON ANORMAL 
4 Capii, TA TOBOPETE 34 TAU3U=ACBHTAE, 119 ECTS SHE Banie, Bano 
7 AA AMI CE BPANET HA "TPATS, RAO Ad AMOEEMO 1 AU CTATII WT 
1 WERSAAIL Ca Ap Hi 34 BAUIE ACEBOAETEA. ÎI 110 H3peser aul uAc- 
11 BkEh Aparoatuip, roenoAeTRo nui Aa ra Bepsere. Il cort Ad Beceaur 
7, POCNOACTEO Bu. | | 

7 

Io Tânărul B asarab a voevod, din mila lui dumnezeu domn. 
Scrie domnia mea multă sănătate bunilor noştri vecini şi prieteni, 
județului din Braşov și celor doisprezece pârgari, și dau de ştire dom- 
niei voastre despre aceasta: mi-am trimes acolo doi oameni, anume 
pe Rătundul și pe Dragomir. Astfel Rătundul are să facă drumul până 
a părintele meu Batăr Iștvan, deaceea vă rog să-l petreceţi cu un om 
a! vostru; iar pe Dragomir l-am trimes până acolo, ca_să-mi-cum=_ 
-Rere_una alta din cele ce trebue să trimet la Poartă, -tot i- 

case ao moara să TE a pier? 4 
ii ma a  
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nele vostru şi pentru lucrul păcii, ca s'o întărim și mai mult, din 

ce este. Şi iată am trimes să-mi cumpere cam puţin, fiindcă n'am 

știut: îi veți da voie să cumpere sau ba. Dacă-l veţi-lăsa-să cumpere, 

atunci vă rog să-mi trimeteţi hamuri -pentru 40_de cai, iar eu iată 

. îmi dau credința, ca să vie un om al vostru la mine, să-i plătesc. 

Şi alta vă mai rog pe domnia voastră: să ajutați pe solii mei şi De 

să. stăruiți pentru acea avere ce se află în casele voastre, ca să mi 

se dea îndărăt, ca să”putem sta şi noi, din partea aceasta, în pace 

și spre binele vostru. Și ce va spune omul nostru Dragomir, dom- 

nia voastră „să-l credeţi. Şi dumnezeu să vă bucure pe domnia 

„voastră: i 

| Y. „a „Aonogram fără masi ; pecete rofuudă, 3. 8 em. în diam. stricată ; adresa: 

| tr sait "ASRgNAi ESccacat n NpÎlaTEA0A, CXAUS RpamuocRsMS n B1-THAM OPETAPWAL : du 

| ilor noștri vecini și prieteni, îudețului din Braşov şi celor 12 fârgari.— Arh. 

  

Po. Sp; Aid. No. 94. 

1480. — Presupun că această scrisoare e de pela sfârșitul an. 1480, când 

f epeluş se pregătea de drumul la Constantinopol, pe care îl face prin Ianuarie 

; anul următor; la 14 Fevr. 1481 el era întors în ţară, probabil împreună cu Ali- 

_beg și cu o mulţime de Turci. V—Lăpădatu Vlad-Vodă Călugărul, p. 20; Iorga, 

; 
| re TXr a es fa 

| CXXXIY. :/ 

  

” Anaceriwat Boat ÎN Maaai BacapalBa] BoeBsAa i roeno- 

"AUR ACEI Beat SPrpwBaâțiueto, Mier POCNOACTRO AMI AMOTO 

- BApaBit ASEŞIIA MALIA4 NpIIaTEAEA, CĂAUS 1 IPATAPSAL WT Bpamos, 

MW cea Ada $ 3Hânie POCNOACTES TIN, EPE PAROIL AA BHATE RARO 

AO CHA, WI9 GH 84 pasoT$ TSputm, a3n €BA HANpatua, d WT 

CBAA UEFA Ad AMI HCIIPABITE, EDE WUT IOAE ME MOCITE TARE, A WHO 

- AOCTA CRAHAAAS ANI CE MII. Gero paal BI POBOPIIA: EEO CĂA L]IO, 

“pai SCTpEGORAA WT BOTA II [JO ZA IpOCHIA, d BOTh NpunSe'ruI, £pe 

î& Uaph ME UCACBOAN, KARO Ad CH Suita AMIp Bilete CA CROM 

1G BEAVAOAL COCNOAHIIA BPAALI; HE H3PAAi OC AauwToa Sang, uS n3- 

pasi XPC TiancTRO. [I mtnare AM €CT SUHHIIA MAp, EAIICIO (sic) czm 

DOCAAA AO Bac, d APSA Mat Ai CT ACUIEA (sic) czaa 3a "TSH p4- 

BOTS. "Ta ARO BI ECT BOA II 4RO NOIIETE ASEpOAETEA, Ad ce Sno- 

KOETE II Ad CE YPAHIITE, d EAM CBAd £ peavk. "Tano Bit ce HEBOANTE 

[Mos RpAEMAUIS CPAMOTS (sic) Aa BSAET MT Bac, II IO ECT MOL 
/ 

WT BâUIE pSre Ad HE HAAE3uT; A Ah TARI CAL HANDABUA, EpE WT 

Tspuui HIpiA Ad CE HE TPH:RIITE, ACAE BSAeAt :BUR. ÎL po BETE npo- 

no 
nm
ar
et
 
m
a
e
 
r
 

W ah.
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19 MHCANTII, CROPO Ad AI AACTE BHANIE: MAN EWTUI, HAM HE BUTH; AA 
ME [NE] ROCIHITE KARO AO CA, HS AA BHAM 1[10 ECT, AA BHAM 11 A3h 

10 3aio itm 3anperur Spui. Taro Aa aut nenpaguire npea £ 5 Anti, 

w uăonkia Aa cu NSCTuTE AS Barpz-Hpdana, Ad ECT 1 WH c4 

Hai ANOBANCApII. . TaRO CBE AA MH CE BPATIET, ARO MSBHTE Aug, 
H Born Bu BReceaNrT. 

Din mila lui dumnezeu lo. Tânărul Basaraba, voevod şi 

domn a toată țara Ungrovlahiei. Scrie dămnnia mea multă sănătate 

bunilor noştri prieteni, judeţului şi pârgarilor din Brașov, și dau de 

știre domniei tale despre aceasta: așa să știți că până acuma, cât 

pentru lucrul Turcilor, eu l-am întocmit, dar de acum înainte vreau 

să-mi faceți [și voi] ispravă, căci decând mă purtaţi așa, destul scandal 
mi se face. Deaceea vă grăesc: iată că ceea ce mi-a lipsit şi ceea ce 

am cerut dela dumnezeu, dumnezeu [mi-]a trimes acum, căci împăra- 
„tul_mi-a dat voie să-mi fac pace veșnică cu toată țara domnului, 

-__ craiului; nu pentru nasul lui Laigtă am, făcut, ci pentru creştinătate, 
Şi mi-a făcut împăratul și cărți, ună am trimes-o la voi, iar alta 
mi-a sosit acum pentru lucrul acesta. Şi dacă vă-este Vo cai și dacă 

doriţi binele, ca să vă liniștiți și să vă hrăniţi, acum vă e vremea. 

Așa dar nevoiţi-vă ca să-i faceți rușine vrăjmaş meu, 1), şi ce 

este al meu, să nu iasă din mânile voastre; iar eu am întocmit [lun îi 
crurile] așa, ca de Turci să n'aveţi nici o grije cât voiu-fi eu în via ă 
Şi ce veţi „hotări, iute să-mi daţi de știre: este sau nu este; şi să 

nu mă mai purtaţi câ până acuma, ci să știu ce este, ca să știu şi 
eu de ce să opresc pe Turci. Astfel, să-nii faceţi ispravă peste 

„ cinci, șase zile, și să vă trimeteţi un om-la Batăr Iștfan, ca să fie şi 
el cu solii noștri. Astfel, să mi se întoarcă tot-dâcă vă place pacea. 
Şi dumnezeu să vă bucure. 

«A “A ( 

IP _ AMonogram fără masal; Zecefe rotundă, 3.5 cm. în diam., ștearsă, din ur- 
mele lite-il07 se vede însă a Ji fost identică cu cea dela No. 76; scrierea e o Z 

A__cursiză interesantă; adresa: ț naumat npitaTea tai, cXAUS H NpzTapeA WT Epatuea: 7 Briete- 
zilor noștri, județului/și pârgarilor din Brașoo. — Arh. Vo. 759. 

1481, e după întoarcerea dela Turci cu confirmarea. sulta- 
nului. V._lorga,Îstdria lui i Ştefan fan cel Mare, p. 193—194 şi notele corespun- 
zătoare. pi mmm 
. RON: Li 8, pi ti m 

2 (Călugărul. AI di 
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CXXXY. 

Ai ANOO 3Apazie NpilăTEAEAL FOCHOACTBA AMI, CSAUS WT Bpauioe 

41 ARANAAECET NPATAPOM, MW CEA Bi AARAAM 3HATI, EpE UI9 meâ'kyato 

AVUT GOA BAp4A(Î) Ap, 4 BOPn îi np'kuniera AaAE, "TA ME ecT S3tA 

£ rocnoAmS (sic) aut Kpăa ROI ceBe CASTS BEpIIHW (si) în: Aa HAAAO 

AID ACEPA, Hi AA Hi CE XPANET AIOALE CAOBOAHO 1 ASEBOROANO; n 

BALI BI HA. AOAE Ad CH rpzaro|yler 5 awip. Baron ui” npittd- 

TEACTRO RH Ad CTE pPAAPVCTAHII H BECEAII. EH nas HAak ukkou cASCE 

zepuni $ BAUIS TOCNOACTEA AMI, MA HALE Bnurua(z)acrȘer 5 AAOVEHA, 

Ta aut 5 Saea(H) ză ac(npui), Ta cS Biiati RSNOBAALN € TEA ac(npui) 

RAME HI XABAEE Hi Mani cpeepziti i ApSTE cKSAE Cp4EpzNi. Ta au npo- 

HM RARO Ad IX SYBATUTE, Ad AU H3RAAMTE HAMANHE WT Hy, Aa 

AMI ME BATINET, N Ad ii HE STEIET WT BALUL PSR, AOpIL AMI CE HE 

ACT Bataia; EpE HE 1jIEA WCTABUT Ad AVI BSĂE NArSES, US IIEM 

1. niocaari 5 TOenSAHHA EpAAk "TA UEM MBOCHT /WT BăNlt raae5. Gpe 

ce MA SVBATHA $ COCAINA A ipaa'l:, RÂRO mereu "APATE AA 

SIE HAAT WT POCNSACTES MH HIL EAHO NAr$Bs. Tă conoTrulTe] epe 

AVE ME AMI CS SBEAL HMAHIE $ pazauipuu (11), u3 MAN CAB Adă 8 MHp, 

Ad Ai KSNHT 1419 IA CANA pEAZ, A Witt nogeroui(E) 3 gauieii MECTO 

72 3 S$ Bac, CEAET, "TA TIMO AMOIO HAMANIE C BAAUI. TacaauTre "Ta Suie 

Bano £ ABBE, mantie Ad Ati ACIAL AR Ha pSRS, EDE HE AMUI € S3£A 

BBAEMAUL POCNOACTEA Ai Raasrepa_"rorati uataniia, uS Mac Wii 

AdAN WUT CROIO BOAIO; TARE TpEBE Ad ce per WT tug,cH na 'ro- 

ROpIIA1 POENSACTRO Ai NpităTEACTBO (sic) gi 34 TOTAN, RPARALALIA, EPE 

2$ POCNOACTBO AU HAtaAt AID WT POCNOANIA KpAA'E, 4 Bi Ta XpaniTe 

Ş BRauie Yue MS BĂNIEI ACTE, NI ACXOALT $ B[EJMAIO rOCNOACTEA 

Aui "Ta ati Sumner narSBs. Conorure cepe TSput MipS 'TOrAni Bpă- 

maus, Li Acera ce cneak HERE ez SlAn-Gerom, TA WX WEpztuiy 

Ha ALOAAGRS. Rao BHATE îi căii; Tă NOAMIOrO AA ra HE SEA EpE 

;: CEAHT S Rac, NS TA SXEATIITE Ad ra nScruTe $ BpAA'k ; EpE HI AAA 

SOT TA HATAAO Ap ACEPZ, Fak9 MRAAOBAYANO, TAKO HE TpEBE Ad 

cronr 5 Bac Bpa:atui nau. E no "To ci NŞEAAK Bepiioră caSra 

TOCNOACTEA au GOnpk, Ad Bu BAKET PAAOCT 34 AMUIB, 149 Hi £€ Ada 

EOTh 1 POCNOANHh RAMA; TA AA Fă REpSETE ti 3A HHE PABOTE 1[O 119 (sic) 

3 4 EH N3pEHET, EpE ec peu(H1) roenoAcTRO (sic) au [ulerunu, H Aa ra 

AapSere. ÎL Born BI BECEANT, | 

e Dy Alaaai AcApaBA BOIRCAA Hi FOCNOAINIR, MIET TSCNOACTBI/ 
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lo Tânărul Basaraba, voevod și domn. Scrie domnia mea 

multă sănătate prietenilor e domniei mele, judeţului din Brașov și 

celor doisprezece pârgari, şi vă dau de știre despre aceasta: pacea 

de care ne-am rugat. lui dumnezeu, dumnezeu şi preacurata ne-au. 

dat-o, și m'a luat domnul meu_craiul pe iângă sine slugă. credin- 

cioasă, și vom avea pace bună şi. ni se vor-hrăni oamenii slobozi 

și în bună voea lor şi ver purta-negoţ, ş și ai voştri Şi ai noștri, în pace. 

De asta şi prietenia voastră să fiți veseli și bucuroși. Și iarăși, 

. am avut niște slugi credincioase în casa domniei, mele, anume pe 

m Vintilă logofătul, şi. pe Caloean, şi mi-au luat .60,000 aspri şi au 7 

cumpărat cu acei aspri camhe şi hazdee 4) și cești de argint ș și alt 

scule de argint. Și vă rog să puneţi pina £ pe ei și să-mi scoateţi 

averea dela ei, ca să nu mi se piarză; şi să nu vă scape din mâ- 

nile voastre, până ce nu mi se ya da averea, căci nu [mă] voiu 

lăsa să rămâiu de pagubă, ci voju trimete la domnul craiul şi o voiu 

cere dela .voi. Mam indatorat doar faţă de domnul meu craiul, ca 

oamenii lui să nu aibă pic o pagubă dela domnia mea. Și gândiţi- 

vă că ei nu mi-au luat averea pe vreme de răzmiriță, ci le-am 

dat-o eu în (vreme) de pace, ca să-mi cumpere ce le-am spus, iar 

ei au' fugit în prâșul vostru şi șed la voi și beau avutul 'meu îm- 

, preună cu voi. * Căutaţi să faceţi cum e bine, ca să-mi vie averea 

“iarăşi la până, căci acea avere nu mi-a luat-o vrăjmaşul domnici 

mele Călugărul, ci i-au dat-o ei de bună voea lor, şi deci dela ei 

trebue “să se ceară. Şi iarăși vă grăesc domnia mea prieteniei 
voasţie despre acel vrăjmaş că, deși domnia mea am pace dela dom=- 

(nul/eraiulvoi îl hrăniți totuşi în casele voastre şi în orașul vostru și și 
[de acolo] el intră în țara domniei mele și-mi face pagubă. Gândiţi-vă 
că Turcii îl caută pe acel vrăjmaș. Şi destul am cheltuit nu de mult cu 

/ Ali-beg -de l-am întors Ir BOTEIVa | Moldovei, precum știți voi înșiși ?). 
Şi să nu mai aud.că şade la voi, ci puneţi--mâiă pe el și trime- 
teți-l la_craiul, căci a dat dumnezeu-să avem pace bună, precum 

1) Camhele.. și ta a ei de mătase scumpă: camha, lat. 
€amuca, ital, .caihocato, e foarte bine cunoscută și din documentele noastre ; 
hazdea-€ grec. y&zâtov. <a kind_of.silka. (Sophokles). . 

= Aluzie la un jaf turcesc din an. 1480. Ştefan cel Mire” pomeneşte î în ade- 
văf, întrun doc. din 5 Oct. 1480, de acest jaf, făcut de Ali-beg şi Skender- 
beg împreună cu  Țepeluș, până la „Lunca_cea mare_(prob. în judeţul Bacău). 

A, Lăpădatu, Vlau-Vodă ( Călugărul, „p. 22;.Iorga, Studii și doc. 1! 1, p. XXXVIII; 
storialui Ștefan cel Mare, p. 196 şi nota 247. . Ra : 
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am dorit, şi astfel nu trebue să stea la voi vrăjmașii noştri. Și apoi, 

am trimes pe credincioasa slugă a domniei mele, pe Oprea, să vă 

spue bucuria [noastră] pentru pacea ce ne-a dat dumnezeu și domnul 

craiul; și să-l credeţi și pentru celelalte lucruri ce are să vă spue, 

căci sânt vorbele domniei mele adevărate, şi să-l dăruiți 1). Şi 

dumnezeu să vă bucure. 

Afonogram ; pecete rotundă, 3.3 cm. în diam., acoperită, cu legenda : IO 

BAGAIPsIț, HOGEOASI „MATIA B:HIGA_U FGIOAMIII, foarte clară ; adresa: 

„3 npharea[eat] roenoacraa aut, cSAuS wr Bpauioa n ABAHAAECET parapet: rietenilor: 

domniei mele, judezului din Brașov și celor doisprezece pârgari. — Arh. No. 89. 
vw 

1481, Sept,-Dechem.— Această scrisoare trebue pusă în lunile din urmă ale 

an. 1481, când domnia lui Ţepeluş se apropia de sfârşit. La 6 August Vintilă 

__logofătul era încă pe lângă dînsul (Mileti€,.DR.,-p:1340); este desigur acelaş 

Vintilă care în doc. din 3 Aprilie 1478"e numit mare logofăt (Venelin, p,. 111: 

v. nota dela p. 131-132). Fuga lui şi a lui Caloean la Braşov s'a întâmplat deci 

după 6 Aug. 1481, prin Sept.-Dechemvrie, când boerii, văzând şansele de iz- 

bândă ale Călugărului, începură să se plece de partea acestuia. Ţara era ocu- 

* pată în parte de trupele moldovene şi ardelene, și Ștefan cel Mare profită de 

lupta dintre cei doi rivali: Ţepeluş și Călugărul, spre a cuceri Crăciuna (10 

Si Martie 1482), El aduse chiar un nou pretendent, pe car îasă nu izbuti sist 

2 impue ţării; v. No. CĂLVII.— Pe Vintilă logofătul îl găsim apoi pe lângă Vlad 

Călugărul la 1483 ânie 5, la 1487 Iulie 31, la 1488 Aprilie 1 şi Fevruarie 4, 

şi la 1489 Ian. $, căci el trebue să fie Vintilă Florescul din documentele aces- 

tor. ani; v. LăpEdatu, Vlad-Vodă Călugărul, pe 71=—=72. 

| At ii Înrrla înv iki 
Pi i A ie 

CISXVI. În d mania ti 
Po iai A aer 

Pa ao 

-. . . MRI >2 
+ Alnaseriwva Besiituat lv Aaaa Dacapas(a) BOMESAA 11 FSENS- „n 

AH BACOII BEĂTANI Srponaayineeii, TIILUET POENOACTEO AMI CRALNS 

ui NpATApEAM WT Bpamuoz n 'TAREBI GH POROPHA FPOCNOACTEO 

MU BApaAl MOTA UASBkRA, NO Ia Paauan, RARO AS CTE Saeait 

  

| ar o 

” 1 
age 

V : „pă " ASGIITOR MPAR; A POCNCACTEBO AMI HANACN MOHEKE £ BIIA pat WA9- 

| ni ki. "Toro pai Bit TOROPIIA POENACTEO AU, BARO AA AS n9- 1 

i 1 pauze AEITEL, ARO XONETE Ad BSALT ANI, £PE TARRE pABOTE 

: cu SIMET pABANIBIiilS ; TARE AS NORPATITE CRE AC BAGE FANII. ȘI Bau 

RI unot'kiz Ad NpINAET Ad CTE NpEA, FOCNOACTEC Ati ee TSpuitueat; 

AX Ano WETANET MOL ACE, POCNOACTEO AMI Ad AS ra ACT 

S psns. [no wker. Ile. an. 1 Ann, S rpâa, BSESpeu. 

  

1) Orig. AapSerr, dar e probabil o greșală de diac, în loc de nkpsere. 
ee ate Pepe pu ram amore 
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/ Aaa. = „Aonogram fără anasi; pecete rotundă, 3. 3 cm, în diam., cu legenda : Xe ICO E(SI- 
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Din mila lui dumnezeu Ie Tânărul Basaraba, voevod şi domn 

a toată ţara Ungrovlahiei. Scrie domnia'mea județului ș și celor doi- 

sprezece pârgari din Braşov, şi aşa vă grăesc domnia mea despre 

omul meu, anume Radilă,. precum. că i-aţi luat averea- lui dreaptă; 

domnia mea am aflat că' a fost om drept. Deaceca vă grăesc 

domnia mea să-i dați îndărăt averea, dacă vreți să fie pace, căci 

astfel de lucruri fac răzmiriță; aşa dar daţi-i îndărăt tot până la un 

fir de păr. lar omul vostru să vie să stea cu Turcul înaintea dom- 

niei mele ; şi dacă omul meu va rămânea de judecată, domnia mea 

i-l voiu da pe mâna lui. Altfel nu este. Scris-am Aprilie în 14, în 

cetatea București. 

Afonogram; pecele rotundă, 3.5 cm. în diam, înlăuntrul scrisorii, ruptă p 

îu două, cu legenda: [>X) 180 EAICHPAEYEOEELO)ArI MATIA (BHIGA TOG 

IOANJU; cresa ligsește; jos, în dreapia scrisorii, cu aceeaș cerneală, o notiţă 

a diacului: ww 4 (paz). — Arh. Yo. 96. 

1481.—D-l Iorga (Istoria lui Ştefan cel Mare, nota 242) pune şi dinsul această 

scrisoare în 1481. Cf, scrisoarea lui Vlad_Călugărul de sub No. arh. 156 (CLII). 
ra Tea Pana era tirant = 

CXXĂVII. 

+ AluaceTite BOKIR Iw_Bacapasa Alaaai BOIROAA 1 POCNOANII, 

MULDET POCNOACTBO AMI AMOTO BApanie MOHA ACEPILA cSceAoW ii 

npiaTeatm, CRAUNS WT Bpalnot 1 ABANAALCETEA NPATAROM, Li W 

CEM Bi NpOCHAI, RARO AMON NpiaTeani, AA AMI RĂNITE ABE MOALE, AA 

Ad €S roakatui n XSBARE, n Tpaneau Apeteiti XSBABE Î, dati Ad Al 

siSCTIITE cepe npe3 eAno neA'kac, Hi Ad cS SipSrae 'rpaneae. "Tano 

LI MOARA AA AVI SunHn'TE NpOuIEniE; A 10 ESAET IES, A rOcnoA- 

€TRO Ai 1itai nAaruTr, ÎI gorun ai Sao: acra. Ilie. cen. â. 

Cu mila lui dumnezeu lo Basaraba cel Tânăr, voevod și 

domn. Scrie domnia mea“ Tăultă sănătate bunilor mei vecini și prie- 

teni, judeţului din Brașov și celor doisprezece pârgari, şi vă rog ca 

pe niște prieteni ai mei să-mi cumpăraţi două „leagăne, dar să fie mari 
şi frumoase, şi zece_mese frumoase, de, lemn; dar să mile trimeteți 
în grabă, peste o săptămână, şi mesele să fie rotunde. Şi vă rog să-mi 
împliniţi cererea; iar ce va fi preţul, domnia mea-voiu plăti. Şi dum- 

_nezeu să vă înmulțească ânii. Scris-am Septemvrie în 11; 

GABI)” ECELBOAg] MAGTIA E:KIA [TOGNOJAUII, a G dela MACTIA arur-
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cat deasupra; adresa: î DpHETEACAN POCNOACTEA MH, CXAUS H ARAHGALCETII NSPrapoA 

ar Epawws: prietenilor domniei mele, județului şi celor doisprezece fârgari din 

Brașov. — Arh. No. 103; Mil. No. 707. 

1478 sau 1480—1481. — La Sept. 1479 Ţepeluș era cu Turcii în lagăr e și nu _L 

“putea face o astfel de pomană la Brașov. a ID 

  

E , ip pn pie Co 
„şi val 

ceai] m | P CXXXVIII. te „al 

- 
A | 

a a A (+ [e i 

— ii 

“Mulacerivva Editii. 18 Bacapas(a Alias EOERSAA 1 COCNO- 

Au, nuueT “TOCRSETIO Ati” muSră /aApanie N AIBBORIIOE NOBAG- 

uenie npinoetat CAUS 1 NSprapoA MUT panică, Hi TaROau BH ro- 

ROPHAM POCNOACTRO AMI, EpE "TSRA NgeAAAe nSnan SIAgz- CA pei - 

AO POCNOACTEO RH; TARO RÂDE EAMIBA H3peueT KA POCIICACTEO Bi, 

<A TOCNOACTRO Bi BEpSeTE. H cor eu Sano AeT(a). Tue. 3 Ilo- 

TAHHA Buna, man A. j / ” 

Din mila lui dumnezeu: 19 Basaraba cel: Tânăr, oevod și 

domn. Scrie domnia mea multă / sănătate şi “dragă închinăciune a- 

duc judeţului și pârgarilor din Braşov, şi așa vă grăesc domnia 

mea că lam trimes acolo pe jupân “Albu, cu vorbe către domnia 

“voastră; jastfel, ori câte va spune Către “domnia voastră,| domnia 

“voastră să credeți. Și dumnezeu' 'să vă înmulțească anii. Seisr -am-în 

Poiana Jiului, Mai în 14. / / 

Afou eră? ; pecetea, de 3.5 em! în diam., pierdută ; adresa:  cxAuS n ABana- 

Ascern nSprapem wr Bawoa: județului pi celor doisprezece pârgari din Brașov.— 

Arh. No. 9. / / 

Lc. 1480 —1482. — Jupân Alba poate să fie Albu spătarul, citat în hrisovul din 

23 Martie 1482 al lui Basarabia, cel Tânăr (Miletic, I DR., p..338——339, cu data gre- 

şită 1480; orig. în Arh, Stat). 

— 

peur 

  

CXXXIX. 

3 Anaceritoa „Roata Mtaaai Hw _Bacapaga BOEBOAA Ii rocno- 

ua Bzcen SEMAN SrpenaajTiierSur, Tu TNILIET POENSACTRO AMI AHWTW 

BApaRit ACEBILAV NPHATEARA POCNOACTEA Ati, CAS N BI -THAM 

npzrapwa wT Bpawwe. H Sai Aatam $ Bani, NOMERE ANI Ra- 

- ASna uacekez rocnoacrea: aut Ilerpiuii WT TparoBuiţie, Ad ECT 

uătăa MapyS TSKA S Bapauu, NOCTABENA Ha EA SAoBkEZ Ad CTOu|T); 

a w[u] cr noiwmea AnairpS BSiwpe "Ta CT PaSBAautA 1) Kamtap3 

  

1) În orig. cr Aa paataana,



   
LA 

ar 

| 
| 

1172. 

N NEMAT AMEIS, TA CT BABA AOBUTEE Ta 1) TA ECT. BAaotila S 
ApSru sacra. Twrw paai Bi DOEOGIIT FOCNOACTRO AL, RARE Ac: 
BUTAR, 1M9 ecr NCcTagna Ierpuiur, WHNAA CTOUTA Bano ro ET 
Wii ficeranua; a AtaurrpS CT rSia, TARE uuner(€) c Hero Rase 
3uaeT(6), wn Sau. SIso an Bu ESAET [lergiuu AARE, WU Y'TEP 
CTATI AHIEAL Np'kA, POENOACTRO AM; A ASGITZE AA AS CE te p43- 
gankr. [uo Aa iker. Îl corz au geceanT,-astiuz. 

Din mila lui dumnezeu Tânărul Lo nai voevod și 
domn a toată țara Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate 

„_bunilor prieteni ai domniei mele, judeţului și celor doisprezece pâr- 

gari din Brașov. Şi iată dau de știre că mi s'a jeluit omul domniei 

mele Petriţă, dela Târgovişte, e că a avut acolo în oraș [niște] marfă, 

pusă la un om ca să stea; și s'a dus Dimitru al lui. Buor şi a “spart 

cămara și pecetea mea şi a luat marfa și a zălogit-o la un altom- 

Deaceea vă grăește domnia mea: marfa, pe care a pus-o Petriţă, 

aceea să stea: cum a pus-o el; iar.Dimitru este acolo și faceţi ce 

ştiţi cu el, el e acolo. Dacă însă Petriţă vă este cumva dator, ei 

vor sta de față înaintea domniei mele; dar maria să nu i se risi- 

pească. Altfel să nu fie. Şi dumnezeu să vă bucure, amin. 

Aonogram fără maaal ; „pecete rotundă, 3.5 cm. în diam., ștearsă; adresa 3 

+ AoEpua “hputareaa TOCNOACTEA AH, CRAUS wr Hpauwa H Bio THâth NpZTAROM BEAHRHAL 

„wr Fpamwa: Banilor prieteni ai domniei mele, județului din Brașov şi celor 12 

Păârgari mari din Braşov. — Arh. No. 74; Alil. No. 97. 

c. 1480—1482. — Cf. No. arh. 85 (CĂL), care este în tot cazul posterior 

acestuia. 

CXL. 

+ Iw Alaaai Bacapata BOEECAA Hi OCNCANH RACE BEAMAINL STEAS- 

BAAyiuIcKCII, MIUUEAMO AUIOTO 3Apănie ACELA HALIHA NpitaTEacA, 

"cRANIS li nparagom wr Bpamee. II w cem Aaaa S ananie BameaS 
NpitaTeAcreS 3a pacoT$ Ilerpi$, NONERE ML ECT BHA POAITEA NO 
ANS cRATOAMS. Tano wu cor Saipea, a npu EroRS z6uROTS Wu Ecr 
WCTARINA ASUS HA AMEHE 0 Ha 3ETA AWS Sluapk, BABO AA Ta NAd- 
INAMO AAĂTEBE, NO FACE ECT BHA AAzen, Gess” PâAi TSu cza no 
cada SluaAp'k, Take Eu NpOCHA, KARS AMON ACEBI NpItITEAN, RARE 
EApE MIO HAMAT 'TSRA WU, Ad CE AacTr CBE S pSiie Sluape; NOnene c$ 

? . AS 
:) În orig. ra 

mizere?
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_S lasa "7 daop. IL numar S Racu Al Eyxea MERCI CESANIŢiE; TTaR6 
PORN e 

Ad. CE TACAAT W'T KOALNHO HA cer 1 ka, 'TAKO as. Ad NYU TESLA. În. 

“Take EU ANANIA, MEMO SuuniiTe iHase. JI Bapetţie Bu Hapeuer 

Snap, Aa BepSere, epe 'cS naum prkuu. [ Born gh seegurr, 

Lo Tânărul Basaraba, voevod și dorin a toată ţăra Ungro- 

„ vlahiti.. Scriem. multă sănătate bunilor dOştri prieteni, judeţului și 

pârgarilor din Brașov, și vă dau PA prieteniei voastre despre 

lucrul lui Petriţă, că mi- -a fost părinte nt. Astfel, el a murit, 

dar câtă vreme era în viaţă ela lisat cu limbă de moarte asupra 

mea și a ginere-său Andrea, să-i plătim_datoriile, pe unde a fost 

dator. Deaceea am țrifhes acolo pe Andrea şi vă rog ca. pe nişte 

buni prieteni ai ci, ca ori:ce ar avea el acolo, să se dea tât” în 

mânile lui Andtea ; fiindcă sânt la Paul 300-florini. Şi are la Cloş 

Mehel niștă scule; să se vază ce preţ au acestea, și cu_le yoiu- 

răscumpăra. Așa dar vă rog să nu faceţi altfel. Şi orice vă va spune 

/Ânarca, să să “credeţi, căci sânt vorbele noastre. Şi dumnezeu să-vă 

în 
Mai pom 
“ 

m” 

bucure. 

AMonogram fără maaat; pecete rotuudă, 3. 8 cm. în diam., ștearsă de tot; 

adresa: i TRORPHM .HamHA NpÎta TEMEA, CXAUS H ABAHAAMECETE ApETApeM WT Bpauioa: dz- 

„ilor noștri prieteni, județului și celor doisprezece fârgari din Braşoa.— Arh. 

A. 8; Ai]. No. 93. ! - 

„ 1480—1482.— Mechel Clos (Closz,.Closch,.Klosch) era cetăţean în Braşov 

soainte de 1486; fiul său Iorg e pomenit în registrele de contribuţii ale ora- 

şului între 1486_—1497. (Qucilen, III, p. 749, 754, 756). În acelaș timp e po- 

menit și Paul (ibid: p. 749). Cf. No. precedent. 
î în? r 

CD 

SUI, OP 
Dai 

+ A uacc TU = ozitteas, ly-AN aaa Baeagaza ROEROAA, TOCNO- 

Ah [Beata “Srrpoleaayiinle ROI, MILET” POCNSĂCTRS Ai AMHOro 

BlAlpanie mona ACBpILAt npnja'Teaeat], NPATAPWA UT Bpaui6, n 

W CEAZ EI AARAAM $ Bianu npurareacTes e[u: 753] aer AonTrii 

cASra naut Han, Ta BApe FARA H3pENET BA NPHIATEACTRS BI, Ad 

BEpSETE, Epe CS HCTUNI Naum Dkau, Il or Aa Sao AET(a)_____ 

NpINATEACTES Bu. 
i 

| 
“ Din mila lui dumnezeu 10 Tânărul Basaraba voevod, 

doar al țării Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate bu- 
7 me maturi, 

nilor mei prieteni, pârgarilor din Brașov, şi dau de ştire prieteniei 

4 ah 

(Pl. 

Jitr 

2 
ȘI [A 

(ni €
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voastre: -va veni acolo sluga noastră Ivan, și oricâte va spune către 

prietenia voastră, să credeţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. 

Şi dumnezeu să înmulțească anii prieteniei voastre. 
N 

Afonogran; pecete rotundă, 3. 8 cm. în diam. slearsă de tot; adresa: asum 
E: 

AcRpua nşitareawa, Ei npzrape wr hpamon: Bzzlor mei prieteni, celor 12 pârgari 2) 

Braşov, — Arh. Ao. 79. . 

1478—1482, 

CĂLII. 

i Aluaceria BORA Iu Bacapas(4) AMLAaAl ROERSAA Hi POCNOANHHn, 

NET TeencACTBO AMI AMCNA AEG fipita Tene MHOro  3Apazit, 

CRAUS H Bi NAprapeM WT Bpamon: 'rSau nocaay caSra rOCNOACTEA. 

„MAH KA BAIE TOCNCACTEA (Sic), TA Bape Roata u[3peurr uz roc- 

NOACTEO Bu, Ad ra BlipSere, epe cS neritnui pliu FOCNSACTEA MU. 

Ho mker. ÎL Born au Beceanr. o 

Cu mila lui dumnezeu [o Basaraba cel Tânăr, voevod și 

domn. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor mei, prieteni, ju- 

dețului și celor doisprezece pârgari din Brașov: iată am trimes pe 

sluga domniei mele către domnia voastră, și oricâtâ” va spune 

cătră domnia voastră, să-l credeţi, căci sânt vorbele adevărate ale 

1” domniei mele; Altfel nu este. Şi dumnezeu să vă bucure. 

1) A man Monogram, „fără maaal; fecelea, de 3. 3 cm. în diam., ruplă ; adresa: + cxauS 

SI n Ei nparapem wr pâna: “județului şi celor 12 pârgari din Braşov.— Arh. No. 79. 

1478—1482. 

CXLIIL. Ze i 

i Auaceriwu BORIWAA - iMaaai Iw_ Bacapata, EQEBOAA 1 roc- 
NOAHHn, nuci COCNOACTEO AI Ar BApâzie MOHAM ACEPHAL 
npitarea'kaiz, CRAUNS 11 ABAHAAECETIIAL NPATAPOM WT Bpamoa, ui w 
CEM Ad ET $ SHâit POCNOACTES Bii, BARO RApE LJIO NBPEIET RZA BAM 

. Aan_u Raza, „A Be W eg Aa Hy 1) grpSeare, epe €S nerutn(u) 
pesu COeNOĂCTaA aul. H BOrz aa Ru BECeAUT, aMinz, 

    

   
- Cu mila lui dumnezeu “Tânărul 19. Basaraba, voevod “șii 

domn. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor. mei prieteni, ju- 

dețului și celor doisprezece pârgari din Braşov. Şi să vă fie de ştire 

  

„_1) Corectat din re.
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domniei voastre că 'orice vor spune. către voi. Dan și Vâlcea, voi 

să-i credeți în toate, căci sânt vorbele adevărate ale dofhnisi“mele. 

Şi dumnezeu să vă bucure, amin. 

Afonogram: pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam. cu legenda: DX 100) BAG(APIE 

[RONGOȚASI MAGTIIE AIG, pu cu G din BIIGSIPIIB și FMAGTIE aruncat dea 

supra și cu senina “Presca rfării peste RAE (cf. o. CXXVII); dipesa : Tg 

Tiaziiiiae îsi Seri” Mu: Scari Tominie> ele, — Arh. A. 80. 

1478 —1482. 

   

CALIV. 
PR 

7 ĂLHAceTuWA1 ROzEIWAL Iul Racapaa Aaaa BCUBOAA ui roene-. 

AH RZCEIL BEMAIN srrgivaaxiuekeii, MIIUIET. FEENOACTRO AMN AMOTO. 

BApABIE MONAM ABEBA Npita'TeacAi, CRALS 1 | BZCEA NBATABOAL WT 

Bpaneg, î W cEM AARAMS $ amane Baule auagerri, RARO 'TSU NOcU- 

Aa BoAkpuui FSCNCĂCTEA ANI: RSNAu Gramo; Ta EAHRA MAT ro- 

BOPHUTII BZ BALI ipitare ACTBO, Ad cepSerz,rda cs, Hâuuii p'Ruii HCTHUHHII 

Il sora Ran Eeceaur. i 
pr i / 3 j ; F (ar po (pe£) 

Dia mila lui dumnezeu IQ,B Basaraba cel Tânăr, vogvod şi 

dâma a toată ţara Ungrovlahiei, Scrie domnia mea multă sănătate: 

/Dunilor mei prieteni, judeţului și tuturor pârgarilor din Brașov, şi 

dau de ştire milostivirei voastre, că trimet acolo pe boerul domniei 

/ mele jupân Staico; și câte va grăi către prietenia voastră, să [le] 

credeţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. Şi dumnezeu să vă. 

? bucure. 

iMonogrami pecete rotundă, c. 4 cm. în diam., înlăuntrul scrisorii, acoperită” | 

cu Buibâ? ȘI? cu legenda ilisibilă ; fără adresă. — Arh. No. 73; Aa, „Vo. 2. 20. 

1478—1482. — Jupânul Staico este probabil comisul dela 3 Aprilie 1478 (la. 

4 —Venelin, p. 112, greş. Grane Koate), 16 Aug. 1451 (la Miletic, DR., p. 340, BEeS rea me 

Granko; orig. din Arh. Stat. are Granks) şi 23 Martie 1482 (ibid., p. 339, greş. 

Gran; origodin-Arh:- State are” Granlko] cf. şi trad. acestui document în condica. -- 

mânăstirei Snagovului). 
e re DP 

  
CĂLY. 

+ Iw. Aaaa î Dacapata EOEBOAA ti TOCNOAHII, MHLIET FOENSACTBO- 

W'T Bpaen, H w cea Aatam 5 ananie rocnoAcreă BI, KARE AL. 

ASHA CII(£) "Ta AMI CE NAARALIE CHpOMACII, ROM cS KSrui cae KSnuito, 

  

a) Ilpiareasm e repetat încă odată în orig. după Hawna. 7
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Ta EZAA Hy Saoiirre 5 pSRS, a EH HE IM S3HMATE ESNAIO N Cops, 

25 UI ABERUTE UI HIM HE MAATUTE; A HAM CHBOMACII SBIHAMAIOT 

kSnato vor TSpuiui, "TEpE Ha NOCTABART Actin, AVU HA AER HE 

MOCST NAATUTE (Sic), Epe RU HE HA NAATUTE, Ad CE NAATUT H: Wu 

wr TSpuek. Tano AonecST BHHTE MUT MApă, 'TAKO WHI HEMAT WT ESAd 

NAATUTI, TA UY AABAAMO CREBANII Tspiţeat. "Tano at cS cau &$S Su SE0- 

RAM, EPE HI BI HA NAATITE, HU BH MY WCTARARTE AA NpOAABATI 

APSSEM ESNUEM 1T Srpzck5 zeama. II NA, BOR RSNAIO HE EH 

MVApaAziAET, d Bi ME HN WCTânA'kTe Aa eu PATIT ASBIITAR HA344, 

AA 10 AdAcT UT Hora ccT Sata ACER, AuS HM BânN4ân Te nu 

ep, 1 IjETE Ad Hy N3rSBWTE, RAO CTE Sunati AparorS. ÎI gaste 

Me cS Cara, ARO NpERAE, AS Hy CTE Beata 1 Bănie. Gero 

PAAL Ad BHAET TOCNOACTRO BH, KARS WT CATA BI Ad CE STARAUITE 

CC Hat SSI TARE, Ad ACIIAECTE Ad S3IMATE KSNIAIO WT HaullEy 

: sSniui Ha XoTap; TARO Hâuni KSHIU Aa Nadar RAM TSpuem ui 

HAUIEAA 2), ag Ad NaauiaTe Sr ToeA4,; niSuene aut unner n9$ 1 wr [roy 

n wT TSpuey. "Tano Ipeae AA. ECT WT CAAA Tao. Î| naku Al ce 

Madtat(£) 1 UT ApSrS pABOTS, EpE HA UHHIITE NATSBS 11 CA peneTo 

Ha mine. "Tao Aa Bare. ÎI Born Ri BECEANT. - 

Ig Tânăru Basaraba, voevod și domn. Scrie domnia mea 

multă sănătate prietenilor noștri, județului și pârgarilor din Braşov. 

-Şi dau de știre domniei voastre că mi-au venit și mi sau plâns 

săracii, care sânt neguţători cu marfă, că după ce vă tocmiţi cu ei, 

voi nu le luaţi marfa cu soroc, ci îi ţineţi [acolo] şi nu le plătiți; 

-dar săracii noștri iau marfa dela Turci, și aceştia le pun soroc, îar 

ei la soroc nu pot plăti, fiindcă nu le plătiţi voi, ca să se plătea- 

scă şi ei de Turci. Astfel [aceștia] aduc cărți dela împăratul, și nea- 
vând ei de unde să plătească, îi dăm. legaţi Turcilor. Aşa mi s'au 

(_sărăcit toți neguţătorii, căci voi nici nu le plătiți, nici nu-i lăsaţi să 

vânză altor neguțători din țara ungurească. Și iarăși, marfa care nu 

i vă place, voi nu-i lăsați să şi-6 trimeată îndărăt, ca s'o dea dela 
| cine au luat-o, ci le aprindeți piperul şi vreţi să-i nimiciți şi pe ei, 

cum aţi făcut cu Dragotă. Și vămile nu mai sânt acum ca mai 

nainte, ci ați mărit:și vămile. Deci, să știți domnia voastră că 
de-aci nainte aveţi să vă înţelegeţi cu neguţătorii noștri așa: să veniţi 

    )- Poate să fie o greşală în loc de nam, cum l-am şi tradus; ! mamem ar. În- 
semna <a lor noştri», i. e, vameșilor năștri. : iti 

Pa



  

mea 
m
m
m
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să Tuaţi marfa dela neguțătorii noștri la hotar ; astfel neguţătorii noștri 

vor plăti vamă Turcilor și nouă, iar voi veţi plăti Ungurilor; căci altfel 

îmi fac ceartă și cu Ungurii șicu Turcii. Așa vrem să fi€ de-aci nainte. 

Şi mi sau mai plâns și de alt lucru, anume că le faceţi pagubă și 

cu sita la piper. Așa să ştiţi. Şi dumnezeu să vă bucure. 

_„Monogram, fără, masi; pecete rotundă, 3.8 cm. în diam. cu legenda îlisibilă; 

adresa: A ASEBÎNA NpÎNaTSAEM POCNOACTEA AM, CRAUS Hi Ei NpaTApOA VT Epauss: Bailor 

prieteni ai domuiei mele, județului și celor 72 pârgari din Braşov. —Arh. Ao. 20; 

A/i1. Ao. 98. 

1478—1482. 

CALYVI. 

“lu aaa ACAPARA BOUROAA II TOCNOANUZ, NIUUIET POCIIOACTEO 

„tul  Actpuat npiaTea[eai] rocioAcTBA Ai, CAANS 1 NPZTrApoA Wr Bpa- 

LEG, n TAR RU reBepiiat MW TpOCILA, BARO AO ACEBU NpiaTeae, 

înSnete, BI CAL LI NPARO npeciia Ba ABRA ACEA SHAAPĂ, EAI TO iți 

3Ha a NORpIET CA lt Ati Lo CROBEHOM, d Sri Ad AM UT 47 îi î 
4 A A / 

MenacFiIp WT BepamuiaS lea atente. (Gero papi Bit AMOAnA, NS- 

er'kre/ Mu HX, 4 rGENSACTES “AI Aa HA NAATIAL . KARO IT EHTI 

npate! ÎL nasi Ad CE HIIțIA HE GOET Bă HEROIO pABOTĂ HAI 84 pA3- 

dupuiuS, NOHEziE, BONA TON HE AACT, BSAL KARO 1IET BUT, TâRO. AI 

TITA HEBECHOTA 1 "PARO ANI ASuiS ui ep, matția Aa ce He Bour. Îl 

1j0 âpeuer nau CASra Baaoră, Ad Pa BEpSUTE. ÎL SOrb BI BECEANT. 

le Tanărşi Basaraba, vlesda și domn. Scrie doimnia mea bu- 

niloĂ prieteni ai domniei "mele; » judeţului și pârgarilor din Braşov, și 

astfel Vă grăesc și vă rog câ pe niște buni prieteni ai mei: vam rugat 

şi mai năinte pentru doi zidari buni, unul care să ştie să învălească 

cu cărămidă. scobită, iar altul să-mi facă o mânăstire „din cărămidă 

și cu piatră, Deci vă rog, trimeteţi-i la misc, iar domniă fiăa”le 

voiu plăti cât va fi de cuviință. Şi să n'aibă nici o teamă de vre-un 

lucru sau' de. răzmiriţă, căci, doamne fereştei fie_cum_va fi, pe 

dumnezeul meb din cer și pe sufletul și pe credința mea, de nimic 

să nu se tea:năj Şi ce va spune sluga noastră Balată, să-l credeți. 

Şi dumnezeu să vă bucure. 

Monogram. ecele ofuundă, 3.3 Ch. în diam, inlăuntrul scrisorii, cu bumbac 

deasupra; legenda: >X LG. IBSIGIIPIE BEOGEOASI AMA[TIJA BAICA „FOGNOAHII 

(cf. No. CĂAĂ VI și CXXXY FID,; fără adresă. — Arh. Po. 72; fa, de. „59. 

1478—1482. | 
12
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Mircea pretendentul, fiul natural al lui Vlad Dracul. 
| (1481). 

CĂLVII. 

î Aluaceria BORA Iw. „Alupua ROUROAA EH POCNOANIN BZCEL 

BEMAN Srponaayiiieioii, Nauer | FOCNOACTEO AMUH AMHOTO 3ApABHE MOM 

- 

ASE ESceAoA ui NpiitaTeAcM, Nparapom BpauioBciiim RACEM, Be- 

AMIEA 11 MAANAt. ÎL 4 ceai BI AABAM S3HATII, RARO CA BOA BOI 

1 CA HApOROAL IApEREAM ACBIIY cr tvanuS si CTOA poaniTeark „tu 

Haaaa BROMBOAE. Giro pasi At AUMICANA 2 BAM MID 11 AOEpO- 

AETEA, UI HAAA RU APZRATII S. CTApI BARON, H Ad IMATE Ap 

n ww" "TSpuek, BARO UI BA AMI EPATA AU Paaovaa BOIIBOAA, UI 9: 

ACEpE, ARO Hi Bit EBAETE EA TOCNOACTRO AMI. SIRO A Nak AVICANTE 

MARO, Ad ECT Hă RAUIS ASUS, 1419 WET BHTU, NOHERE WWT E9PA 

1 MUT BEAIROTA IAPA AAA NpPHAEE AA BI SUNHIIAL II ACEDO i BA9. 

"Take cui NOCANTE SACRREA HZ POENSACTEO Al, AA Sania [avup n 

ACBPOA/ETEA, Hi ANDI BPARANALII Ad HE MAETE (SIC) MECTO UMATII 1) 

OAECIS Rac, NS Ad LI H3WTEPIITE W'T Bac, Bapăa (i) Aa CEAET] ui Aa Nou 

BAET WBEY3I ABE YpucTitaneie BeMac. Ao[kaJe Ati NponAST AAIE 1 S 

TOCNOANHA AI Epaat, Ad Sunt Ap, d Bile cu cKopo NOcanTe 

AMOAE, Ad ACUAST S Ap ui Nat S Ap Aa WTHAST, Ha BepStii | 

ASmS rocnoacrea aul. ÎL nani Bape ROANBO_BOALpE cz SXBATIIA, 
A3h HK CM NBOCTHA, d_BSNANIINE_MA4_CS_TAAMO_I. ASE. Tiso 

HHKTO WWT HU AA HE MAET Hit AO Baan[H9] ierS; TUT ao ut 

NEO BanrSeare, Aa ecr na BauiS ASuiS, 10 ESae. ÎL Born et 
RECEAT. 

Iv Alipua BUVERWAA, AMASCTIA BOA rocnoAMHn. 
ES 47 : 

Din mila lui duninezeu lo Mircea, voevod și domn a toată țara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor mei vecini 

şi prieteni, pârgarilor din Brașov tuturor, mari și mici. Şi vă dau 

de ştire că cu voința lui dumnezeu și din “pofuica împăratului 

mi-am dobândit moșia. „Părintească și scaunul” tatălui meu Vlad 
voevod. Deaceea mă gândesc cu pace şi cu bine la voi, și am să 
vă ţin în așezământul cel] vechiu, și o să aveți pace şi dela Turci, 

  

Tai 3 ana . 1) Nesigur; după întâiul n din umaru pare a fi ruptă una sau două litere.



  

a 

/ Vi9 

ca şi în zilele fratelui/ meu Radul voevod, şi chiar mai bine, dacă 

şi voi veţi fi [tot așa] cătră domnia n Tica. Iar dacă aveţi alt gând, 
să fie pe sufletul vostru ce are să fie, căci dela dumnezeu și dela _ma=—— 

rele împărat am prilej să vă fac și bine şi rău. Astfel, trimeteţi un 

om al vostru la domnia mea, să facem pace și bine, și vrăjmaşii 

mei să n'aibă loc în mijlocul vostru, ci să-i alungaţi dela voi, "ca 

să stea şi să se odihnească aceste două țări creștine. Până ce-mi 

vor trece oamenii la domnul meu craiul, ca să facem pace, voi tri- 

meteţi iute pe oamenii voştri; ei vor veni în pace și în pace se 

vor întoarce, pe credința şi pe sufletul domniei mele, Și iarăși, pe 

câţi boeri i-am prins, pe toți i-am iertat, dar_jupânițele și_averea 

le sânt acolo. Astfel, nici unul dintre ei să nu aibă pierdere “nici 

cât un fir de păr, căci dacă îi veți bântui. câtuși de puţin, pe su- 

fictul vostru să fie, ce are să fie. Şi dumnezeu să vă bucure. 

Io Mircea voevod, din mila lui dumnezeu domn. 

Pecete rotundă, 3 cm. în diam. cu legenda: [DY 100 ANI] PIE ROCBODASI 

AUIAOCTIIIO BZHIO H Vilh, fzzcepânzd az ca de obicei de Sus, delă Capetele celor 

două figuri, ci de jos, dela picioarele figurei din dreapta (ALIAOGTIIIO ar putea 

f cetit și AHNOGTREIO, iar Za [Ilh zare a se:vedea un O între T șz il); adresa: 

-“P OpInâTEA€At POCNOACTBA AH, DPZTApSAA Epauiegeruim : prietenilor domniei mele, Zârearilor * 

Braşoveni.— Ark. ÎWo. 20; Mil. No. Z77 (atribuită greșit lui Aircea Ciobanul). 

1431, Iulie. — Scrisoarea aceasta, care prin caracterele sale paleografice şi 

prin forma veche a monogramului se arată a fi din sec, XV-lea, este a unui fiu 

nelegitim ai lui Vlad Dracul; căci adevăratul Mircea fusese omorît, odată cu 

tatăl său, la Ianuarie 1447, în războiul cu. Hunyadi (Iorga, Studii şi doc. III, p.._ / „+ Ş 

xx1x). EI e pretedentul cu care Ştefan cel Mare vine“îii” Ţăra Românească la 7 

1481, pe vremea campaniei contra lui-Ţepeluş, și pe care nu izbutește să-l | 
- ez . o. . f 

pună în scaun, fie că nu l-a primit țara, fie că Vlad Călugărul a fost mai tare / 

decât dânsul şi mai bine sprijinit de protectorul său Bâthory. Această interve- 

nire a lui Ştefan cel Mare explică, pe lângă altele, şi duşmănia constantă a 

lui Vlad Călugărul față de el, — Dacă am lua de bune toate cele cuprinse în 

răspunsul dat de locuitorii Brăileni, Buzoeni şi Râmniceni lui Ştefan (vezi NNo. 

arh. 447 şi 448), protejatul acestuia ac fi fost fiul Călţunei, o curioasă heteră + 

printre pescarii brăileni din sec. XV-lea, care a avut Tiorocul Să placă și lui i 

VIGd Dracul Scrisoare lui Mircea ar fi în” acest caz de prin lulie 1481. 

—Viăjmaşii, de care vorbeşte el Braşovenilor, cerându-le să-i alunge dela dinșii, 

sânt partizanii lui Vlad Călugărul, care cra în adevăr fiul lui Vlad Dracul şi 

deci frate cu Radu cel Frumos şi cu Vlad “Țepeș, făcut însă, cum presupune 

d-l Iorga, cu o.altă mamă decât a acestor doi. din. urmă, (Studii și_ doc. III, p- 
xxxvini), Fiii Iăf Vlad Dracul: Mircea, Vlad şi Radu sânt citați în ordinea â- 

ceasta în privilegiul lembergean din 8 Sept. 1439 (Kaluzniacki, Dokumenta-mol=—— 

dawskie îi multarnskie, p. 29, sau Arch. ist. I, 1, p. 85; acelaș lucru în hrisovul din ? 
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-Aug. 1445. (ayr. 5, na akro [gsululr], enank. 5), din colecția d-lui Şapcaliu: n 49 

KUROTA NPARSPOANIL CIUR POCNOACTEA Al Aluapeure n Baasoaz ui Paasţaz). — Vlad 

Călugărul se adăpostea de multă vreme în Ardeal, și pretendentul "Mircea cu- 

noștea, se vede, protecţia de care se bucura el din partea “voevodului. acestei 

ţări. Ce s'a ales de acest Mircea în urma scurtei domnii -de a doua a lui Ţe- 

'peluş şi în urma instalării definitive a lui Vlad Călugărul, nu ştim ; eu cel puțin 

nu i-am dat până acum nicăiri de urmă. Cf. Lăpădatu, Vlad-Vodă Călugărul, p. 

27—28; lorga, Istoria lui Ștefan cel Mare, p. 195—197. 

"Vlad III Călugărul. 
(1482-1496) 4). 

CĂLVIII. : 

  

   
   

    

   

        

   

      

   
    

3 Almacerin Boiiio Îw aaa, BOEBOAA 1 TOCNOANIR, NHUIET FOc- 

NOACTRO AMI AMO BAPAEIE 11 AOEORUO NORAOHEINIE NpunocHIAM 

MGEM CAATEIAL NpUtATEAEAI, CRAUS ii Ei npirageai Wr Bpauien$, 

11 119 CEA AdRAA S$ SHANE BAUIOII AMHACCTIL, ARO AMOEAL ACEBIIIIAA 

MIBINATEAEAL: Că XOTENIIEAL EOTA EMITE NOMOLEE ANI BOTZ Wa BpA- 

MALA "TA PA TEPAȚ WT BEAM; TA ECT AMUSA S cSBOTS npete AS- 

BAR, Ii ACI BOICIE cazat nSeruia "ra cS nou Genepiina. Tasoni Aa 

nato (sic) nau anacer. SI 3a pagorS TSpueai TAROI Ad 3HAT 

BAUIE MIIASCT, BAKO Ad CE HE FPIIRINTE HULIA, NONEKE CĂTA MVII CE 

tc NOAUrHSA BpaAT WROAMSBN maps WT mpeke Apa, 'TARo TSpuui 
CRIL WTKOAET cei npetio atopa 2). Tason Aa 3uanre, une wker. Îl 
MotAS. poairear Darpz IHijrpanS nSerkre TA AS BABATE 34 pa 

BOTS "Sparta, NONE WTXOAET NpEO AMOpA. IL nas eu npocitat 
BA pAGOTS "EMS ESNANIILEAI, Ad MY NPCEOAITE KARE ACEpUI ROA'g6; 
WI BAUUE ANACCT nSemr'kie ABBA UAOLiA KA POenoACTRS AU, Ad 
CE SaroROpHIAte SA AORPOAȚKTEA BANCII AVIACCT MU 84 FOeNOACTEO 

p .. . BIM AA AMI RAIRET 84 BApABiE BAueat$ AASCTII 3), Il sora [Bu] 
neceani'T. Îlucan $ "[pzaconiuţe. 

7 / T Iv Lăaa, BWEBWAd, AMACETIALRO:RIA „rocne Ant. 

  

7 / 

1) D-l Gr. Tocilescu (Manualul -cit., p. 143) îi atribue anii 1483—96; DI.D. 
/ Onciul (în cursul său) anii 1482—96. — În 1496 Vlad îşi asociase la domnie pe 

fiul său, căci din 18 Ian 31 Ian. şi 1 Aug. anul acesta avem documente dela 
Radu (Arh. Stat.). Ultimul document în original, pe care-l cunosc dela Vlad Călu- 
gărul, e din 4 Şept. 1495 (Arh. Stat., mst, Glavacioc); în condica mst. Tismana 
se găseşte uriul din 20. Aprilie 1496; cf. Lăpădatu, Vlad-Vodă Călugărul, p. 
PR și 76. Pentru începutul domniei lui, v. nota dela p. 131—132.” 

Fig. greș. apa. o 
5) Orig. manoT. - 

Pisi
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Din mila lui dumnezeu lo Vlad voevod și domn. Scrie domnia 

mea multă sănătate şi dragă închinăciune aduc dulcilor mei prieteni 

judeţului și celor doisprezece pârgari din: Brașov, Și după aceasta 

dau de ştire domniei voastre, ca unor buni prieteni, că dumnezeu cel 

de sus mi-a ajutat cu voința lui împotriva vrăjmașului, şi l-am alungat 

din ţară; Sâmbătă a trecut peste Dunăre, iar oștile mele le-am 

pornit şi sânt aproape de Severin. Așa să știți domnia voastră. lar 

de lucrul Turcilor așa să știți domnia voastră: să n'aveţi nici o 

grije, fiindcă s'a ridicat acum de dincolo de mare fratele împăra- 

tului, astfel că Turcii au să meargă toți peste inare. Așa să știți, 

altfel nu este. Şi trimeteți la părintele meu Batăr Iștfan !) şi spuneţi-i 

de lucrul -'Turcilor, că se vor duce peste mare. Şi iarăși vă rog de 

lucrul acelor. jupâniţe, să le.petreceţi_ca, pe niște, „adevărate, boie- 

roaice; și trimeteți domnia voastră un om bun la domnia mea, ca 

să” ne vorbim, pentru binele domniei voastre şi pentru domnia 

voastră, și să-mi dea ştire de sănătatea domniei voastre. Și dum- 

nezeu să [vă] bucure. Scrisă în Târgoviște. | 

Io; Vlad voevod, din mila lui dumnezeu domn. . 

Pecete rotundă de 3. 3 cm. în diam. neacoperită cu hârtie; dinu legendă 

se cunoaște numai da sfârșit VOGIOAP ; adresa: + mese AsFpna npitaTeatii, 

cxAuS si Ei nparapn wr RpamoeS: Bailor miez Prietenia județului și celor 12 pâr- 

sari din Brașov. — Arh. Vo. 200. 

1481, Iulie-August.— Mohammed ]l murise la 6 Mai 1481 şi Baiazid Il ocupase 

tronul, după ce biruise pe fratele său Dzem,la lenişer în 20 lunie; acesta fuge 

în Egipet-şi la Rhodos, de unde în zadar încearcă să răstoarne pe Baiazid, 

La aceste încercări face aluzie Vlad Călugărul. Cf. Lăpădatu, |. c., p. 29. 

CALIX. 

7 ÎN Lada, BOERCAA HI PECNIOAHHIZ, Mer POCNSACTEO AI AMEro 

BApatiE MOILAM AGEBILA NpitaTEAEM, CĂAUS 1 Nparapwat WT Bpauiee. 

Î Ww cea Ad BH4eT BAM AU “4, Rao a MeneaSuna eapie ce ne 

BHA€T MHUȚIA, A EOARpII Uni Ant CE NORASHIT, 1 CEA Bem, | 

slan-zer At ccm ca AOGpoArea. II nocaaa £ Slau-Ber na [ls 

Aa ast SurT Attp ii Ad aut Aciecer crkr. ÎL oase npistizu cs 

Ban npea ASnag, cau uy cer nSerua lan-ser S avene; ui Naazp 

n GShaaz ere HK Meda Ad ACIAST 5 AMene; Hi HAMAAt HAAERAS 

HĂ MHAGCTHROTA EOTA RARO AA CH AOBSAEA AMSI0 Batut $_paaui$ 

  

1) Acesta se întorsese în Transilvania.
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BEUMO Ta "MOASTE În RAUIA AIACCTZ SOTA, EPE ARO AMI BOTZ 19 

MORET; RARO IIMAM HAAEAS Ha ROTA, d 43 CAZ BAL AO AOErA 
AHROTA CA EZCEA NPABAMWAt. ÎI Bora Ei BECEANT. 

loVlad, voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănătate bu- 

nilor mei prieteni, judeţului și pârgarilor din Braşov. Şi să știți 

domnia voastră că despre Tepeluş nu se știe încă nimica, iar boerii 

şi toată ţara mi se închină, şi Ali-beg îmi este cu bunătate, Și a 

trimes Ali-beg la Poartă să-mi: facă pace și să-mi aducă steag. Și 

câți pribegi erau peste Dunăre, pe toți i-a trimes Ali-beg la mine; 

îi mai aştept pe Hadăr și pe Sucal să vie şi ei la mine; și am nădejde 

în milostivul dumnezeu că-mi voiu dobândi baștina-mea, Țara Româ- 

nească. Şi rugați-vă și domnia voastră la dumnezeu, căci dacă-mi va 

ajuta dumnezeu, cum am nădejde întrinsul, eu voiu fi al vostru 

toată viața mea, cu toată dreptatea. Şi dumnezeu să vă bucure. 

--Afonogram ș fecele rotundă, 3.3 cm. în diam., cu lesenda: »% IGO-BASĂ, hOE- 

BOA AAGTIE BAIE [N] TIE (saz TIIH); adresa: $ aonai Acspuna npliareatm, - 

exăus n Bzcem npzrapia wr Bpaniea: bizilor mei prieteni, județului și tuturor 

pârgarilor din Brașov. — Arh. Îo. 203. 

Scrisoarea este probabil din Iulie-August 1481, când Ţepeluş fugea dinaintea 

oștilor unite ale lui Ştefan cel Mare şi Ştetan Bâthory, în urma luptei dela S | 

Iulie. Sucal vistierul (GSkaa nneritap) însoțea în fuga sa pe Ţepeluş, care la 16 

August dă un hrisov la Piteşti (Miletic, Dacoromânii, p.. 340: data orig. e &,.... 
nu î&).— L.upta între cei doi concurenţi a ținut până în primăvara anului viitor, 

Pela 16 Noemvrie 1481 «Bazarab junior» domneşte încă şi trimete din București 
o solie la Brașov prin al doilea bocr pe care-l aştepta Călugărul, prin «Schoder> 
(= Hadăr: scrisoare latină, copie la Acad, Rom.). Călugărul se retrăsese în Tran- 
silvania, de unde atacă în primăvara anului viitor pe TŢepeluș şi-l învinge, după 
-23- Martie 1482 (v. Lăpădatu, |. c., p. 29 şi.33).—D-llorga (Istoria lui Ştetan cel 

Mare, nota 251) pune 'accastă scrisoare la 1480. 

    

CL. 

i Aluaccriwa BORA ÎN Îutaa, BOIIBOAA Ii POCNOAMIR, MIET 

TOCNOACTRO AMI AMIONO BAPARIE II AREOEHO NORACHENIIE IIpiniScH 
AMOEAM AOEpIIM CSCEADA ÎI [IBINATEACAL, CĂALNS TOCNOANUS AMLEBAAR_U 
MIPHATEAEA COCNOACTEA A Npzragoa o Epatustă | Sa IT 
BAUIE-AMIACETIA FASO HAUI "BPAMAUI II BAUI ARO Pa CS SEAN Alee _ 
„Atu „$ ceso„AoroBa. Take Ad BAT rocnOACTRO Bi, da NŞETU 
cASre rocnoacreă Mu DaopE_u_AantuSA Ad Ba:ker rade NSEpZ; H 
Ad 1IN REpSETE BAuit ANIAŞCT 1ji0 BI WET KABAT, ua cS peuni roc-
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NOACTRA AMI HCTUHE EA BAUIEMS AUiacrii. [ sort [eu] neceanr. — H 
Ad NSCTIT BAUIE MHASCT Ad AacTE $ SHAHIIE POCNOANHS II POANTEAO | 
an Darăp, Ijlejans, Aa auacr. | 

Cu „mila lui dumnezeu Io-Vlad, voevod și domn. Scrie domnia 

incă îmultă sănătate şi dragă închinăciune aduc bunilor mei vecini 

și prieteni, judeţului domiiili mes -eediilui şi prietenilor domniei 

mele, pârgarilor din Brașov. După aceasta să știe domnia voastră 
cum că pe vrăjmașul nostru și al xostiNl -au omorit Mehedinţenii__ 

la satul Glogova..Astfel, să ştie domnia voastră că am trimes pe 
“slugile domniei mele, Florea, și_Danciul, să . [vă dea%ieste bună ; 
şi să credeţi domnia voastră ceea ce! au să vă“spue, căci sânt ade- 

văratele vorbe ale domniei mele către! domriia voastră. Și dumnezeu 

să vă bucure —Şi să trimeteţi domnia voastră și să "daţi de știre 

" domnului şi părintelui meu Batăr „Ştefan, ca să ştie. 

AMonogram: „Becete rotundă, 3. a. în diam. cu legenda: PX] IO BAIA 

"BOERO OA MATIE BAIE LOGIIO Ap; adresa! “ACEA ABIA a a ue” 

îi nparapea wr BpauisaS: Dunilpi mei prieteni, județului și celor 72 pârgari din 

Brazoa—Arh. o. 758, i! / 
| 

1482, Aprilie—lunie,-“Prin Martie 1482 Ţepeluş trăia încă ; el se'refugiase la 

- Gherghița, după ce-Crăciuna_ căzuse în mânile lui Ştefan cel Mare//aci dă el ulti- 

  

mul document e cunoaștem dela dinsul (23 Martie 1482, pentru ms 20vu- 

jui: Miletic, DR. .„ p. 338—3839, cu data greşită 1480). Din Gherghița pare să se 

fi refugiat, la cumnatul său Stanciul “dela “Giâgova, unde l-au prins şi l-au omo- 

rit partizanii lui_Vlad_Că Călugărul. V. Lăpădatu, |, c., p.21, nota 1, şi p. 35; orga, 

Istorid lui Ş Ştefan cel Marc, p. 199. 

CLI. 

  

+ Auaceriiwat BOasiwva IwcBaaa, BOEBOAA 1 FOCSANI BEALANI 

Serpenaayinetăii; Aaaa” SaniâTii BackiSaiS WAog'kiS TO ce HAXe- 

MIT $ HAUIOII APEGARE: MI NapKAAABWAA MIO EZCEX HALE RApOLUEX ii 

npzrapsăt ii BAAEUlGAM, Ie c5 no RapSuiey ni NO AGnană KSAe ce 

PEA AGENT, H CRAROMS HHOAS WACr'kRS, NOHEKE NpINACIE NEcAd- 

EUL WWT Mauiek ACEGEX NputaTeaek mpzrapex Bpauieckiik 1 noiic- 

GALE MUT Mac ARO AA BILA STRPZANAN CTapiti BARCI, IM ECT BILA 

TIpui HEX TOCNOAAPEX HI Mp EpATS Al PaAsyaS BOEROAL, KARO AA. 

„<e AMOrS Hi Haâuti Ii HIHIY CHBOAACII XpaniiTrii CAOESAHO, RAO c$ ce 

WwWT npesAe Xpanitani. Ba TOran paAi BANOBEAAMO CEAROAIG BIIUUIE- 

petennom$ WAoR'kKS, KARE Rage $ BON "TpBCOBE HAI Hă ASnans Han
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ESAU FAC XTET ACUT WT ÎpauloRcăEy AIOAI CA ESMAWAI, MAN N99- 

AARĂTII MAI “SNGEATU, AA'CST BROANIL N NPOAAEATII N ESNORATII, n 

NO 'TpATOBEX 11 119 BAATAY, an ta ASnanS puc$ MAN ESAII ROI RS- 

mais, ÎL mure Aa x ne cavker RANTORATII, TARA AA CUL NAAAIST 

BaiiS crapă, 119 EET WUT MpERAE BARCI. Ș| Baate HOBE AA CE NE SUl- 

NET. "PanOzAE Mi HA CHpOAACI Ad HAAIOT $ Huy NpatAS. Ile. 

MOER. EL... 

  

Cu mila lui dumnezeu lo Vlad, voevod și domn al țării Un- 

grovlahiei. Dau de ştire tuturor oamenilor ce se găsesc în ţara, 

noastră: și părcălabilor de prin| toate orașele noastre și pârgarilor 

și vameșilor ce sânt prin orașe! sau la Dunăre, pe unde se vânează 

peştele, şi oricărui alt om, că au venit soli dela bunii noştri prieteni, 

dela pârgarii din “Braşov, şi neiau cerut să întărim vechiul așe- 

zământ, ce a fost pe vremea altor domni și pe vremea fratelui meu 

Radul 1) voevod, ca să se poată hrăni slobod și săracii noştri . 

Şi ai lor, cum Sau hrănit și mai nainte. Deaceca poruncim tuturor 

oamenilor mai sus ziși, că ori unde or veni Brașoveni cu marfă, . 

la_orice-târg-sau-la-Dunăre-sau-ori-unde, fie ca să vinză fie ca să 

cumpere, ei să aibă voie şi să vânză şi să cumpere, și prin târguri 

'şi ta, bălți, şi la Dunăre pește sau orice "altă marfă. Şi nimenea 

să nu îndrăznească a-i bântui, numai să-și plătească vama cea veche, 

cum este după așezământul de mai nainte. lar vămi nouă să nu se 

pue. Așișderea şi săracii noștri să aibă dreptate la, dînșii. Scris-am 

Noemvrie în 15. $ 

te voturi, 3.3 cm în di 3 nasa 
Monogram ; pecete rolundă, 3. 3 cm. în diam. cu degenda: > 10 RĂSI[Ă B0- 

HBOASI] ALAGTILO, [B:EIIIO N] FOCNOANIII (6/. Vo. 736, 153 și 735); Jără 
adresă. — Arh. No. 143. ” 

"1482, 

CLII. 

r Alnacceriwai BORitWAL ÎW_ÎnaaA, BOERSAA 1 FOCNOAMUR BEAU 

SrrpORAayiieoil, TILUIEMO HAUitAt ASEpIn Au caaa ina TIpiItaTEAEAM, 

CRAUS ÎpauISRcROMS Hi BZCEAM NPATAPOA, AHOTO SApARIE, 11 CA UEc- 

“FII NORACIHENIE NpPUHOCHAO POCNOACTRS Bit. H no'cea Aazaato 5 

BHanie rOCNOACTRS EU, EpE Hi ACHAE WAOR'RKh UT Slau-Btra [n] rats 

ronopir: epe au Baa ROAk Slani-eer$, Aa ce'cz Hanu Saipiir, [ 
ACeTA prkun caaatii cer nocaaa. SI onciS cara HE NMAT,wru cSut 

a.
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win Savepenii cae NSTSIORu. Tao CZAA CA BOO ROAD HE HAAA0 

Hi EANS rpuiS. "Pon -Aagamte S ananie rocnoAcTaS Bu. So au 

APBSTO 1410 pABSAEAO, AL REMO POensAcTaS en AaTu 5 2ianie. N - 

ARH MOANAL POCNCACTEO EH, Sienere A calm Akrzn ACRPZ, A 19 

MS GSaer mea, Bi Aa ai Aacre Sanari no :SnanS Hanoră. Ils 

ao uapeuer :Snan Banorz, Aa BepSer rOcnoAcTRS Ei. ÎI Born Aa. 

SAMA akra rOcuoACTRS nui. Îluc. S TparoniuţiS, HoeRgia E Acer. 
piată 

Cu_ mila lui dumnezeu lo Vlad, voevod și domn al țării Ungro- 

şov și tuturor pârgărilor, multă sănătate, și cu cinste ne închinăm 

domniei voastre. Și după 'aceasta vă dăm de știre domniei voa- 

stre că ne-a venit un om dela Ali-beg şi astfel vorbeşte : că ar fi 

voea lui Ali-beg să se împace cu noi. Şi destule vorbe dulci a . 

trimes, lar oaste acum nu are, căci sânt'şi ei istoviți de atâta drum. 
Astfel acum, cu voea lui dumnezeu, n'avem nici o grije. Asta o dăm 

de știre domniei voastre. Dacă vom mai afla altceva, noi vă vom. 
da de știre domniei voaștre. Și iarăși, vă rog pe domnia voastră, 

tocmiţi-mi un lcagăn bun, și ce-i va fi preţul, să-mi daţi de știre prin 

jupân Capotă. Şi ce va spune jupân Capotă, să credeţi domnia 

voastră. Şi “dumnezeu să înmulțească anii domniei voastre. Scris: ani 

în Târgovişte, Noemvrie 20. | 

Afonogram; pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam., di legendă se cunoaște numai 

[BA] A-sr/a urmă TOGIOANIIUh; adresa: + Matia  AORBIIIGL” CSCEACA H EepHHAt 

pia TeitM, cRAuS n nparapsat Bpamonekitat i bazzil0r noștri vecini și credincioși prie- 

feni, județului și pârgarilor Braşoveni. — Arh. No. 149; Mil. No. 72 (atribuită 

greșit lui Vlad Țepeș). : . 

1482, din timpul-'tratărilor cu Ali-beg pentru recunoașterea lui Vlad Călu- 

gărul, după ocuparea definitivă a scaunului. D-l lorga, Istoria lui Ștefan cel Mare, | 

nota 251, pune această scrisoare la 1481. 

CLIII. 

7 Aluaccriwat BozSitvai ÎW_haaa, EOEBSAA 1 FOCSANI FACE. 

sean SrrpotaăȚiiieRSI, NULET rOeNSACTEO „Ati npEneuerantăt LII 

CAAARIIAL MOHAM ACEPIIAL MpIIBTEAEA, SBANS 11 BI NpAPApEA STP - 

“ Bpani9g, MHOrO BApanie 11 AIBORHCE NORACHENIIE FOCISĂCTRĂ Eil. 

1) Cel Frumos. —Vezi nota dela p. 179-180,
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Gero paai cre NSCTIIANL FOCNSACTEO EI ASnan sai)erk si :&Snan 

Nanu. cAc UscTIt K Hdat. GNoA4RamM rocNCACTES/Î HA NOuECT, 

ji RApE îhe £CrT ENAO XTRHUUME CPBALAY BatutA$5 /POeNSACTBS, Al 

ASEpE paaSaiexate. H aut rOeNACTRO AOEpE 3HATE, EpE HAVAA AI 

ASEpZ cz neatiute'TaŞ BpPAAEBS N CC Rae roFIoAcTaS si ezc pacea 

u cze Canari iea cRey. ÎL cara £cT NO/9AI POENOACTEO BH, Ad 

XOANT AIBAIE roenoACTES Bi cz sSnars/4o a TpATOREX S$ BEAAn roc- 

NOACTBA AMI MI Hă pu$, no: -ASnaBs, Mad CI NPOAABAT RSIA HA 

SpRoM Han WT pSRS, BARO Hai ESAeT Apare. [H na HALE AISA ALE Ad 

YOAET CAOROAHII, EpE POCNOACTRO/AUL XoUS Ad MAM HI NOASEPZ AIA 

WT CATA HANpEA,. "Lao Bape ie i cet, nau RHHO,_HAH_pHES, CHE 

£CT CAGEOAHO, Ha nfpS n HA/ASIuS roenoAcTRO_ Ati. Îl ape 19 Bu: 

e (sic) peuer :nSmau_ As uikSnau Xani%tăi, rOCNSACTBO. Ki 

Ad BepSere. Îl Born RH BEceanT, 

Cu mila lui dumnezeu 15. Vlad, voevod şi domn a toată țara 

Ungrovlahiei. Scrie domiiă mea prea cinstiţilor ş și dulcilor şi buni- 

lor mei prieteni, județului și celor doisprezece pârgari din Brașov, 

multă sănătate și dragă închinăciune domniei voastre, Deci, aţi trimes 

domnia voastră'la noi pe jupân Cârstea și pe jupân Hanăș, cu cinste. 

Mulţămesc dâmniei voastre pentru cinste. Și tot cea fost pofta ini- 

fnei domniti voastre, noi bine am înțeles. Domnia voastră ştiţi bine 

că am pace bună cu Mărid sa craiul Şi cu domnia voastră și cu 

„Bârsa și cu Săcuii 'și cutoți. Și acum e pe voea domniei voastre, 

cas să umble oamenii domniei voastre cu marfă prin târgurile din 

_şăra domniei mele,/şi la Dunăre_după pește i să-și vânză matiz, 

fie cu ridicata, fi€ cu bucata 5; cum le va plăcea. Tot așa și oamenii 

noștri să umble slobozi, „căci domnia mea vreau să am de-aci înainte 

pace şi mâi bună. Aşad dar, orice poftiţi, fie vin, fie pește, tot e slobod, 

/ „pe credința şi peSufletul domniei mele. Şi orice vă! va spune jupân 

/ Cârstea i-jupân_Hanăș, domnia voastră să credeţi. Şi dumnezeu 

f să vă bucure, | rate 

| În „AMoneera am ş pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam., cu legenda : > 100 D BARĂ, TON. 2600) 
f ] FOAGi ANACTIIIO B:EULO [Ul] FOGNOAMMII ; adresa: cxaus n Ri nSpraziat ur Bpasa: 4 

!j Județului și celor 72 pâr, gari din Braşov.—Arh. o. 136; ALiZ. No. 75 (atribuită ! 
|: Sreșit lui Vlad Țepeș). Tr 

1482, 

    

    

   
  

1) Aci. lipseşte, un. cuvânt : Apars,.Boak sau yrhuir. 

2) Orig. wr pSKS, deia “mână, cu mărunţișul.



- 
1
-
a
 

—
—
—
—
—
 

  

    
4 Alnaceriwa cot i pă BOERGAA 11 recnSAntti/ acei 
2 acatan Srrponaayiueeut, ue” rociisă€rae Ai AMISRO sApanue ui 

7 AISBORHOE NORAoIIEuat meta ACEpIIAM/1 i aaa MpitĂ TEAM roc- |; 

Î DOACTBA AMI, cXAuS si nparageat v7 paru, IINȚARO AAaăt S3uaru i 

7 POCHISACTEO BI 34 PARTS /Pa AANACRS_WT Asareiisaţe Epe Rame roc- 

Î NOACTBO Hat Te Senat /BatȘit E PUB, Epe_ereCaSuamn wr Bapear 

7 ur Roata "TA cre re EBAILAJI- pt caer rechSacTită ami. Gpe.:, 

) BIC ACEBE sari Ketanța E DapisataZâi At9 ie! eS) pun 1 EE3 |. 

4 ASAN, ua lesin "rare! LI [x GU BUAI ASR AIOALE, ME GIL EHAUI | 

i micană& nSpr$ Gina zf îi ari Syearii A Sa Gina: ku Ad | Na 

"BarSBet, e (is) creati pedai Nn EpATEAe, Ad ere NSunnnan 

Auto FAMAS npaps anorkrs;. Ad BEA Paăitaz ză er. it te IEa! ui 

2 i SpemuiStire as, A SAR FOAULO MS (N sula) rasaS Ii SPAS, 4 Iaosjraj 7) 

pas 4 fa irkere pivaa Lee unu$, eperseâ ku i er sn Tars Tae 

„BI DpOCHAT, Ad Bit HaSuiiT, BOrn , ei npaty e MAS a 

at. RpATHT "TISH Aă bacau, nai Aa ASCTIrTE Gacrii AO rSendâerue 

TAN, Ad CTOUT npk A] rocrisacFBo-ntii- Auf CA e Pă; SANI 1 că T59- 

“Var. Sah atat ar Satul Bânofi ca TSpunusat-- SI Pâ Ana$ Et BHA 

») nezhun-uS MS cre Sinai Han tanacT- gre Baa MS EPATIITE; Mă ARO 

10-U€ WETE BPATUPȘII A36 ÎNA BĂ€TatuŢ Ai Npat Eat usii, ante 

JET ENA n Pama, ră MS ÎS Saer; Ad ata _Bparui Paanas. IS 

FU BHAO NOACEPE, Ad HEAT, BALA ANS, NpARII WACB! Rum. | Toro pai 7/47 

„a -nSeruTre Gacuui, Aa AS Suita rsensperte Aus 3anon ca TSpurina » Zr, 

nnepe ui "Spune $ rOCNSACŢEE aul. Il Born Bi BEceANIT. 

/ j rain dh 

Cu_mila lui dumnezeu 16 V: ad, voevod și domn a toată țara FIE 7 

Ungrovlahiei. Slrie domâia meaWmultă sănătate şi dragă închină- y. 13: 6 

-ciune bunilor Si dulâilor prieteni! ki domniei mele, județului şi pâr- 

:garilor din Braşov, şi astfel vă |dau de știre domniei voastre de 

lucrul lui Rădilă din Câmpulung! domnia voastră i-aţi făcut judecată 

strâmbă, căci ați ascultat de Barbatişi de Coman și aţi judecat 7:72 7: 

strâmb pe omul domniei mele. Dar voi ştiţi bine ce fel de oameni 

sânt Coman și Barbat: nedrepți şi fără shfet, căci sânt niște hoți. ; 7;-p, 

ȘI aacăcâe oameni buni, nu a st scriși NA poarta Sibiului, unde. iri 
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“ de să-i prinză, ica să-i omoarejj Sibienii! Iar voi, Ve crezând bârfelele 

lor, aţi: tăcut strâmbățate unui om drept; căci doar Rădilă ma fost 

chezași Turcului, i riumai_cât i-a fost gazdă Turcului, iar altă treabă 

n'a avut Rădilă . cu Turcul, căci chezaș nu i-a fost. Așa (dar) vă 

rog, şi dumnezeu să vă. „povăţuească, să-i faceţi judecată dreaptă 

și să i se întoarcă acei 40 de “florini, sau să trimeteți pe Sasul la 

domnia mea, să stea de “Tai Cur Rădila ş și cu Turcul înaintea dom- 

niei mele. Eu _le_voiu face judecată cu Turcul. Dar Rădilă n'a fost 

chezaș,. ci i-aţi făcut năpaste. Deci, să-i întoarceţi [banii]; căci dacă ? 

nu-i veți întoarce, “Voiu opri și cu un om drept de-al vostru, cum a” 

fost şi Rădilă, și voiu lua dela el și-i voiu întoarce lui Rădilă. Ar fi 
însă mai bine să n'aibă scandal 1) oamenii drepți. Deaceea trimeteți 

pe Sas, să-i facă domnia_mmea judecată cu Turcul, căci și Turcul 

este la domnia meă! Şi dumnezeu Să vă Bucure. - 
Doi pf A hi 

Jonogram ” pecete rotundă, £ 3 an) în diam, CU Jesenda: x 10 g 16 man fre 

| [:0&i:Jo; AST MATE Fe T CIIVA4 țP, adresa: $ cau “iBatapea wr Epauon hi 

judelui și fârgărilor di, Brașoo Arh. No, 136; Al. No. 70 (atribuită gre: 1 în 
7 i 9 

șit Zui Vlad Ţepeş). pn 7 

c. 148; 1482. „„— Pecbtea este cea dela începutul domniei lui Vlad Câlugărul (cf. 77: 
No. CXI CXLVIII), Asupra lui Rădilă v. NNo. arh.96 și 482, amândouă dela c. sc ze 

mu pa, se (în bad? 
ma i GLY. 

        

    

  

   

  

   

          
   

      

7 Aluaceria Boa Iv v_Haaa ROEROAA ÎI TOSCANE BEAU 
Srepenaaştiteneiy mnuuctă- AO NAIIY ACEPILY Hi NOUATENIIL POAIL- 
"Peak ni tpuntareaeț, CSAUS BpauroucioaiS 11 BACEA NPATAPOA, AMO 
BApARIE Ii AOGORIIO NORAGHENIE NpUnocIiAi roensAcTaS Bil. ÎL no ceai 

AABăM $ 3nanie PocnaAcTreS Ri: 1pro tu CTE nOpSuntasi no :KSnan$ 

IlaSaS ui no Ilunavens, cSAuS PaznonenoaS, cnc CÂTSTIGEpe paaSaeaii. 

H ce un cS pesti 'TpEBORAAE, ANL CAO 119 HIIX CERE HapSunati; Wu 
YTET BAZAT CRE EAuleWS roensAcTe$. | ApSro, 11S-c?nepsutaui, 
EpE ECT HEISTO AOIDZBUUII BAUIEMS rOCNOACTRS pERAZ, EpE CAO AMI PERAII, 
RAO BERE MUT ÎpATIISPA.NOAAAEO Batiti AOAIE Ad HE. XOALT, Toi 
Ad BHAET BAUIE FOCHOACTEO, EPE AO CATA HE CAO AVI TON 3HAAH, 
mii ec ca HauiitAt HaSuenieai. ÎS "TaROIt Aa peer TOCNOACTEO Ei 
CRAROMS RaueS SASERRS, Aa XOAET CACEOANO 19 CROII BEAANL Hd- 
MICU, AA TpAPSIOT II Aa CE KpAnET CAOECANO, API AD Caatero 
ASuaga. ÎL na wr G9ra AA He MAAT nui tAuS 3acan$. [corn AA 
Sasiu aka roenoaeras nu. Inc. ST parozui(13),.înoa. î. 
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Cu. mila lui dumnezeu Io Vlad, voevod și domn al țării Ungro- 

vlahiei. Scriem bunilor și” cinstițilot noștri părinţi și prieteni, jude- 

țului: din Braşov și tuturor pârgarilor, multă: sănătate și dragă închi- 

năciune aducem domniei voastre, Şi după aceasta dau de. știre 

domniei voastre că cele ce ne-aţi încredințat prin.jupân. Paul şi 

prin Șimon, judeţul Râjnovului, toate bine le-am înțeles. Şi vorbele 

de care- ne: :au“întrebat, toate le-am încredințat lor; ei vă vor spune. 

totul domniei voastre. Iar alta: ce mi-aţi poruncit, că venind cineva 

la domnia voastră v'a spus .că am fi zis 'noi cum că de-aci nainte 

mai departe de Târgșor oamenii voştri mau să meargă, să știți 

domnia voastră că”până acum noi n'am ştiut nimic despre aceasta, 

nici nu este cu învățătura. noastră. Ci așa să spuneţi domnia 

voastră tuturor oam&âilor” voştri, că vor umbla slobozi prin toată 

țara noastră, ca să târguească şi să se hrănească . în bună voie, până 

la Dunăre, Şi nu vor avea dela nimenea nicio supărare. Şi dum- 

nezeu să înmulțească anii domniei voastre. Scris-am_la Târgovişte, E endl 
lulie în 10. 

AMonogram ; ; pecele rotundă, 3.5 cm. în diam. cu Zegenda: »X 100 BASIA, BOG- 

“BO AST ALATIE BAIE COGIIOAP; adresa: “+ Aonpina natia POAITEACA H DpHIATEACA, 

„CSAuS ÎgamoackoMS H Bzcea npzrâpoa: dumilor noștri părinţi și Brieteui, juderuluz 

„din Brașov și tuturor pârgarilor. — Ar. re. Vo. 730; Al, Vo. 73 (atribuită greșit 
oo set cota ae 

di : Viqd- Țepeș). Dee 

c. 1482-—1483. , _ 

a | Ra a 
OLVI. - 

  

+ lb Bax ROUESAA 1 POENOAHHR, mute) ș TOCNOACTRO Aur na- 

Unât Eparinaii n ACEgĂnĂi Inpfurranene cRÂus JE Tu NSprageai 

4V'T BpauuGă, AMOrO BAPARIIE, “INV CEA mea TOCNOACTEO RU, Et 

cASra rSENoAnnS ati RAME POCNOATTEO AOBpE HATE, RABO/ CA 7 
;u eat BALIE  FOCNOA- 

ETRO TARORALpE UMaÂt Atip ACGPA. ÎL Bape ww up 

NSACTRA Bir, WU HauIS BEAVAIO MILA EH CE HE BpaniiT, nS XOAtiTe 

NOGSAE Bu EET Apăro, Ii NO BAATE îi 10 TpareBE WI 119 Vops "TA 

KSNSeTe ui BUNE 11 puBS 11 CBE, UT [IO .Bii cpâue AORuT. ÎL wT n4€ 

HUuţiA Bu ce ne EpatiT. Gefo pAâi AMOANÂT recnoACTRO RU, BAR 

MALI BBATII-U AGEPI nputaTeant, Aa Sennere. roencACTBO BH 3apaii 

HAS BOA, ARO: SuHHIIMO Ati N9 BOAIO POCNOACTBA BI, TA Ad 

CeranuTe WF "TAMO Aa Ce AOtece $ MAC CACEOĂIIC CTpEAE 1 A4- 

cr BOA roc-
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ORE 1 AMUAUELE HI IJIMTOLE 1 îKeAc30, 110 EET 3A WpS:RHE, EDE BI AO 

ANAMO KARO HAL EPATHE. N BARE AEP nputaTeau, SL aso_au ne 

S3XOTE POCNOĂETRO Ei. WeTâbuiTii, A FOCIISACTEO BI ELE. Ad hi 

AdRATE Ş “Banii, Ad 3HAMO Hi At. ÎL corn Ru BEEEANT. 

lo Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea fraţilor și.buniler 

noștri prieteni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov, 

multă sănătate, și de aceasta vă rog pe domnia voastră: domnia 
II ZT Rin aaa . ata 

: voastră știți bine că-cu-sânt sluga domnului meu a prealuminăţiei sale 

craiului și că am pace bună [cu el]; și cu domniile voastre aşișderea 

am pace bună. Și orice poftiți domnia voastră, din ţara noastră 

nimic nu vi se oprește, ci umblați pe unde vă place, şi la bălți și 

prin târguri și prin ţinuturi, și cumpăraţi și vin și pește și tot ce pof- 

tește inima voastră. Și din partea noastră nimic nu vi se oprește. Deci, 

mă rog de domnia voastră ca de niștd/frați ș și buni prieteni atnoșiri, 

să faceţi și domnia voastră pe voea noastră, cum facem Si noi pe voea 

domniei voastre, și să lăsați să se aducă de acolo la noi fără piedecă = Cid 

săgeți şi arcuri şi săbii.şi scuturi şi fier)/p entru arme, căci vă ru- 

găm ca pe niște frați ai noştri și ca pe niște buni prieteni. lar dacă 

nu vreţi să [ne] îngăduiți domnia voastră, |omnia voastră să ne daţi 
măcar de știre, ca să știm și noi. Şi dumnezeu să vă bucure. 
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at” Monozrap; Becete, rotundă, 3. 3 cm. în diam. cu legenda : XX 100 RAS FROII- 

ji BOA, MĂGTIIO BRIO, [11] LOGNOAUHL; azresz: $ nana ASEpIHA DpiaTeacat 

ph n Epăria, CSAUS n Ei -Tuai nSprapoa wr Bpamon: bunilor noștri prieteni și frați, 

N il p (r județului şi celor 12 pîrgari din Brașov. — Ark. o, 133; Mil, Do. 74 (atri- 

pi 4 drită greșit lui Vlad Țepeș). 

| RL pc. 1488—1484, 
i t «a 9 | pp | 

d CLYII, 
Ah N! MW 
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E y + Aluaceriie Boiisiao-lw Baa, ESEBSAA 11 FOCSANI, MUIET Foc 
ţ NOACTEO AU AMIOTO BApARIE ACEPHAL TIPHETEAEA COCNOACTEA -Aul, 

cRAUS. ui nSprapom WT Bpamoz, si n9 cet Adam S auanie roe- 
NOACTEO (Sic) Bu, EpE'CE DAARALUIE- HALE ASALE NEA, POCNEACTBO Au, 
BSnau Gunaaua ui aSnant_ Xluyurk, 34 HERBS NArsB$ 1419 cS naut 
"SIA AELIO Rac MS TpaA, Kpanene cneraseTii- Gero PâAi POCNOA- a 
CTRO Hi AOBpPE BHAETE, EDE CAO MOAIIAN BOTTA AA HI AACT BO KARO 
MI E. AdA ABC, TARO Ad CAO EAI AIALE Hi Aa Cato npiereaui. Îl 
HOH XTET -HMATI HERO NArSBS WT Ratuii AOAIE, 4 AI Aa IA
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SUNHHAMO PABAS, ARC AI MAT HAI AIOALE MUT BA, 4 Bu Ta: 

RO:EAEBE Ad HA Suna Te NpaBAS. Gero papi Bi CZAA TOANROII Ma 

rSB$, apt9 €S uataani Haus abate Gunaanu ni Alukivk, a rocnoAcTeo 

BI HE UETE AA HA. Sania TE NPABAS; Aa Hi naarer, Slaui ACBpE 

3NAETE FOCNOACTRO Bi, KAKO CTE POROPIIALI, "FakO Bit AMOANA Kano 

Hat ACEpH NpieTEAc, Ad HA SUNHTE NBABAS, AA HAM Aa 11 ESAET 

$ narse$S moaunor, cepe cS Au A0Ale. ÎI Born Eu SANO ATA. 

Ilucax S. Tpzroniuţueş- Avkeana wi. A. Aeh. 

Din mila lui dumnezeu Io Vlad, voevod și domn. Scrie domnia 

mea multă sănătate bunilor prieteni ai domniei mele, judeţului și 

pârgarilor din Braşov, Și după aceasta dau de știre domniei voastre 

că s'au plâns oamenii noștri, jupân -Sinadin şi jupân Mihnea, înain- 

” tea 'domniei mele, pentru nişte pagubă ce au avut acolo între 

voi şi în cetatea luminăţiei sale craiului. Deci, domnia voastră ştiţi 

bine că ne-am rugat ldi dumnezeu să nc dea dumnezeu cum 

ne-a dat astăzi, ca să fim uniţi și să fim prieteni. Şi cine va. 

avea vre-o pagubă dintre Camenii voştri, noi să ie facem drep- 

tate, iar dacă vor avea oamenii noștri dela ai voştri, voi tot așa să 

le faceți dreptate. Dar acum, cu toată paguba ce au avut oamenii . 

noștri Sinadin şi Mihnea, domnia voastră nu vreţi să le faceți drep- 

tate, ca SăISplătăăstă! Și ştiţi bine domnia voastră cum ați vorbit. 

Aşa dar vă rog,.ca pe nişte buni |prieteni ai noștri, să le faceţi 

dreptate, ca să nu sufere atâta pagubă, căci sânt oamenii mei. Și 

dumnezeu să vă înmulțească anii. Scrissam,în Târgoviște, luna lui 

Octomvrie în 30. | pa 

Aonogagms pecete rotundă, 3. 3 cm. în iama CU legendă: e 100 BASTĂ, BOII- 

po BOA MAGTIIO R:K[1H110] HI COCNOAMIIIE; azresa: î ASBpuA nplepeăea TOCNSACTEA 

Ai, eXAuS Hi nSprapoa wr Bpamoa: bapzzlor prieteni at domnii mele, Judefului şt 

pârgarilor din Brașov, — Arh. AO. 733. - | 

c. 1484. — În scrisoare pare că se face aluzie ]aîncheerca armistiţiului de 

cinci ani între Turci şi Unguri; accasta s'a întâdipiat la sfârșitul anului 1483. 

Asupra lui Sinadin, v. No. arh. 497. 

/ 
CLYIII. 

“- ÎHAGCTILE BOZAHE luu Baaă, BOILOAA II TOCHSANIII, DIET POC- 

NOACTEO AU ANOCOTSApPĂRUE HALIMĂV ACBPILM IBIIATEAEAM, CRAUS IL 

ABAHAAECTEM NPATAPEM MUT Dpanuot, i W CEA BI AdBAM -S3naTru 

RALIGI AMIASCTII BAPAALN HERO BAN AOAIE 119 CE cS ANrnSAu FANI
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e ua Hate arsa A_ASBaa w(a) wr Paine, n Gesapa ere si ApSan „OBAAMI 
VAANBII Unitati Ta “c€8 - AGA S roaenS rop5 ur Seitan. ce cS 

PPAAXAPU. H S&nanu cS MOALE HI MHore MApANŞ.. noSaeau. name 

“piiâli CS MEROE îENE CHPOTE CRC BOAA, TARE ui cS NoSzean ce 19 
Ş” €S MAMAAUI, 1 CBAZRAE MIX cS Ta ui c$ Teona Ch BOHOA NSCTIIA. 

Tano c5 mamtepitani TSră Ha HIIX MAK APS8I APARE MAI AGEPI, 
"PARO €8 SAApHAN Hă HK AA H3RAAE "TEN îKEHE, d Witt SeTpeat (Sic) 
€AUII Hâul WAGBRin ACBBz, 367 one WTIDSa0B, Ta ECT ChAd 
MpATABh. Îl nas cS Sean Aa TSphota, [TA HEI IIpOcE CRAA Id 

a HIV Ad HAATUAMO HanacTa NET AECET YUARAI. "Lao Aa Ru naSuni 
EOPi N Np'RUNCIrA, TUB BAN AIOAHE paciineTE UI MUT TSra, Han 
110 HA RETE SunniiTII SUNETE 1141, Epe HE Malre tr MINH EANH 
ieace, Bate uk TSu ApziRUTe. SRO Bi NOAMNOrE BA0 Baa He Saune, 

AOBpO Bit He XTE SuntuiTul. "TARO BAUIA AUACCTI ACEPE BH4ETE, 
BALI AIGANE RAGE YOAE cAoBeante no bpana$ ui no Daou ui ceSae 

IO RAAUIGE BEMAE; TARO AA XOAE ui Hailiii AISĂITE CAGESANO; cepe 4 
AOBpE NpARM AARE Ad TUS, An NOBOAE AA CE Pacino Hei 
Ho (sic) 3ao une. ÎL na BI ACAnM FPOCNOACTEO Bu, AA Rit HASuii 
BOTH, NArSES Mo €S$ Sunt An MAUIEAl AAA Ad CE RpATI WIIET, 

ROAuno cS noSaeaui. ÎI nas 10 nu u3peu(€) naua kepita caSra, :KSnant 
I'kr negapunt, Ad BepSeTe, NOHEKE cS Hunii eri peu(u). 

Din-mila lui dumnezeu 19 Vlad, voevod și domn. Scrie domnia 

mea multă sănătate bunilor noștri prieteni, judeţului şi celor doispre- 

zece pârgari din Brașov, şi vă dau de știre domniei Voastre despre 

nişte oameni răi ce s'au ridicat—unul e cu numele Tatul Duvalmă din 

Râjnov, și Secară și alți robi împreună cu ei—și au venitîn mun- 

tele mare.) și s'au făcut tâlhari şi au omorit oameni şi multă-marfă,,.. 

furat. Şi au dat de nişte IE temei, sărace cu carul și le-au luat 

tot ce au avut și le-au desbrăcat şi le-au lăsat numai cu pielea. 

Astfel au dat apoi acolo peste ei niște oameni buni ai noștri și 

i-au lovit, ca să scoață pe acele femei, atunci ei au săgetat pe un om 
bun al nostru, pe ginerele lui Voina din Buzău, care acum e mort. 

Apoi au mai omorit doi Turci, şi acum ni se cere să plătim pentru 

ci năpaste_50.000. Astfel, povățuească-vă dumnezeu şi preacurata, 

împrăștiați pe acei oameni răi de acolo, sau ce vreţi să le faceţi, 
faceţi-le, căci 'n'aveţi nici un folos dela ei, ținându-i acolo. Mai 

  

    

    

   
   

    

1) Bucegii. :
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mare rău vouă n'o să vă facă, iar vre-un bine nu vă vor face. 

Domnia voastră ştiţi bine că oamenii voștri-merg-în-bună. voie la 
Brăila și la_Floci_ şi peste-tot.locul.,prin.-Fara-Româncască ; așa să 
rari rea 7 _— 3 

ame - a NI . Lu 3 aa. 
meargă și oamenii noştri în bună voie; căci nu-e” bine ca oamenii 

drepți să piară, ci să se prăpădească mai de grabă tăcătorii de rele. 

Și iarăşi mă rog de domnia voastră, dumnezeu să vă povățuească 
şi paguba ce au făcut ei vamenilor noștri să se întoarcă îndărăt, 

[tot] cât le-au furat. Şi iarăși, ce are să vă spue sluga noastră credin- 

cioasă, jupân Neagu paharnicul, să credeţi, căci sânt cuvintele noastre 
o 

adevărate. 

-Monosram pecele rotundă, 3. 3 cm. în diam din legendă se vede numai la 

sfârșit ÎL rOCNO Ab adresa: $ asum ASRpuM nphiaTeaca, cRAUS HI FI parapeti WT 

Fgamsa: bunilor mei frieteni, Judefului şi celor 72 pârcari din Brașov.— Arh. 

Ao. 747. 

c. 1482—1487. — Un Neagu paharnic nu găsesc în doc. lui Vlad Călugărul; 

el poafe să fie insă identic-cu postelnicul. Neagu dela 1487—1493 şi în cazul 
acesta scrisoarea de mai sus trebue” pusă înainte de 1487. Cf. Lăpădatu, |]. 

c., p. 70. 

CLIN. 

+ Aluaoeritvat ROWA ÎW aaa ROEBOAA II POCNOANEI, MUT 

POCNSACTRO ATINSA CAAĂEILA ACEPIIA IIpIIATEAEAV TOCNOACTRA 

"A, CĂALNS HI EI NpATApEAL WT Îpauiog, Aero BApazie, n CHOAd- 

RAM POCNOACTRO RH 34 FHUrS Hi prku(0) 119 ai CTE NSCAAAn; ABBE 

BI PABSAEY POCNOACTRO Bi. Aa "TAB A ECT ACBpE Ad CTE pELAUI, EpE 

CTE PAN PABANIPIINAAM? AĂA a3h 1419 Bit CAVA NABIIA AO ezra? lau 

rkeava znegogaa ex gaaui? Han keo Sauna No BALS BOA, Bate 

WRET Suma HU EA PWENWAADZA WUT BAAUIES, „BEMAL, RARO CALA 

SUMA ABA CAC RAMII HI AO CATA? Ad CE HE AMORET YpANNTII CIIpO- 

MACII POCNOACTBA AMI Bâc pai? Cpe ti OVCAOEOANIX STORE N9 BAS 

BEMAID CRSAE, Ad VOAECT RAUIE AISALE Ad CE XpatuiT ii “ua ESnSer o Ha 

cr Apare. Bzaa cS OANA Rault AOAle Ha “Bpana$ S ua (Daocun ni 

enSac no ASuanS, aa cui KSNSer campii, BARO ES Esaer-ezra? Ac 

BEA ApSTSE tun cS aSnuani Bauie A Aie PUBS Hi CBE 110 DA ECT 

"Tp'kBOBAAG MUT HAEY AoAiEȚ A Boaru Mk cS Bani, ARO CATA CS 

LOAN; EpE UI SEASEOAIX TOCNOACTRO AMI, BAPAAT Ad uRSEAO 1 Ad 

ECT EANA BETA RIEARS-I, ApSra. lant BoeMS uAop'kES BaueaS Suny 

EPURO, Ad HAI HE Sunny Bano NpaR? Gaţie si 9 BAe BOA Că- 

AY HU 00 ROAIO ACHAL AOAEAN, GAP CE CS BPATIIAN ROI FIŢE MUT 

13
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periuta ema, nouri S Aoaasta-aotr Aisaastta Ş. a dui$ 
BEMAIO, d POCIISACTES ANI BpATIIX BaultAS uactbi$, Rase ur ker Biao 
mara. SI guue ronepirre 34 pasauipiie. Ile anami, tur nau SAa ter 
HAN BARO ECT, EPE BHANHA TOCNOACTEO AU 4 Hau(1) ARATE HEMATr 

FT Rac HI EAHO NpABAG, HS HA S3MAATE CHACA ABIT, Bano 

"ere W CATA S3tan WT "TEX CHpOALACEY tie tvete twr GanSaer, 

"Tao BApE 110 S3HMATE WT HOPA, A WHO NA BAPHHET, H NHIVTre 

ie ARO BHATE CAc TEN ASBITONE PARA ARAEM, d POCISACTEO. 

“AMI rOROprre cepe Sur HpzEAAatii WWr pati, a ApSroR rOLOpWTE 

4 epe umar GanSae. Ie auam Bale] au cer Boak. ÎI an Buy Acera 
BAS CATBOPIIA, EpE CS N BAule AIOAILE certi $ MOR pSRS; dan 3Ham 

EpE AAA AMHIp Cc “POenSA Ha aut Bpask ui ca poaireak atu Barpa 

Hunan(a),. 2 epe Ati ce [Auui'T] ua "ruau pasore H'ker $ sanie eanue- 

ere recnoAnua am tpaa'k ui poairea'k aut Darrpa Hipbau(a). EI riesu 

ÎS BAIA, MIO AMI CTE HSCAGAH Bi, An VONS Aa S Serii 40 poairea'k 

aut harpa Iipdana; ui BeauuecraS 25 KpaaetS XosS Aa pasSmeri, pe 

Cata Bilâă AO cară ua CATA CASTS TOCNSAIA At - Bpaa'k,. -M.FOCNS- 

AMR KPAA ME ECT APBRAA CHA; a BE ROAD CS BAN AIALE, Bu 

"Y  ApPZIITE "SA, Ad wkemr werăa non S$ RaamuiS Beata, Slau 

AP EZAA F'RYAMO ati S Bac, Rit M'RETE WUCTARHAU Ad WHHIIALO 340 3ad- 

pasi IlnnzaSu; aan Bare Bano Bu cer Rua LnnzaSui az. Gono- 
TkTE RARE ME BIT MA NORSUI. Tre. gti pre” babi 

Cu mila lui dumnezeu lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea 

dulcilor, şi bunilor ar prieteni ai domniei mele, judeţului și celor doispre: 

zece pârgari din Brașov, multă sănătate. Şi mulțămesc domniei voastre 

pentru cartea și vorbele < ce mi-aţi trimes. V'am înţeles bine pe domnia 

voastră. Dar, bine e Oare ceea ce aţi “zis, că Sănteți bucuroși de 
răzmirițe? Dar ce vam stricat eu până acuma? Sau n'am trăit cu 
voi în pace? Sau n'am făcut pe voea voastră, cum n'a făcut nici 

pun domn din Țara. Românească cum am făcut eu cu voi până 
acum? Că nu se pot hrăni săracii domniei mele din pricina voas- 
tră. Căci v' am slobozit drumurile peste tot prin Țara Românească, ca 
să umble oamenii voştri și să se hrănească și să cumpere 'ce le place. 
Când au [mai]: umblat oamenii voştri la Brăila și la Floci și peste 
tot. locul la “Dunăre, să-și cumpere ei. singuri peştele, cum umblă. 
acum? Altă dată! oamenii voştri cumpărau doar peştele-și-tot ce le 
trebuia. dela „oamenii noștri, și n'au fost nici odată așa volnici cum. 
sânt. acum ;. căci rain slobozit domnia. mea, ca.să trăim [în pace]. * 

a 7,
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şi: să fie o ţară ca şi cealaltă. Sau, căruia dintre oamenii voştri i-am 
făcut strâmbătate și nu i-am făcut judecată dreaptă? Ba am judecat 
mai mult pe voea voastră decât a oamenilor noștri, când s'au dat 
îndărăt caii până şi dintr'a treia ţară, dupăce fuseseră duși îi Mol- 

dova, iar din Moldova în Țara Românească, şi domnia mea i-a ” 

întors omului vostri, cum n'a fost nici odată. Şi voi vorbiţi de: 

răzmiriță! Nu ştiu, din capul vostru este, ori cum este? Căci dom: 

nia mea văd că oamenii noștri n'au nici o dreptate dela voi,-ci 

le luați cu dceasila avutul, cum le-aţi luat și acum acestor săraci 

oile din Săcuime. Astfel orice luaţi dela cineva, i se pierde, și 

faceţi cum ştiţi cu acele dobitoace ale oamenilor drepţi, iar domniei 

mele îmi spuneţi că fac pârcalabii dela Bran, și altă dată spuneţi 

că fac Săcuii. Nu știu ce voiți voi. Și eu vaș putea face destul 

rău, căci oameni de-ai voştri se.găsesc totdeauna în mâna mea; dar 

ştiu că am pace cu domnul meu craiul și cu părintele meu. Batăr. 
„Iștfan, şi mi se pare că aceste lucruri nu sânt cu ştirea Măriei. -Sale 

“domnului, „meu. craiului, sau a părintelui meu Batăr, Îștfari. “Si cartea 

ce mi-ai trimes, o voiu trimete-o părintelui” meu Batăr Iștfan, şi 

”voiu.da. să înţelcagă și Mirici-Sale” “Craiului. Căci până acuma știam 

că sânt sluga domnului meu cu craiului și că domnul. meu craiul“ ră 

ţinut drept fiu; voi însă, câţi oameni răi sânt, [pe toţii îi ţineţi acolo, 

că n'a rămas un cal în Țara _Româncască. Când eram însă noi la , 

voj'1), voi nu ne-aţi lăsat să facem rău, din pricina lui-Tăpăluș. Și 

iți ce rău a fost Tăpăluș cu voi. Gândiţi-vă ce are să fie la urmă. 

    
   

[nm lonogran ş Decete ri rotundă, 3.3 cm. în diam. cu legenda: > | Tg BATĂ [HOIL- 

HO], Vl AVÂGTIIIO FĂEÂIO 1 FOGNOAIII; adresa: $ eius n Tomata 7 Ta 
utwoR : judefului și celor 72 pârsari din ZBrașoo.-— Arh. Jo. 274. 7ze, E 185 (A Pe 3 

c. 1491—1492, când încep din nou prădăciunile turcești în Ungaria și Tran- 

silvania,. în urma morţii lui Matei Corvin (6 „Aprilie 1490). Plângeri de felul 

acesta le repetă Vlad Călugărul în 1493 și 1494; cf, Lăpădatu, |. c., p: 46. 
ST 

AU. 
/ 

7 AnaceTitm „59: BIWA Il ÎAap, ESUROAA HI PocnoAutiz Race 

aeavan SrPpORAAYINCROI, CHUZ REAMEAATE ÎIAdAa BOROAE, MIE 
recnoACTIo AM AORORHS BABARIE MAUINAL ADATEA REGINA 1 PWAL- 

Team u AOBpILAA mpa Peatat, czAuS tur hpanmi(eu n tacea para: 

se ştie că Vlad Călugărul trăise, înainte de a fi domn. pela Sibiu și pela 

Braşov.
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pwat. Î] ne cea nocaagate iaurtra BEpHora soapta, atentat TSAep 
AWEWSET ; "TA BApE EANEA MApEdET BA BAUEMS NPIATEACTES, 4 Lit Ad 
epSere, noneke cS naum nerutnii prkun. Îl Bora Aa RI SAmouTr 
Mera. ISa. fin. 

Din mila lui dunmezeu lo Vlad voevod și: domn a toată țara 

Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad voevod, scrie domnia mea cu dra- 

goste sănătate dragilor noștri vecini și părinți şi buni prieteni, jude- 

țului din Brașov și tuturor pârgarilor. Și după aceasta, am trimes 

pe credinciosul nostru boer cu numele Tudor logofătul, și ori câte 

va spune către prieteniile voastre, să credeţi, căci” sânt vorbele 
noastre adevărate. Şi dumnezeu să vă înmulțească anii. Iulie în 18. 

Moose; pecete potundă, 3.5 cm. în diam, cu legenda: > 150: BATA) BOII- i 

EOÂsl= MĂCŢTII]LO BGNIO | TOGNOANIIn ; adresa: $ uamna Aoăpnat npităTeatai n 

posireatat, căAuS i uparapeat wr lipamoa: bzzz2țor noștri prieteni și părinți, județului 

și fârgarilor din Braşoo.— Acad. Rom. 3; reproducție fototitografică de D. A. 
XXL 

Sturdza, Doc. dela IViesbaden, pi. ÎI; îbid,-p. 21, trad. D-lui B. P. Ilasdeu. - 
(Aci scrisoarea este atribuilă greșit Iui Vlad epeş). 

1495—1496. — Pun această misiune a lui Tudor la 1495—96, deoarece între 

1491—95 “Tudor € citat în documentele lui Vlad Călugărul ca' vistier; cf. Lă- 
pădatu, Vlad-Vovuă Călugărul, p. 69—70, 

ponei emit its măcar Ne ne et et e Popa mi pre e 

p- 

„TI CLXI. 

| fel ÎAaă, EOUROAA Hi FOCHOAMIIN, NULUEF FSCOSACTEO A HALA 
"MECTIIPIIM EpATIIAA HN AEpINAL NPINATEAGA, CĂALNS ui i Tuiai NSa- 
TApoM wr Bpamet, MHoȚe aApagiie. ÎL w cea Aaa $ ananite rec- 
NOACTES EH Bă pABOTS mauteaS nputa'Tea$, :tSnanS AntavrpS -ho- 

„CAATER, EDE ACIAE Aa c4 HauiS tnurs AO POCNOACTEA Bi SApaâal 
WIUSU AARE 19 ata Ş Tbuaa M.S Ezanman; Tate cS Saezan 34 
Huy aur lua, zena AVnăteta“ ur ATăgiiinz, cena Haanavanena, 
AO BEA AER AA AS CE-zNAATPIT=ASBATII "TARO Wu HA BEA 
ACR HE E AOPZA APIITII; 4 CRĂA BApE BOI WASTE WI HOScAaTIi 

n CA CIWVA NAUM RINITOAL AG POCINOACTBA RU, a TOCNOACTRA BH 
Seannere nac pai 'Ta SXBATIITE "PUNEAU, AA CE Dad ASGATII 
îSnanS A mauiTpS, ui Aa ce Aacr $ pShe ueronS uao'kiS, 49 EANS 
ACIIPS; EpE MOANLM TOCNOACTBA EI RARO HAUIu VECTUTU BEpATIE, N9- 
AMHSTO Aa AS ce He Apa:e ANUAR, Epe $ NArSBI HE BIO PA WeTa- 
eur. ÎL Gorun Aa Savoir Ala recnIoACTBS. nul, 

LA 
zi
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lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea cinstiților noștri fraţi 

şi buni prieteni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov, 

multă sănătate. Şi dau de ştire domniei voastre de lucrul prietenului 

nostru, jupân Dimitru al lui Volata, că a venit acum un an la 

domnia voastră cu cartea noastră, pentru datoria ce are la Jima şi 

la Căliman1). Astfel s'au pus chezașe pentru aceştia Ana, femeea 

lui Jima, şi Marghit, femeea lui Căliman, că până la Paști i sc vor 

plăti dăcații. “Dar de Paşti” el 'ă”putut să vic; și acum, orice om 

ar trimete cl cu această carte a noastră la domnia voastră, domnia 

voastră faceţi atâta pentru noi și puneţi mâna pe acele chezașe, ca 

să se plătească. ducaţii jupânului Dimitru. şi să se dea în mânile 

omului său, [toţi] până la un aspru. Și mă rog de domnia voastră 

ca de nişte cinstiți fraţi ai noştri, să nu i se mai ţie bahii, căci în 

pagubă n'am săl las. Și dumnezeu să înmulțească dhii domniei 

voastre. 
De iii 

Monogram; pecete „rotundă,.3:5 i își diam. cu legenda: "a [5 nas! [EOI1- 

EOAITATRGITIIIO BASULO-L TOGNOAUIIL.; adresa: MANIA MECTIVTHAL RpaT Maat ui 

ASR npiuaT EASMȚ RAS ni BI THEA nSpragom wT Bpamsa :-crustiților noștri ra: 

și buni pi a Cui, județului și celor 12 Zârga din “Bi “aşov.— Arhi o. 739. 

. Di Pa 
ai „a p 

rw 7 
CLXII. , 

+ Tu, ww. Iiaaa, BOMBOAA 4 POCNSAIIA,AUUIIET FSCUSĂCTES AMI Mre- 

urna BpPATINIA NI ACBPIAL MpINATEACAV CĂALS 1 EI Filat NSp- 

rapa LUT pane, anoro : 3apatie, II n$ ccm Aaaa S aianie roc- 

NOACTES BI Băpăai WROIO, Manu (sie) aer: R&S, no mate ASaurrpS. - 

LicA4ra, NONE Hi rasa BARO IUMAT AAZE SU, WHO AAA MO. 

ra “amare 1 FOCIICACTES, Rit, "Faso ACTA ECT dan, CAAd WE EITU 

ne roaante wr BXA(A) EAT PAN AAA Ad A5 Ce natia, NS ERO 

EUAALAO Ep He AS CE AdcT WI EA Bart, Gero paul MOANAL roc- 

HSACTIE au Rao! “eeruTii Bparita, Sun Te MS POCIISACTEO HU 

ienpanS ui npatAS, Ad MS CE MAdNIAT "TAI MAG H3jpaai Hanle: 

BOA, EDE BEAM „MIO EET NANE SAGRRGA 1 NIp4t. Telpe... roenos- 

erles 2) pu. 1 ÎI] nora nui neceaul. 
i 
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» Jima şi/Căliman par a fi nume săsești românizate. Vezi un «Simanen», în 

a doua jumătate a sec. XV, și un «Schymanen Gerg», pela 1500, la Sibiu (Rech- 

nungen/ |, p. 35, 261, 268). Căliman e Collomanus, Kolloman,-IKollman. 
7 

1 zi 

:) La cuvintele cuprinse între | ] hârtia e ruptă. y ln î, lb [ Sr] A, 2 Vi 

m —— 
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Io_N Vlad voevod şi domn. Scrie domnia mea cinstiților frați și 

bănilor prieteni, judeţului şi celor doisprezece pârgari din Braşov, 

multă sănătate. Şi după aceasta dau de ştire domniei voastre despre 
acest om al nostru, anume Dumitru „Volata, care ne-a spus că are 

acolo o datorie, datoria aceea pe care o știți şi domnia voastră. 

Astfel destul a așteptat; vor fi acum cinci ani decând așteaptă să 
i se plătească acea datorie, și iacă vedem că nu_i se.dă. nici „un 
ban. Deaceca vă rog pe dom nia voastră, ca pe nişte frați cinstiţi, să-i 

” faceţi domnia voastră ispravă. Şi „dreptate, ca să i se plătească acea 
datorie, pentru voea noastră, căci este un om foarte drept al nostru. 
Și Lreiu fi  eeuneseător] « domniei voastre. Și dumnezeu să vă bucure, 

uteru Tu 7 Truu eransa]; fecetea, de 3. 3 cm. în dam, e stricală ; din tecendă 
se vede numai la sfârșii LOGILOAUNI. — Arh. A'o, 2 

1482—-1496, — Cf. No. precedent. 

CLIIII. 

+ Aluaccruwat Bota Îi aaa, BeetoAa 1. roensaiitiz, niuer 
FOCIISACTEO Au More Bă pati? Hanu ADEBIAL IPULATEAVAL 1 RANAt- 
HA cSceAwai, czAuS unt nparapivat wr paun. ÎL no cea Aaaa 
ua Sananie (Sic) mpa TeacraS ii, EpE NOCAAYAI REpia CASTA Hama 
Ilumeu en norpezunaui nau p'kun ti nputareacțr]eS nu; "Ta Rage 
EAMRA MBBECTIT BAUIEAS TOCNOACTRS, A UPIIITEACTES Ri Aa r(a 
epSere, epe c$ ucr nam prkuu. ÎL Born Aa Samos aka 
BAMIEAMS NpităTeac'TeS. 

Cu _mila lui dumnezeu lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia 
mea multă sănătate bunilor nâştri prieteni ș şi de aproape vecini, jude- 
țului și celor doisprezece pârgari din Brașov. Și după aceasta dau 
de știre prieteniei voastre că am trimes pe credincioasa noastră slugă 
Şimon cu vorbele noastre trebuincioase cătră prietenia voastră. Și 
tot ce vă va vesti domnici voastre, prietenia voastră să-l credeți, 
căci sânt vorbele noastre adevărate. Și dumnezeu să înmulțească 
anii prieteniei voastre. 

Aonoşram; pecele rotundă, 3. 3 cm. în iliam e din desendă se poale celi la 
început »X IG BAS A și da sfârșit ui EI POGIIOANHR; a fost identică cu cea dela 
VĂD. 753, 760 Ș. a.; adresa: + auraai-A ABBA NAHATEAWAL PI RAILRHHAL cSceawat, cSAut 
RI npzragvat ur Epames: dunilor noștri prieteni sz de ap: ape î vecini, judetului 
și celor 72 Zârgari din Brașoo.—Arh. Xo. 199. 

1482— 1496.
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CLAIV. 

î În Îaaă, BOEECAA 11 FOCSANI, MILET POENSACTBO AVI MHIWTAW_ 

BApatit ACEpiunAi npitarearRai POCNOACTBA A, CĂAUNS II EI Tia * 

nSprapiua tor Doamne, n TS3H BU AABAT POCIISACTEO A 5 ahad- " 

ME RAMON MIIAOCTI BApaAi WBHBII MOALE POCNOACTEA AI, NOI haau- - 

Boa, aia vw. BSa4($]-ui A[Suiani 1), nenene nat ce.cS. Sean SI ș 7 
Baepim $ Garueae ww ÎhinnS_XScap. Ilonene cer npean IilunS 6 
S napuiaaaaui Îpansprtane MS cS ce Saeau S Tepruui îi dpaopun, 7 

ARO ECT ApAIRAA MIST AIOAEAL POCIIOACTEA AM TA HA ECT SBEAy 

"ruaii—ASEatru. | Ile rea AcuAcuue nparapu cei tr PepriS ripea, ș 

FOcNSACTRE Ai Ta cranSune atei cc Iilutn$, TABO MApTSpIICALuIE j 

NpATABII ÎNA HUIX ASUIE, RARE ME CE EET Saca TilunuS, Mt Eat aopriu, . 
u$ nay/ cer Strula uanacr. Toro paai ni CATA MAR CTANS AIEAL - 

cae e auati) AS Ale MOI N9EA, rsenSAcTRe AMI 1 Cc e les $ rpaaov. 
A e     

  

pi 

"TUT AAA reenioaerua At. “Foro paai eule ie nSeru CECNCACTRA 4 
AMI AC RAuicii AâgETh, ARO Ad PAEAATE Ii HA BAUI BARON, ARO e 

ECT NpaR9 1 ACE, pe AIAĂE POCNCACTRA AM HE €S BHHOBATII Hui. 

"Tae Aa ta ce nenpatrur ASEUTE;, EpE HE MEF WCTABINTII POCIISA- $ 

CTRO A ASA roeneAtrgă Au $ narSzev. Il ger Aa Sano 

WÎTA RAUISH AMAGCTII, dA. 

lo Vlad, voevod și domn Scrie domnia mea multă sănătate 

bunilor prieteni ai domniei mele, ljudeţului și celor doisprezece pâr- 

gari din Braşov, și iată vă dă domnia mea de ştire domniei voastre 

despre acești oameni ai domniei mele: popa Vlaicul, Ilie din _Bu- 

zău_și_Dușman, că li sau luat 16. florini în Sătcele de către 

lancău husarul; fiindcă a pirit Jancău Ma părcalafii din Bran că i 

s'au luat în Gherghița 50 de Borini, și a ținut astfel calea oame- 

nilor domniei mele și le-a lat acești “bani 2), După aceea au 

venit înaintea domniei mele toți pargarii din n Gherghița şi au stat de 

faţă cu lancău, şi au mărturisit pârgarii, pe sufletele lor, că nu i 

sa luat lui lancău nici un singur florin, ci le-a făcut năpaste. Iar 

acum din nou au stat de faţă! cu aceeași oameni ai mei și cu 

  

n
e
a
 

| 1) Orig. A" mata; numele Dușman|se găsește câte odată în actele vechi, 

d. p. într'un doc. din 29 Sept. 1512|dela Neagoe Basarab (Arh. Stat.). 

N“ 2) «Ducaţi» e întrebuințat aci în înțeles general: "de bani»; cf. No. CLXIX. pei latu 

me re e PA tere seat pna tree pi arme ee rea erp
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Iancău, înaintea domniei mele în eetatea București, ş și iarăși a rămas 

lancău strîimb după legea noastră și [a “Tămas)”s să plătească oame- 

nilor domniei mele. Deci, am trimes domnia mea iarăși la domnia 

voastră ca să judecaţi şi după legea voastră, cum e drept și bine, 

fiindcă oamenii lăomniei mele nu sânt vinovaţi de nimic. Să li se 

întoarcă dar banii, căci nu va lăsa domnia mea pe oamenii dom- 

niei mele în pagubă. Și dumnezeu să înmulțească anii domniei 
voastre, amin. 

A/onoeram ; Pecica, de 3.3 cm. în dram. ruptă ; adresa : ș Aoenina npirareaka / 

reens Sera Ba Mu, cxAuS n Bio Tina npzrapwat WT Hpamivg : Bizi/or prieteuz ai domntei 

mele, judegului și celor 72 pârgarz din Brașov.— Arh. Vo. 720. 3 

1482—1496.— Pentru Tancău, v. No, următor, 

CLAY. 

+ lw aaa, BOMECAA HI FOCSANI, NULUET PSCNSACTEO AVI AMISrE 
BApatie ACUA AS6pua npiereate, caAuS n Ei upzrapoa wr Bpa- 
ULISE, 1 W ceM AdEaai S 3Hanie Bamoi ataccrii 34 panor$ IiluzS, 
€pE TA CA WWCTARIA CAC ROAI FTOCNOACTEA AWI, Tă ECT ACLUEA S 
BEMAIO FOENCANIA Kpa'k, Nat cAta cASr(a) WBoMS goa'kpun(S) roc- 
NSACTEA an Alauseg, a Wii AS Sae E nou, Ta € nogeraz eze Iilu- 
B2AS. GEro papal MpOCIIA BAUIOH AMAGCTII, RAR AH (Sic) Act 
piata, Bon BoakpunS roensacraa au Alznzea AM HEGOII CS- 
AIE, IIS € S8£A CC ROMI, 4 RâUIOHI AMIACCTIL Ad SUvTE 3A RSA 
COENCACTEA AMI, RC BOAkpuHS POCNSACTEA AMI Aa CE BBATIT, i 
WHE CKSAHIJA; £pE POCNOACTEO AMI HE REAL WCTARITIL Ad EET Boa'k- 
puiS rOENOACTEA Ai BRap. H orn eu Beceanr. 

lo Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănătate bu- 
nilOr mei prieteni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov, 
și dau de știre domniei voastre de lucrul lui lancău, că l-am lăsat cu 
voea domniei mele să se ducă la ţara domnului craiului, dar o slugă 
a boerului domniei mele Mânzea, i-a luat acestuia trei cai și a 
fugit împreună cu lancău. Deaceea cer dela domnia voastră, ca dela 
niște buni prieteni ai mei, caii boierului domniei mele Mânzea și 
niște scule ce Je-a_luat împreună cu cu_caii; domnia voastră să faceți 
pe voea domniei mele, și să se întoarcă boerului domniei mele caii 
și acele scule; căci domnia mea nu vreau să las în pagubă pe boerul 
domniei mele. Şi dumnezeu să vă bucure,
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Afouogram pecptedeg st Ti din. pierdută ; adresa: $ asum ASRgităt 

npuerealea, exăuS n En nparapsat wT pause: banilor me: prieteni, județului și celor 

72 pârgari din Brașov.—Arh. o. 797. 

1482 — 1496. — Numele Iancău (ung. Jank6)_era foarte obișnuit la Săcuii din 

Săcele ; v. Quellen, I, p. 631, 686 (1526). — Cf. No. precedent. 

m CLXYI. 

Du  Iw aaa, BOEROAA 1 TOENOANIR, MHUIEP CoCIS ACTE AMI AO 

apari HALLILM UECTUTUA EPATPITAA II BAMZRUMĂL CSCEAOVAI, CRALNS 

i nSprapom wT Pain, Hi n0 cem Adda Ş 3BHANIE COCNOACTRS tu, 

BABO IPA CAN CHpOMAY TOCNOAC esa, [n]aenea Alukanta, Ta 

CE 5BAASRA NpEA, TOCNOACTBA AMI, Sano AS cre aarSBuant [E]A ua arie- 

Vreo neronS ne3 340. “Tae, BZA(4) AOXOAHLILE SEcTUTIII NSprapu 

wTr ÎpauioR Had NORAHCARETRȘ, A AMI STĂRAMIXAIO RAO Aa AS ce 

MAALIAT CAPATA WHOMSI ( (si€) uAcikS. Gera păai rOCnOACTRO BI 

SARATE RARE Ad MS CE MAALIAT, EPE TA CTE BAPSBIIANI B£a BAROIIS 

ţ uAGRkiA Npat. ȘI ao AS ce HE NAAGRT CAPAT, HE NTEAMO ră Al 

WCTABITII $ TRAMIUNS EMPATA CUpOMAYS WROAS. Aa BariueT, di$ 

NAATIITE POCNOACTRS Bu. || sora Bi BeceanT. 

lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea multă sănătate 

cinstiților noştri frați şi de aproape vecini, județului și pârgarilor 

din Râjnov, și după aceasta dau de știre domniei voastre că a venit 

acest sărac al domniei mele anume Mihail și s'a jeluit înaintea dom- 

- niei mele că i-ați omorit un nepot al lui, fără de lege. Astfel, când 

au venit cinstiții pârgari dela Brașov în solie, noi ne-am învoit cu 

ei să i se plătească moartea acelui om. Deci, domnia voastră puneţi 

la cale să i se plătească, căci ați omorit fără de lege un om drept. 

+ lar dacă nu i-se plătește moartea, nu vom lăsa noi în intunerec 

moartea acestui sărac ce a perit, ci veți plăti domnia voastră. Şi 

dumnezeu să vă bucure. 

Alonesiazi ; pecele rotundă, 3.3 cm. în diam. cu legenda: > IG BA, Son 

BOA MĂETIIO pĂĂTIO H TOGHOAMIIII ; adresa:  eeruTuit GpATHtAM n ACERBA 

nptateaeai, exAulS] :n nSprapea wr Painea cmstizitor fraţi șz bunilor Prieteni, Jar 

defului și pârgarilor din Râjuov.— Arh. Do. 207. 

1482—1496.



CLAYVII. 

+ ww lada BOEACAA 11 POCIOAUIIR, MMLIEF POCUSACTEO AI ALIA 
BpATHIAAN Hi AOEpINA HpitaTEAWAI, CĂAUNS n EI THAI NSprapoM we 
Îpauiet, MHOrO BApaniie, 11 W CEA AARAA S BHAHIIE COCIISACTES Eu 
Băpaai Sua puaut, Wr-A aan, Epe AS cS NOBETAN WWEUApIL Ca MERSI 
WRIL MUBAE S$ BEAMAIO; Tano Bapaqi TEN WEIL UE ECTSTETANA HAUItI 
“aog'kiui 110 ESAE ui ET Haulta. "Tate ECT HAMEpHA HA WREIIBU Hdniiil 
uaorkii lpgerk n Musa "ra uy cer Baurotaa, a Witt cui cS na- 
CARA "PSta EAI ua îi " dlarutau. Gere pan avant ron 
CTEA RIL Bapaii "TENSII EAI, RARO AA HE AA WWT SIuAputaura ue- 
BOIS SENACCT, HAN HAN SACRU NOMHOTO Ad CE HE "TEAM; epe 
BANO WBiui ce cS Sean SlnapntauS, a Wu ec Aouiea cASra Aaauut- 
sanSipeuta AacazS ra uk ecr Sata wr San Agaruu, ee ui ca 
SUIE: "TARe AAA FOCNOACTEA EUL, BABOS tau EBATIIE, Mpatu 
SAOBRIMI Ad ME Hataro Scnacer. Sl SIuapitauS ao AS ce aur 
EPIBŞ, A AVI Ad AGIIAET IIpEA HAC "PA Ad CTOINT ALEA cAc” Apa- 
TH; STARE BE MATII MpARIt BAsou. ÎI ora Ri Recea. 

lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea fraţilor și bunilor 
noștri” prieteni, județului şi celor doisprezece pârgari din Brașov, 
multă sănătate, şi 'dau de știre domniei voastre despre Andriiaș din 
Dalnic 1), că i-au fugit oierii cu niște oi aci în ţară; deci, pentru acele 
oi, cl a năpăstuit pe oamenii noștri pe unde i-a aflat. Asttel a dat peste 
aceşti oameni ai noștri Cărstea_ și Micul.şi i-a bântuit, iar ei și-au 
pus [acolo' chezași pe Jima. Şi pe. Matiiaş, Deci vă rog pe domnia 
voastră ca acei chezași său aibă vre-o o asuprire din partea lui Andriiaș, 
nici Oamenii noștri să nu mai fie Dăpăstuiţi, căci câte oi i s'au fost luat 
lui Andriiaș, a venit L-aslău, sluga Îui Damianfi, și le-a luat îndărăt 
dela Jupâs Drăghici, și încă cu vârf. Decimă rog de domnia voastră ca 
de niste frați ai noştri: oamenii drepți să nu aibă asuprire. lar dacă 
lui Aridriiaș i se pare [că i s'a făcut] strâmbătate, să vie înaintea 
noastră și”să stea de față cu” Drăghici; astfel va avea judecată 
dreaptă! Și dumnezeu să vă bucure. 

  

j 
. 1) Diilnok, sat spre sudvest de Kezdi-Vâsârhely, în “Transilvania. 

—— j
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. e 4 
Aonoşaam ; Becete_rofundă, 3.3 cm. în diam, cu legenda: Să IG BAIA LOII- / 

BOA ATALGT]IUO F[AS]H(LO| UL FOGNOAMUIIL ; aZresa: $ nana? fparuam n AS- 

Bpimai aparea, eAuS ni Ei ia nSprapoa vw paun: fraților noștri şi bunilor 

prieteni, judeţului și celor 72 pârgari din Brașov.— Arh. o. 200. 

1482—1496. 

CLXVIII 

î Almacceriva Bo:BiWa Iw Haag, ESEROAA 1 POCIHOAMIn BEA 
ăi, Ier rocnoAcTES At AVE BApănie MOI ACEBiitA! 

npitarearkai, cane 1 Ei nparapwat Ww'r Îpanutvz, Î W CEA Adda 

S auanit BapaAn Rai VACI, [IO ACIAE cc BatuS tuurS S roc- 

NSACTEO AMI, A TOCNOACTRS MU TAFAAL IL ABBE paaSAtey BAUIOII 

AMIACETIL W ceai. "Furw pai 34 "T93Hi H2EAt 19 EC! SBEA0 GIA 

WT UAȘIRIUII POCNOACTBA AMI, A VUHO CE -ECT cite nskparuas, Bano 

ec BHAO BOAk Ramon Amaceri. "| A AA Sunet. H_.EE- MOALAN, 

21 CHPSAAKOAL POCIISACTEA Ai, Ad IL ANAT NBARAS We GALEI, Mias- 

căt; AIonestce EC "Tpet(€) Rao anii AOAle Ad HMAIST. NpABAS 14 

BEMANI FOCIHCACTEA AMI, II AALE POCNOACTIA AU $ BAIIEHI APARARE. 

"Toro paAn Ser ACHTII AO RAIDEII: „MUASCTII CASA POCIISA CTE AU 

ASnan AluRSA H3ApaAlt EA tou poa ecr S$ Nauzui RpenSa; 

PARSIL AA HANAET NBAtAS WT dute iase TH, Aa AS ce ne APARUT 

BWVIL BE3 npatăg, W Be-Banouia, Il sora Ad “Savage AkTA rOCNoA- 

creS Bu, anina. az 

Din_mila lui dumnezeu 1e Vlad, voevod A domn al Ţării Ro- 

mânești. Scrie domnia mhea multă sănătate bunilor mei prieteni, ju- 

deţului SĂ şi celor doisprezege pârgari din “Braşov, și despre omul 

vostru ce “a venit cu cartea voastră la, domnia mea vă dau de ştire 

aceasta: domnia mea am văzut și „vam înţeles binevpe milostivirea. 

; voastră despre toate, Deci, cât dăspre” acea opreală ce s'a făcut de 

! către oamenii domniei: „mele, “accea toată s'a dat îndărăt, cum, a, tost 

voea milostivirei : voastre, „Aşa să facețingi voi oamenilor şi săracilor 

domniei mele, ca să aibă dreptate dela milostivirea- voast ă, căci 

(trebue ca oamenii vâştri să aibă dreptate în țara domniei mele, iar 

oamenii domniei mele în ținutul. vostru. Deci, are să vie la milosti- 

virea voastră sluga domniei mele jupân_Micul pentru un cal ce-l 

are] la Hanăș. Crețul; astfel, să aibă dreptate dela milostivirea voastră, 
mea 

1) Orig. regia (dat. pl.).
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să nu i se ţie calul fără dreptate și fără lege. Și dumnezeu să în- 

mulțească anii domniei voastre, amin. 

-Monogramj. Becele rolundă, 3, ED za în diam., cu legenda. faarte-clară : să O 

EASIŢIŢ EOIROAI AR6'TUL0 BIO H COCNOAUIIII ; adresa: + astuia npiereită 
POCNSACTRA Ai, CRAUS H Fi Nnparapoa “Ure Hpauiwn:; bznzzlor prieteni ar domurei mele, 

judefului și celor 72 pârgari din Drașov.— Arh. Yo. 760. 

1482—1496. 

CLNIX. 

Ir a-i Muaseruwvat, BOEMIA [iv Hadp,.ROIILOAA u roensA ni, nuc 

POCNSACTRO AM AOrw Bă panute măturnav ASEpUAt rpină Teaca, CSAUS 
LI ABANAALCETUAI Hpzragsa UT Îpauioa, Hi W cE4 AOANAL POcĂRA- 

1€TRO BI BA WVUSII TTORAG, 1119 £ NpOAdA Slarr(e)aa wuea Gacom, a roc- 

YISACTEO RIL Ad CE HEROANITE RAGE Ad naăriir Tiitzu Gacui "Ton 'TSRdp, 

„EDE EET FEENSĂCTEA AMI, TA Ad NAATIIT CDEUINS; A POCUSACTES ANI 49 

"Sutra BOa'k POCROACPEA RH. || Aa coROTET POCHSACTRO Bit £pe S Toni 

TERAPIA ApSrII HEGTE Meda paBtVr$, AS Aa BHae BaAult roenoa- 

SCTRSTIBE €S can ASRATII POCNSACTBA Atu. Ta ui NpOCHAI, BARE ASEȘII 

LO pHIATEAL FOCNSACTEAANUI, RARE Ad CE NSTPSANTE Ad Ati ue BSAE GAP 

si Ş 1[19 POALE, auS Ad Ati ce marul cnemno.ctte, Îl corn tit Recea. 

Cu mila lui dumnezeu lo Vla d, vocvod și domn. Scrie domnia 
mea multă sănătate bunilor noştri” prieteni, judeţului și celor doispre- 

zece pârgari din Brașov, și mă rog de domnia voastră pentru acea 

marfă ce a vândut-o Anghel!) Saşilor, domnia voastră să vă nevoiţi 
ca să plătească acei Sași marfa, căci este 3 domniei mele, și S'o 

plătească iute ; iar domniă mea voiu face pe voea. domniei voastre. 

Şi să vă gândiţi dorhnia voastră că nimenea altul n'ate nici o treabă 

cu acea marfă; ci să știe domnia voastră că sânt tot bani de-ai 

domniei mele. Și vă rog ca pe niștetbuni priecGiit ai domniei mele, 
Să vă dați osteneală ca să nu mi sc întâmple nici o pagubă, ci să 
mi se plătească în grabă tot. Şi dumnezeu(să vă bucure. 
m Motogramş pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam., cu lecenda: > 100 BAIA, BOI li 
BOA AA CTIIIO RAHIO Ii TOGIIOAUINI; aZresa: Tauri Aer NpInATEAEM uȚ 
Banipuitat eScejem, cSAuS ni AkinaieceTei nparagem wr hpamon: Bailor nostri prieleni A 
și de aproape decini, judeţului şi celor 72 pârgari din Brașoa.—drh. Ao. 138. h 

1482—1496. o A 

  

1) Orig. aarraz : poate Anghel din “Târgoviște, al cărui fiu «Gergl» făcea negot 
pela 1503 la Braşov (Quellen, 1, p. 5). Cf, «Angelus de Targovistya» într'o scri- 
soare a lui Radu cel Mare dela 31 Mai 1500 (Copie Ta ea" Roma



1 Iw  Inăa EOMEOAA si rocnoanua, minute FOCISACTRS AVI AMISCE 

sapanii MOEA ASEpIIA ESCEASAL UI npinarfAeai, CĂAUS Hi NpArapoA 

Ei. Îl n9 CEA Aga S Bunule anus avacer(i) BA WBOTA CUAS- 

) Mda AMeerd; BABO ECT SNA WEULE Su S pam; Tao MS ccr 
OA ă Ş PERĂA Ă UAORER: Aa AH jaogiins-ă (Ă, AA TE WTBREAEA 10 ApSrS 

CTpau$, Aa ra ECT KSBOCAA. șI RAMEUIN CS HOLAII DO HETA Ad MS c$ 

S3eaui WR fn un daegune_£. Tao Aa Bu HASunr Bor Aa AS He 

BAPHHET ACEUTAR, NS A4S uukTE BACH pat Cac "Tora “AŞISESA 

119 ra cer BABocaa. Îl ora [nn] e geceanT, — "TarSa wr Paiuo. 
sea ee Dati IR PIPER n 

„To Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănătate bu- 

nilor mei vecini și prieteni, judeţului şi celor doisprezece pârgari din 

Braşov. Şi după aceasta dau de ştire domniei voastre despre acest 

sărac al meu că a cumpărat niște oi acolo la Brașov, şi i-a zis un 

"om: dă-mi un florin și te voiu duce prin altă parte, şi l-a păcălit. lar 

vameşii s'au dus pe urma lui şi i-au luat 150 de oi și 6 farini: Deci, 

povăţuească-vă dumnezeu, să nui se piardă dobitoacele, ci faceţi-i 
ia ir 

judecată dreaptă cu acel om ce l-a păcălit. Şi dumnezeu să [vă] 

bucure, — Tatul din _Râj D951) 

Aonogzam ; pecete rotundă, 3. 3. 5 cm. în diam ștearsă; adresa: t Msem upe- 

Teaca, CXAUS ui Ei papii wr Bgause: prietenilor mei, județului și celor 72 pâr- 

sari din Braşov, Arh. No. 193. 

  

1482—1496:7-Atribuesc accastă scrisoare lui Vlad Călugărul, pentrucă: ea-arc. 

caractereld paleografice ale jumătății a doua a sec, XV-lea; cerneala albăstrue 
De ii e TI 

dovedeşte acelaș. lucru. pia died 
7 eee 

/ CLANI.   
“- Aluaceite BOtieto ÎW lada, BOEBCAA HI POCNOANILA;, HINUILET POC- 

aSAcrEe Au CAS ui Sprapoai W7 Dpauer aere BAparie, «i 

: AORORUGE NORACHENIE pîinea reensAcTBa Bit. Îl ce Aadtam $ 

| ananie POCNSACTRA BI BA WE Hanu "TpArSEII, Ha tate ÎlnESaa n 

AManraagitr, £pe €S VOANAn RARE "rpzreBiii, Ta Ad €S Bau ui [$] 

| Dope, a win ce c$. excranSari CZE HERCII dea ek. “Tano ce cS 

  

= 1) Diacul.



MENIAN CA LINIA, Ad HAL AOHECET WBIOBE MW AOAAORCROII BEAR, 

Aa ui Ser nau 'Trezregiui. H vruitaul c5 îdaaseiturre Ş Mea: 

—ous “TA UAL CS ASHECAN WEHORII 4. IL uesaan eSTiiiii "partii 

A MeAcae S DSanaa, Atac cS Acuzat Alea sete e, Ta H €S Baa 

nat S pese Ta HA €S Aaau wanoge. ÎL Ba na n EA, nutai SLAGEȘT 

wr BSAnAa, Ta Hat 3naer 3a pacor$. HI mwraau cS! nâur "rpzrogiut 

3ă flazeprra 4 APSA AOEBU MOALE: AOEEAO BUWȚII CACBOANO CA 

sunorau ASEUTEA? SL Wor MA €S pesti: HAETE CA EOTUVAI CASECAII, 

HA Ad CE HE GONTE, Ha Hate ASiay. Tano cS wrțiuuai Ala EZĂA 

e BAC Ha Maui YoTap S Apasa, 4 Wu ui cS cu [sau IER AALE, 

TAU €S NOceBăii îi ASBIETIA Hai cS Saeaui. Gero paul BU Npocum: 

COROTETE, PE HECT ACEPE, tiA HE CS BHHORATI HAUN APA snipă. 

SIuS, ARO RU EET BIHORAT ae: ne Eur Slacepra n ALOASOR:RrLTE, a 

Hanu acai cS npanii. Lake LU MEANA), BBATUTE HAM ÎeuIiTia, Aa 

sai ue 3arner. Îl ere catA NOcaaa aula caSra TquzatĂ Ad BSAcr 

ON CA UAI DBEA RACI AMASeru, ȘI ABS MAL HE RpAtATe, 

cenorere, ua ere pasSanul. A 

Cu mila lui dumnezeu lo Vlad voevod şi domn. Scrie domnia 

mea “județului și pârgarilor”d din Brașov multă sănătate, și dragă în- 

chinăciune aducem domniilor voastrej „După aceasta vă dau de ştire 

domniilor voastre despre acești neguțători ai noștri, anume Nicula 

și Manglavit, care au umblat ca neguțători ș și au fost și în Brețcu, 

și S'au-întâlnit cu niște. Moldoxeni- și așa s'au tocmit cu ei Să le 

aducă berbeci din țara_A ra Moldovei, ca să-i cumpere neguțătorii noștri. 

Și s'au dus Moldoveni la Moldova și le-au adus 450 de besbeci. 

Şi au aşteptat neguțătorii noștti patru săptămâni în Budila 1), până ce 

au venit Moldovenii, și i-au chemat iarăși la Breţeu.și le-au dat ber-" 

becii. Şi era de față cu ei Albert din Budila, care le știe treaba. 

Și au întrebat neguțătorii noștri pe. Albert şi pe alţi oameni buni: 

putem fi slobozi cu aceste dobitoace? Îar ei le-au zis: mergeţi cu 

dumnezeu sloboz nu vă temeți de nimic, pe. sufletele noastre, 

ajuris 22 de oameni şi i-au tăiat și le-a -au u_Juat-dSbito    acele.  Socotiţ 
dar, vă rog, că nu e bine, fiindcă-câfnenii. noștri nu sânt "vinovaţi 
întru nimica. Poate vă este vinovat Albert sau Moldovenii, dar oamenii 

»B tc - a u şi Budila sânt două sate în Săcuime, la granița Țării Românești.: 
Plaiul Teleajen, m 
Ten a ” 

  

e 
ze 

 



    

  

IP 207: 

noștri sânt drepți. Vă rog deci, întoarceți-le avutul, ca să nu li se 

prăpădească. Şi iată am trimes pe sluga noastră Îștvan, ca să fie 

şi el cu ei înaintea domniei voastre. lar dacă nu le veţi întoarce, 

gândiţi-vă [ce-o să fie), că sânteţi cuminţi. 

Afonogr an aa rotundă îu_dians diu lroendă se cunoaște numai 

Al], Î; adresa: $ msum ASBgIa npieTeaea, căAUS ui uSaragoa wr hpanioa: Br/72i70 

mei prieteni, regular și pârgarilor din Brașov. —- Arh. Ao. 734; ATi. Aro. %] 

(atribuită greşil lui Vlad Ţepeş). 

1482— 1496. 

CLANII. 

“ Aluacerivat, Boitiu[] Îw Îraaa, BOMBA 1 POenoA ii, rue 

POENSACTEO AU AMOIA ACBBITA NPHIITEAEAS, CĂAUNS 1 NPATAPOA 

WT Îpaus9t, AVOTE BApARIIE, Î MU CEA AABAAA S AHANIIE RAE AUiAo- 
CFI BApaAi WBOFran ctipoataya, no uate BonSaz Wr Gapara, ra. zita- 

ASBA_IIPEA, TOCNOACTESTÂNII, ao ră ecTr_MaetittA i Ranera, Toro, păai 

tat npocuai BARO AGEPI NpIIIITEAE, BARS “a aa Seturnuurre aatsoii TIpat, 

pe nu npectiu. Ii sorn au ReceAiiT, ANULHA, ae ai 
. o” p 

îi Pi - 

Din mila lui dumnezeu 10 Vlad, voevâd și domn. Scrie domnia 
mea bunilor mei pricteni, judeţului și. pârgarilor din Brașov, multă . 

sănătate, şi dau de” știre” nilostivirei voastre despre acest sărac, 

anume Bobul din "Sărata, care- sa a jeluit înaintea domniei mele că 
poimtii= se 

l-a prădat Capotă: Deci vă rog; “că pe nişte buni prieteni, să le 

faceţi judecată dreaptă. Asta vă rog, și dumnezeu să vă bucure, 

amin. 

Jonogram; + pecete rotuudă, 3.3 cm. în dian., cu. legenda: > 160 RÂS A BOHHUAII . 

MACIUIO. BEI N POGNOAUIIL; adresa: + npareaeat POcnoActita MU RAS 1 Nfz= 

rapoaz wr Bgauisnz: prietenzlor domniei mele, Județului și pârgar ilor din Braşoi.— 

Arh. Vo. 203. 

1482—1496. — Vezi No. arh. 149 (CLU) şi 458 (dela Dragomir Udrişte). 

anii 
CUSUT. 

7 Aluaceriie BOR Iu w aaa, LOUROAA 1  peene Ani, MUIE roe- 

NSACTEO AMI AMOFO Bapanie MOIA ACEBIIAL CSCEACAL Ii NpHtATEAEAM, 

CAAUS 1 Es TIM IPACABSA WT Bpamon$, ui W. CEM AVOANAL UI NpS- -
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CHA BALS AMASCT, BARE MOI NpHIaTEAN, 34 pazoTrS nonS Doman 

n Paaovas, BARE XOTET AA ACIIAST S BEA FOCHOACTEBA AMI; "TAR 

Aa ih He "erauTe, NS Aa uk WeTaniiTe S AMIp5, 34 ACI EOAIS; 4 
WU AVEHE IO ESAET ROME: BALoit - AMAGCTIL, BACE N9 BAUIS BOAP 

Aa ccm. Ionee Ezra cer AO” Hă “ALOI9” HEROAIO, AMOE CAL ACEpO 
IAA WUT Hy; "PARE MEA AOBpO Ad Hat Sunati, Aloantai nui Hi npo- 

CIA, WUCTARkTE 1 S AuipS Aa NpuuAST. Îl Borza Bu BeceanT. 

Din mila lui dumnezeu lo_Vlad voevod și domn. Scrie dom- 
nia mea multă sănătate bunilor mei vecini şi prieteni, judeţului și 

celor doisprezece pârgari din Brașov, și mă rog și cer dela domnia 

voastră, ca dela niște prieteni ai mei, pentru popa. Coman și pentru 

Radul, care voesc să vie în ţara domniei mele, să nu le faceţi greu- 

tăţi, ci să-i lăsaţi în pace, pentru voea mea; iar cât despre partea 

mea, ce va fi voea domniei voastre, tot să fie pe voea voastră. Căci, 

când eram în nevoie, mult bine am văzut dela ci; deaceea vreau 

să le fac şi eu bine. Vă rog și vă cer: lăsaţi-i să vie în pace. Şi 
dumnezeu să vă bucure. 

_Alonogram; pecele rotundă de 3. 3 cm. în diam, cu Zegenda: > 10) BAS, 

(BOI]BOAI [AAGTIIJO BAHIO 1 COGIIOAHIIL; adresa: 3 msea Aespuua eScras 
n npitaTeati, căAuS ni Bi nparapi ur HpautonS:. bațazilor muci cecini Ș? prieteni, jude- 

Zului și celor 12 pârgari din Brașov.—Arh. No. 797. 

1482 — 1496. 

CLANIV. 

Înv aaa, oetoaa ui reenoAnin, muie FOCNOACTRO AMI MUSrA 
BApPAtiiE UeeTHTIIA 1 ACEPUA NBHIATEAEA TOCNOACTRA AI, CĂANS 
HEI NPAFABWAL UT Bpanion, îi 1 CEA Ad ECTS BHAMIE RAUIEMS Foc- 
NOACTEO (Sic) 3a wBou manceropa TOCNSACTBA AI, po Ami Ec npi- 
UIEA WUT SALE FOCNOACTEO, a ww cc ACUItA S paun, Aa cr aSnr 
WF 110 AS SerpesSer 34 AMAnc'TopIII, a AMANCTOPII RAUIEANS POCNOA- 
CTBO (Sic) ne cS ra WETABHAN, Ad cu ESANT WT 1p10 AS ScrpeBSBaAT 
aa nerenS maneropinte. Gero pai npocitai tau TOENSACTBO |n]ayTe 
ACBpirat TIpEIATEAEAM TOCNOACTRA AM, Ad AS Serii RANIE roc- 
NOACTRO HCIIPARŞ, AAA te ACNTU Aa cu KSnur MUT 1[I9 AMS-RE 
„SeTpreSeATII, A WH Ad ECT ROAEI AA cu &SNIT, Ad (ra ule ganTSer 
unio. -aern Riu Recea, | Na
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+ lo Vlad, voevod și domn. Scrie domnia mea multă sănătate 

cinstiților și bunilor prieteni ai domniei mele, judeţului și celor doispre- 

zece pârgari din Braşov. Şi să vă fie de ştire domniei voastre despre 

acel meșter al domniei mele, care mi-a venit dela domnia voastră, 

că el s'a dus la. Brașov. să-și cumpere cele ce-i trebuesc pentru 

meșteșug, dar meșterii domniei -voastre nu l-au lăsat să-și cumpere: 

cele ce-i sânt de nevoie pentru meșteșugul. lui. Deaceea vă rog pe: 

domnia voastră, ca pe niște buni prieteni ai domniei mele, să-i. 

faceţi domnia voastră isprayă: când va veni să-și cumpere cele ce-i 

sânt de nevoie, să fie slobod să-și cumpere, și să nu-l bântuească - 
nimenea. Şi dumnezeu să vă bucure. 

: Alonogram ş pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam., din legendă se poate cet :.[>X JO 

BĂSĂ BO. , . TOGIIOA; adresa: uteruTuai H ACRANA NpIIATEAEAL POCNOACTEA Atiizi 

exâuS n îi aparapn wr Bpamoa: ciustiților și bunilor prieteni ai domniei. mele, Ju- 

dețuhui şi celor 72 pârsari din Brașov.—Arh. Vo. 137. 

-1482—1496. o Ar 
. „ 

î lu „aaa, ECIIBOAA 11 FOCSANI; “niitiner rOCNOACTES, anti neo 

sapat czAus wr Bpamon n EI "nparagoa 1 EA Bate; “ÎI "Taau 

RU POROBUL POCNOACTRO Ai BApAAT WBOTA CHpOMAYA Ha me Grrpoe, 

ARO € ESTIA EANEL KOH, H BAMS CTE S8EAH, Ta € AAA RAM. "Toro 

PAAÎ POBOPILAL RAO AABATE ROI, EpE [An9Ţ He Miere “NATU ROI WEOAS3II 

AMOI9 (Sic) cupomays, a Bi AA BHaTe w[ru) u$ A) S3eT WT EA 

EP MAN NOAMHSTO WT RAU sabii. IL sn cer $ [ru COneun 

wr Ga Artene). Hluo pa ne Snnuire 

* 1o-VLăd, voevod.-și domn: Scrie domnia mea multă sănătate 

(i udeţului: din Biaşov şi celor” doisprezece pârgari și vouă vâmeșşilor, şi 

asta vă grăeşte domnia. ma despre acest sărac anume Stroe, că a cum- 

părat un cal, și vaniă "aţi luat, şi a plătit_vama. Deci vă grăesc să-i 

daţi calul; căci dacă nu' veţi da calul acestui sărac al meu, să ştiţi 

că voiu lua pentru unul. cinci, sau mai mult, dela oamenii voştri. 

Şi calul este la lgi Oneș din Sătcele. Altfel să nu faceţi. - 

+ Alâno fan; pecete-rotiritdi ai diam. înlăuntrul scrisorii; din degendă 

zu se Poate ceti decât: >. . „ B:BIG TOGIIO AP; fără adresă. — Arh. &'o. 182. . 

1482—1496. — După pecete, am pune această scrisoare la începutul domniei.-- 

ui Xlad Călugărul. 

  

   
   
    

    
[) Orig. w us. - n CI 

2) Sâr pntea ceti și Gaueae ; cf. p. 199. i - 

pm. . 14



210 

CLNXAYI. 

7 Îw aaa, BOURSAA II POENSAMHL, NULIET POENOACTERO AVI HAUIIAL. 

WECTIETHA EpATIIAM 1 ACEBINAM NpHIATEACAL_D, CAUSE TIM 

nSprapsai wr. Dpauică, aero BApABUE, 1 W ce Ada $ BHâtitie 

TOCNCACTRS Br: 410 Ai cTe nopSu BAN TOCNSACTEA RH, ACEpE cz 

pazSaea roeneacras au. Gero-p d AjIO FOAE 3rOROPHT 4 -POCNOA- 

CTRS Bu Bazucu 2) wr Paine Xanzu, a TOENSACTRO BI Aa RE 

pSere, epe cŞ nam m H Bor RECEANT. 

lo Vlad, voevod “şi domn. Scrie domnia meaNcinstiților noștri. 

frați și buni prieteni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Bra- - 

șov, mulță'sănătațe, și dau de ştire domniei voastre - desb e. aceasta: 

ce mi-aţi încredințat, domniile voastre, vam înţeles bine pe domnia 

voaștră. Deăcecă, orice va vorbi către domnia voastră Hanăș, fă.-. 

noşiul din Râjnov, domnia. voastră să credeţi, căci sânt vorbele 
 oastie adevărate. Şi dumnezeu să vă i bucure. 

 Aonogri am; pecete rotundă, 3.3: cm. în diam., cu legenda. foarte clară: > IG: 

BAIA, BOIEO A AACTHIO B:BULO 1 FOGIIOANIIIL; adresa: $ namna uceruTităt 

EpATHIAM și "Aoapnat npitaTea0u, cXAuS n Bi -rum nSprapoat uri” pause: ciustiților no- 

Ștri frați și buni prieleni, judefului și celor 12 pârgari din Brașov.— Arh. No. 203, . 

1482—1496. 
. . PE 

"x , pi. - A e 
m Z ara / 

1 Iw aaa, ROMROAA u sens van; aer TOENSACTRO AM MHOro. : 
A păaiii HAUIEM SHCTUTUNAN II AVEŞIIIA NpILATEAI CAAUS ui EI-TUAL . 
nparapu tT Bpatuca, 1 no ceât AABAA $ BHAHHE CrOCNOACTEO Bu 
H3BAAi 1419 Ai CTE nopSena(u)” reensaerae BI ÎN0 BAe CASrA Ha: 
site Iilros, „ FOENSACTBO atu ACpk Ri eMS pasSatea, ui "Tora paăi 
BAYBAAAL roenoAcTBS Bu. ÎL nas pro er H3peunT- Bau caSra: 
Idee wr ac! „Ra TOENOACTEO RH, A FOCNSACTEC BH Ad nepSuri 

(sic), epe cS naue pese HCTUHUL.. H BOrA Ad Snucarțura ATA Poe. 
NSACTEO eu. 

  

3). Orig. npniăriadasaaa., 
3) Vezi nota 1 dela p. 153, . 
Pantea i Teama pete e Pg, 

Pi
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lo Vlad, voevod şi domn. Scrie domnia mea multă sănătate! 

cinstiților şi bunilor noştri prieteni, județului și celor doisprezece pâr- 

gari din Brașov, și după aceasta dau de știre domniei voastre, despre 

cele ce mi-ai poruncit domnia voastră prin sluga voastră cu nu- 

mele Iacob, că domnia mea bine vam înţeles, și deaceea vă mul- 

țămesc domniei voastre. Şi iarăși, ce va'spune sluga voastră Iacob 

din partea noastră către domnia voastră, domnia voastră să credeţi, 

căci sânt vorbele noastre adevărate, Şi dumnezeu să înmulțească ani 

domniei voastre. 

AMonogr am ş petele, rotundă, 3. 3 cm. în diam., cu /esenda: > 10 A ASI, Mac 0U- 

HOASI MÂCT[H0] n Ât[i10] H FOGIIOANIIIh ; adresa: 7 ua uneTHTeal si AOBARILM 

apiareanai, exAuS n Ei ru aparau wr Bpamoa: cinsțifilor și banilor noștri prie- 

” deni, județului și celor 12 pârgari din Brașov.—Ark. A'o,. 209. 

1482—1499, — Cf. No. arh. 202 (dela judeţul și pârgarii Braşovului). 

Radu IV cel Mare. 
(> 

(1496-1508) 5). i mit 
| fi pi 4 

ULXĂ SV III. mn: 2j 
Doi t ÎI | fa dr 

ia Atuaseiwai, so Eta lv Paacvan BOU sAa HU POENSANHIR Srpo-7 pi e 

BAAYHHCROU BEANA!S, nutuerf TOCNSACTRI aut uneruna Bparitiai 2) Z 

u AeBpintai| ESctA Ati SAS ui EI TA uSprapu Wr [pane î1o- 7 
i 

DĂ O datare mai preciză a domniei lui Radu IV e deocamdată cu neputinţă. 

Vlad Călugărul a murit probabil în vara anului 1496 (lăpedatu,l. c., p. 50—51), 

dar fiul său Radu îi era asociat la domnie încă dela începutul acestui an (v. 

nota 1 dela p. 180). Din solia trimeasă de voevodul, Ardealului Bartolomei Drâgity 

===*1j Radu; în 21 Oct. 1496, rezultă că tatăl său murise inainte de această dată 

(v. nota] la No. CLXĂVIII). Începutul domniei lui Radu trebue pus prin urmâre în 

1496: D-I'N: Iorga, Ştefan cel Mare, nota "304, are data 1497.—El moare prin 

Martie sau Aprilie 1508, după ce se întorsese cu o boală grea din a doua că- 

Jătorie făcută la Constantinopol, pela sfârşitul an. 1507 (lorga, Studii şi 'docu- 

- mente III, p. XLU). La 12 Martie 1508, repele Ungariei Vladislav scrica Sibienilor 

p—crRa e greu bolnav și sar “putea să moară în curând; la 3 Mai acelaș an el 

le scriea că e mort. Pela, 29 Fevruarie Radu trăia încă şi promitea Sibienilor . 

ştiri despre Turci (v. copiile de scrisori. „ardelene, la Acad.- „Rom.). "Mormântul 

lui, care ar.trebui să se Sc afle Ia mânăstirea ca Deâlului, i îu s'a găsit încă (v. Lăpă- 

datu, art. Mormintele. domnești-la-mânăstirea- Dcaluluiș-în-Convorbiii Literare, 

an. XXXVII, p. 433). . 

2) Forme_greşite_ și curioase sânt aşa de multe în această bucată, încât, 

4 spre a_nu_nota a nu nota aceasta la fiecare î în 1-qeosebi, trebuc să spun Că ele s sânt re- 
m 

— 

  

  a 
1 

Vi produse toate toate_întocmai_cum-se. găsesc în original. 

4 Dr m



More îi ee i Pr Ph za (PT) ] sari u Pi 
pe rm (ani : METr0 E) Z y A Z mi (TE Eh 3 

A 243] Var prrpam ZMN0 4371 o ZI Cot zi 
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i 

[ Bone nokasneluije NpuuSCIIAt roenoacrBo Ri. Îl 19 ceai Ni ş A 

pe Btaninie TOCNCACTEA EI, NăSuli BI BETA FECNOACTEA EH Sarei) ii) 2 

Îf  "FOeNSACTEA Bu npitaTeae CA NpARA SL] ni TEpaTert$, ao cre BHAE Foc- 

UOACTEBABU 11 AMOEMS POALTEALO EPATIIA; AMI UREMS NOTPS, Aare roe- : 

Î NSACTEA tii paal CA NpĂLATEACTEO, BARE "TpEBE MECIO HAANI NIpABAOM; pr 

-d TOENCACTIEO ANI EIȚIE 49 CE N NOHEBSAICATII CA POCIISACTES Fl WT e 

4 

inf” 

fn 

ANS SETE. OENOACT ES Baa HCHCRATII WT He, RARO_Ad BSAE 10 noa 7 E 7-A 

"POENSACTEA BI; "POBAE AA EIAILANS II ANI npiiiareacraŞ FSCNOACTRO SI 

mu, LI apSro ce ATCAHAV-TSCIIOACTEA EI BARGO UNCTIINAN parut "i 

"49 ASEpIIEAA npitarea[eat) 1), FAEAATE TECNOACTEO eu "Su S ApzinatS 7 

TOCNSACTEA HU TTEPE AMI HANAETE EAI BOI BEAR HI NSEAL 11 Siriei 77 

“Mor . E— Sac, IAA E SAE NaSe ŢIA au 47 

Estere MORII HauTE Starr HATE. 72 

pp „Sao ACEpE; raci Aattarre recne Acra RU_Aajiă Ş7, “spui Tare | /7 

îs A NOaere no Hui caSra Snap, hene Ass 9 ASTEAEr AO Na, 75 
15 A_AMI (NAS )MNOCAATE ASEATII POCIISACTES, BI, ASrs Mani AMaag 76 

JacTSR)e HAN GESCANĂ Base MozafTe nanTre-foel ISACT BA RU, TORA 77 

AA e? Bound, Sennefi Acnpe. ApSre narii 1[1Ş HapeuurT Han ă 

4 A) Deneazt wm mac BA reeheaer RO EH, A TSENCACTBA Bi Aa tepSurre, 7? 
Et cS natie neTruiitM NOT) EBAN pese. u BOA Ad Sanese[ujrz 2 

  

so 

    

          

    

     

  

     
   

   

  

    

    

d ATA” TOCNOACTBO RH. 2 
Que 
ape bi" (rit) î Ie Pagovaz mventaa, Auiacc'ria BORA TOENSAMIIR, Za j 
Le i În j 1 An 1 pet rit jocu D= pp? îi 

ph ti Cu mila lui dumnezeu Aș Radul; voevod și d9 an al țării Ungro- 
pi 
i  vlahiei. Scrie domnia mea Cinştiţilor frați ș și banilor vecini, judeţului 

şi celor doisprezece pârgari din Braşov, și dragă închinăciune adu- 
cem domniei voastre.:Şi după aceasta dau de ştire domniei voastre: 4/7 24» 

. ! 

povăţuească-vă. dumnezeu pe domniile foastre să-mi fiți domniile 74/77 
voastre prieteni,.cu dreptate şi cu frăţie, cum aţi fost domijile voa- 

“rit 

£ fi 
stre și părintelui meu fraţi; noi ne vom da osteneală [să fm] pentru : 44; 
domniile voastre cu prietenie și] cu dicptate, |cum trebue 1 cu dreptate, |cum trebue cu dicptate, |cum trebue [să fie] între „uri 

  

fear îi 
oi. Şi /mă_voiu Sil voiu Sil | și domnia me | de domnia voastră, întru al pe + 

a cele ce veţi cere dona voastră dela oi, ca să fie pe voea dom- 477 
niei voastre; numai să vedem și nol priktenie (din „partea domniei 
voastre, Şi de alta ne mai rugăm dă dorkniile voastre, ca de nişte 
cinstiți fraţi și buni prieteni: căutaţi omniă voastră acolo în ţi lutul 
domniei voastre și gă 

| 
ăsiți-mi un cal mare și frim 7 os şi bine făcut; n tite” 

EEE | 1) Hârtia e ruptă aci, Fapt A W



P 

pui 
trebue să fie pentru nbi, și să fie puestru]); sau dacă du ţi pu- 

tea găsi Junul buestrul/doj nia voastră & îmi/Ceţi găsi (poa (unul care 

să fic iu e_de_pişi iăre =, pute) aa /domnia voastră//până la 100 : 

florini, Şi trim eţi priit sluga noastră, pini Benedec, să-l aducă 

la noi, iar Afoi vom, trimete te bai anii 5) domniei e voastre. Alta iarăși, 

    

  

     

   

Î SA MORT fe) var 
| pe? A 

P/I ZA Pi Hf Hr“ 7/2 

SA Tu AMI milă 

  

     
    

= EDate Să fo fie armăs jâgan) rom €ţi găsi/ domniile voastre, nu 7, 

mai să fie riare/și rupe și Die Alta iarăși, ce va spune 

Bened pc al noâtru din partea' e tea A ore ce i ăomnia A (4 

voa A să credeţi „făci sânt vorbele noastre adevărate și trebuin- 

ci6ase, ȘI, „dumnezeu și Anmulșească anii domniei voastre. MI 

o > Răul voevod, din mila ui dumnezeu domn. 
Z, 

MU 77 Peclte Stundă, Ș: 3 cu. în diam, pierdută adresa : + uter îi ASBpitaAt 

apt ise, ExausS n îi = am nSpragpu ur Igamon: cinusfițitor și bunilor prieteni, jude- 
falie și celor 72 pâreari diu Braşov. — Arh. Xo. 257. 

/ 1496. —Scrisoarta pare a fi dată curând după moartea lui Vlad Călugărul, 

/ sau cât timp trăia încă el, deoarece Radu nu-l pomenește într'insa ca răpo- 

sat. — Benedec he este cunoscut şi din alte misiuni; el fusese trimes de voevo- 

dul Ţării, „Româneşti la Sibiu în anii 1495 şi 1496 (v. «Benedictus nuntius vaivo- 

dae transalpinensis ad majestatem regiam» și <Benedictus_nuntius —vayvodae 

/ transalpinensiss; în Recliiungen aus dem Archiv der Stadt Ilermannstadt, 1; p. 
184 şi-209- Misiunea din 1496 poate să fie aceca la' care Ungurii răspund prin 

Octomvrie acelaș an (v. scrisoarea lui Bartolomei Drigfty din 21 Oct. 1496, 

prin care spune Braşovenilor: că trimite <oratores» la Radul vv. şi-i roagă să-i 

, petreacă până în Ţara Româncască).— — Benedict mai apare ca sol la Sibiu sub 

| i Mihnea la 1 lunie 1505ȘSiD"Viădață la 11 Octomvrie 1510, de amândouă dățile 

| 
| 

„Eipitars (copii după scrisorile lui Radu, Mihnea şi Vlăduță la Acad..Rom.). 
pr J     

îl Mican ati 
| Pa CLXXIX. | aia 

Fi ! 

î Alirase CTINUA BOW w, Pa ASIA EAEROAĂ II TOENOAMINA BA- 
celi Beau RAAUI CH, DUET "POCUSACTILE AMI AMROro BA pazit Hd- 

MIMA: / ACEpII: M pa VEAWVAL 51 MECTUTHA CSCEASA, CAAUNS n EI -TUA 

IPAFApUVAA WwTr hpawmoe. II ns ceai AARAM $ Buantie BALLEAMS Npiitd- 

"PEACTES: BAULO A CTE nopSuaa(in), ABE BIi CAM pazSatea, BAII9 

au CTE MCRAAML FHNTS 34 “BEpS, RAO AA APTET AO He: Bau 
ARATE, AMIBIIS Ad AOIAEE- 1 ut Ape Ad CE pater, ÎFAE Bauie 
lipita TEACTRS AVE k auaere EpE TOCNOACTRO MIL HE BII CAM BHA Rd 

       

     

    1) Orig. npse; cf. npscuw în Trojanska prita (sec. XIV arius>, Z 
2 Orig. xoace; cf. , sârb, _XoAarţ, un 8 Psi iute de picioare (scz zice și despre 

cal şi despre om). a. 

:) Orig. ducații; v. nota 2 dela p. 199.2 - 
tei, 

— 

CATE hi fine



IEI a si 27 snt! A 43 100? 

214 y ze pa by at PI ! 
cam pat e st *h Esi]? 

MAUD, ANS RH CAM RILA AVEPBAMICAZHIIE 11 - AEpE Mpita Tea, RAR-u AZ e 

ECT BHA Ii POAÎTEA TOCNCACTEA AI Iw > Haaa,. ESEESAA, BETA Ad ră 

npoerivr. Ba ren aa cn nSeruTre AISAle Ha nauig TEpS 1 Ha nep$ 

HANAL EOA'kpWAi, APO Ad ACHALT UI MIBHO Aa ce pari. "Lao 

Ad TAEAAMO FDE CE MHMMUIIE ANETIO Hac ACCTA BAN PAEOTE; TARO HE 

BHAMO AMI: ECT AN N C% AHANiE FOCNOACTBA RU, ai ue. Tano rphet 

Ad TAEAAALO TEI PAROTE, [IO CE SIHET "Tată, NAT CS UT BAtit ASA, 

„MAI CE X'TET HANTIL MT HAUIEX AA, a Ten 1) ASAi Aa ce Suei(En- 

LET, RAO MA BE RIITII CSA, 11 Bahoi. Îl BOr4 Bit BeceaniT, 

4 

Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod și domn a toată 

Tara Românească. Scrie domnia mea multă sănătate bunilor noştri 

prieteni și cinstiți vecini, județului și celor doisprezece pârgari din 

Brașov. Şi după aceasta dau de ştire prieteniei voastre că am în- 

țeles bine cele ce mi-aţi poruncit, căci mi-aţi cerut carte de încre- 

dințare, ca să vie la noi oamenii voştri și să vie în pace și în 

pace să se întoarcă. Prietenia voastră ştiţi doar bine că domnia 

mea nu vam fost vrăjmaș, ci v'am fost binevoitor și bun prieten, 

cum va fost și părintele domniei mele lo_ Vlad voevod, dumnezeu 

să-l ierte. Deci, să vă trimeteţi oamenii “pe credința noastră și pe 

credința boerilor noștri, să vie în pace și să se întoarcă în pace. 

Și să- ne gândim că s'au făcut destule lucruri rele între noi și nu 

știm, fost-au ele şi cu știrea domniei voastre, sau ba?. Deci, trebue 

să vedem dacă acele lucruri ce > sau făcut așa sânt tai de Oamenii 

Di să vă bucure. PY . 

Alonogram ; Decele rotundă, 3 em. în diam, cu legenda: % IO Ps Asal2 

ROGRUAITTAUIAOCTIIO EMIGIO LI FOGINOAHII, cz Zişatura IUL; fără “adresă. — 
Arh, Vo. ar 4 ap (Ap: can pi qi 

jr 1496 sau îngeZutul Ii Aa9ge o sr nat] 

[urit (atit 5) 7 seri ua ep ET Hp 
şi Ati vf - sm ep! i CLAXNĂ. W. We 15 £r7 tut d 

1 bn 21 Î A 
E ui 

Mi i) Aluaserigatesoinsiuv at | Iw Paiova ROBOAA ui TOCISAMUA, Met iu 
i Pi 2 „FSENSACPRE-AĂUI Hauntai MECTUTAA BpATĂISAL 11 ACEBINAL upitaTeAŞ, cj 

SI "pe 
; 

ÎI 18 că AS a ft rii IiSprapsa wa Bpauet, AMSro aapazie. Îl no ccm 7 ; 
    

    

  

di 
que 1 AdRdA $ : ie FOCnSA TRY Bi > BANI AM CTE POCIIO ACTRORII DI 
ă o msn apa IS ns 
AL au ) “GROTE USTOAI sad ie IN Cam 3ATROPIIA: A TOCNOA- 
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Hat poairea Au aaa, BORSA, | Tea 7 

Mn EEŢ-AAAA Anp/ E IICATE roe SAS” Zăui TEpăiIo, IN €4 TOCNSA- + Meng i î 
CTRO_BU ET DI Tes A RAE Ş II EpATEi ES ' pita eacre. SI 3 A emorea. 

49  ELAPTII AASFâtS.f PIAITEAt s: ANA! BOIESAG, BOFA Ad ra HpseTiiT, Mm, 
BOTA ME AAPERA CA ss snaeril RAAUIRA aEMAT;; ; rase NŞ-roBE ue 4, pf per. 
AIE CHA. BATBOPIIA Ad Sipuat pasqttipuue, ue e (ez _BATESPILA c, 

naburu Aa pusi ad patat. dluxuk, 7 Ân7r-d ma 
ecr |A uita rege Yo, sir OTSI NO AVFIO Bac. Ip. 2, 

“Pano Acne ue BUTII NV TSH-S iz:anS SIA AEACESĂS, ANL HE AVO-F 4/7 i 
-KEAMO  WCASBSAITU sroee. lare AA Epe hui s cupeatay eat ASCTA j (taie, a 

RAS, US Bea nene nedaeogene N A_ninake i ezite AA CEL 0 pi 
ma Gero pasi Aa noulacre reenȘAcTRe, iu AO EH 
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n Vu STORE WCASRCANTIL, ÎNa ce Xpâner cupoMacu AMIpHS i cas- pr | 
BOĂHS, €pE MMAA 1 Aa. Ip ca eueerid = ES AiSA AU EBAAR. HI e. re 
Ad HI AARATE FRESACTESL II S Burfnuie a AMI MALI EPĂRAAUI: CZA,A /? ia 

/p Tae lecr, S 'Tuauuuop_ ce purâți S ÎSAuuS ec vwriuuea ? "Tao aaa Ș (ea, 
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MU UEAO WEASESAITII 1 NSTOLE. 

er d Ad Pansr$ Tspuea, epe cS |ROIjcR 

  

| Cu „mila lui dumnezeu Lo Radul, voevod și domn/ $ Scrie dom- VU447, 

nia “mea cinstiţilor noștri fiați și bunilor noştri prieteni, județului Y/a 47 2 

și celor doisprezece pârgari . din Braşov; multă . sănătate. Și. după vez dr 

această “dau de știre domniei voastre, despre cele ce mi-aţi împuţat pp za 

domnia voastră " asupra/ drumurilor. . că/ le- aş fi. închis: » domnia. 44 /p 7 
e 

voastră știți că până cela fost în viață părintele meu : Vlad voe- 

i PIB papă 
Lg PO  



şi! p N p 

sie Su je 

  

„/ 
'vod, el a | pace cu  înălțimea/ sa domnul craiul/ meu, iar cu 

domnia voastiă a avut crediăță fi jurământ şi frăție şi prietenie. 
lar. după moartea părintelui meu. Vlad voevod, dumnezeu să-l ierte, 

m'a dăruit: dumnezeu u'ţihutul meu, cu Țara Rmânească; şi dru: 
murile. nu le-am închis, casă fac răzmiriţă, ci ]€-am închis, ca săne 

putem păzi de vrăjmașu nostru Mihnea, căci nu e multă vreme 

decând a venit kl și unblă pe acolo printre voi.2). Deci, până ceva 

sta el acolo în. inurdt Ardealului; noi hu/ utem ozi drumurile. (374/7414: 

ha Știu că şăracij- “destulă nevoie, dar cu.drumurile deschise noi / 7j4]. 
ea păli. Deci, să trimeteţi (domnia voastră la înălțimea 

erăiul, ca să alunge de acolo pe//vrăjmașul nostru, fşi/să nu stea [a ter) 

  

   

      ici în ținutul Ardealului nici în alte locuri. dela margine, ca să 
pr „putem şi noi deschide drum file, și să se hrănească săracii în pace pe: fl 
m W și în bună voie, căci şieu am pace cu înălțimea [sajeraiul, domnul pirhelei 

a meu. Şi să ne a5( domnia voastră |/ştire despre acel vrăjmaș al 7 
pân a    

   

  

   

  

Vii nostru: ne este el fAcum/este la Timişoara, ori s'a 'dus la Buda? 

     

p 
UE L pi! 

(ȘI atânci noi vom deschide drumurile. Şi de lucrul Turcilor să şti atit 
„pomnia voastră că multe oști sânt la Dârstor și în toate părțile, dar! pif: 

Ve a . a. . s . 
pr meargă în. ajutorul lui Ștefan voevod./Domnia voastră ştiţi cum |z , 

1 : . - a, x z L m'am jurat €u cu domnia voastră; cât voiu fi în_ viaţă, (Să Bu vă! pn 

VĂ WIH' mau lag gând să vie asupra domniei voastre, ci s'au adunat ca să 

       
- id 

omnia voăstră tă vor trece Turcii pe undeva prin țară noastră, [ Ar 
dela Severin nă la Brăila, ca să prade în țăra domnului AS înăl) 

ţ a = 7 . . . . . . a . o. gala în țimei sale craiului. Şi_apoi, şi Mesit-bașa 2) este iarăși cu (papi 
oaste la Brăila./ Și vă-rugăm pe domnia voastră să ne dați ştire de 

- lucrul solilor noștri: unde sânt ei acuma? Domnia voastră veți fi 
ştiind, căci vă vin [mereu] oameni de acolo. Şi orice va spune dom- 

qa KHW niilor voastre sluga noastră. Bădea,. să se crează, căci: sânt vorbele 
noastre adevărate, Şi dumnezeu să înmulțească anii domniei - voastre. 

Li 
- - Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam, cu Jegeuda : x LO PSIASA ROERO AMI 
MĂGTHIO RAIEIO 1 FOGIIOAMIE, ce Zigazurile AB, MAL pe IL; adresa: ș Maui 

1) Mihnea încerca să intre în "Țara Românească încă dela 1497 (v. scrisoarea 
nunțiului regal. Barcsay. Jânos, cătră. județul Sibiului G. Hecht, din 149;, fără 
dată de zi şi lună; copie la Acad. Rom.). Cine era acest Mihnea? Un hrisov - 
al lui cătră mânăstirea Tismana, dela 1 Noemvrie 1508 (Arh. Stat.), ridică orice 
îndoeală asupra filiațiunii lui: el numește aci pe Vlad (Ţepeş) tată (poatrean), 
pe Vlad "Călugărul unchiu “(erpuu, recneacraa “ai Baa BoeRoAa HaaSrepSa), iar pe 
Mircea cel -Bătrân' strămoș (ngeacAz).-: | ” = 
„.2) Mezet-pașa. n
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SECTIA: RpaTiiaM Hi ACRplUM NnpiiaTtasai, eRAuS Ei Tita nSprapsat wr Bpauiiva: cz 

stiților noștri fraţi şi buni prieteni, pudețului şi celor 12 zârgari din Brașov. — 

Arh. o. „ 272; 

1495, prin Aprilic, când Malcoci- beg se pregătea să plece în Moldova, de 

unde înaintă până la Lemberg prădând. Vezi Iorga, Chilia şi Cetateă” Albă, p 

172 şi urm.; Ştefan cel Mare, p.: 243 şi nota 304. 

CLXINI. 

1 Aluacerine BSE lu PaASţA BROIBOAA 1 POCIHSAIIUA BZCOIL 
scaune SFTPORAAYĂNCROE, MIIUIET POCIICACTEO AMI HALA UECTIITILA 
1 EPATUIIAL HI ACEBIIA HpBIIATEACA, CAAUNS păaenS ui Ei rută nSp- 
rapoat WT Dpauie. ÎlHere 3Apazite NpIIHOCHIAL TOEHOACTEE Bu 
19 CUI AABAAM $ BHAHIIE FOCNOACTEA BI Bapai namera uAOr'kia, n9 
uateiS Ganea, tur Îsi, BARE £ Bi ou Ag cd ApSroas ” 
uaorrkS Ho NpaRS ns Tipar Stcn:S ; EZAaA GU 43 Bpau, d _Biie- 1 CTE 

SYRATIAN, TARE EAI MUT HUY A Bit Acre Sean. GE3 NzpIna, A 
ABSroas vw uk tuie AS cre Satan $ aspiră no TOAL 4 BILE Cre 
Sao: SEAMA, EAjle Ad'NAAPII TABU, AAN EE3 Hui EALIS tnu$, 
TAR9 AB0 GH RIMCBAT TOTan SANkia, Rao Tora uaon'kiă, Ras /. 
ue cre Sgecua(i), uS ra ere Saoititant Aa naaru? Gero papii npoeitat 
TOCNOACTEO BI Ad IA APZENTE BAR BAROH, Ad HA CE NAATUL T Suan 
ACENTAL 19 WI CTE SEAN, îi Ad ECTS AMIPHO, EPE ME Mad HU Aus 
Bun$, u$ cer npan uacrkiz. Face ao ie Hai sere NORpATIIT, a Aur 
HE REMO WUCTARIT Hauitra uaogkia S narSuS, HS uruS Sacru, wr 
Rameră daetkuă ui nopituie. ÎL orz tit SAmo:ur ara rsensAeTas tu. 

  

Din mila lui dumnezeu Io Radul, voevod și domn a toată țara 

Ungtovlahiei. Scrie domnie Tăgăr*cinstiţilor noștri” “fai şi. buni prie- 

teni, judeţului crăesc şi celor doisprezece pârgari din 4 Brașov. Cu 
inultă sănătate mă închin domniei voastre şi apoi vă dau de ştire. dom- 

niei voastre despre omul nostru, cu numele Stanciul din Nămăeşti, 

că umblând el cu un alt om pe drumul drepțalBrașovului'și-ajun- 

gând la Bran, voi aţi pus mâna pe €j/şip e tinul l-aţi spânzurat fără 

judecată iar celuilalt i-aţi luat șaptecflorini și l-aţi pus apoi la 

chezășie, ca să mai plătească încă zece florini, și fără nici o vină. Dar 

dacă acest om ar fi vinovat, ca cel pe care l-aţi spânzurat, cum de 
nw/ l-ați spânzurat şi pe el, ci l-aţi pus numai să plătească ? Mă rog 

1): Orig. nea nana, fără pârâş, adecă fără să fi fost pârât de cineva. 
Pa ae pr 

>
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deci de domnia voastră să-i faceţi judecată dreaptă, şi să i se plă- 

tească banii ce i s'au luat, și să petreacă în pace, căci nare nici 

o vină, CI e om drept. lar dacă nu-i-veţi întoarce, noi nu vom lăsa 

pe omul nostru în pagubă, ci vom lua şi mai mult dela un omal 

vostru. Şi dumnezeu să înmulțească anii domniei voastre. 

«> Aouogram; pecete rotundă, 3. 3 cm. în diam., pierdulă; adresa: î naum 

SECTIA EDATIAA n ACRAHNM NBA TEASA, CXAUS KpaacaS n Fi-Tia nSprapsa wr hpa- 

SR: ciustiților noștri frai și buni prieteni, judefului crăesc şi celor 12 pâr- 

gari dinu Braşoa. — Arh. o, 271. 

c. 1503. —Stanciul din Nămăești pare a fi acelaș cu „Stanczul de Compolong» 

dela 1503 (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, |, p. 16). 

CLXXXU. 

- AMuascritwa Eoiitva Liv Pais ROUROAA HN POCNSANHA, NUT 
TOCNSACTRO Ali HAINA ucerarrut A EBATIitIA 1 ASEBILM NBA TE 
ASA, CLAUS 1 EI “THAI NSprapsa 47 pane, MHOro BApaBite. Hi 

“TS3U BI AARAM S$ BHANIE RALIOI AMIAOCTII, EPE Cac BOI RSA 
NOHAOYAe aApate na ueerurS iapeRS IlopTS, îi AaAE Sora "TA 
BU CRE IO HAS BOA, Tă HI BE MApA CAC AOBPOAETEA II nSeTrui 

sui exe ueriie Mi cae Aap. Tora paai 1 3ă Bâc CAE ce NOTPSANLAN 
cae ACEBOAETEA. Gero paai NSCTUL AO POCNOACTEA BI HâNeră 
WECTIITOTA BAACTEAHHA npanureak, Snau(4) Aparoăvipă, BEA 
BOTA CTOANRA POCNSACTRA AMI; Ad IIMAT SECTA Adp wT Rault 
aaserii. [| aro ue Acu ua ateere AS Alugzita, Aa Bu Rate 
soaan ACEpA. ÎL ape io ue mape AluyzaHa, Ad TA BEPSRATE, Epe 
€5 nau peu(u) uerntn. ÎL sora ui necearrr. 

Din__mila lui dumnezeu Io Radul, voevod și domn. Scrie domnia 

mea cinstiților noştri fraţi și buni prieteni, judeţului și celor doispre- 

zece pârgari din Braşov, multă sănătate. Și iată vă dau de știre dom-: 

niei voastre că cu voea lui dumnezeu ne-am dus sănătoși .la cin- 

stita Poartă împărătească și a dat dumnezeu de s'a. făcut totul pe 

voea noastră, și “impăratul ne-a primit cu bine și ne-a dat drumul 
cu cinste și cu daruri. Deaceea ne-am dat silință și pentru binele 
vostru. Deci am trimes la domnia voastră pe cinstitul nostru boer 
şi diregător,.pe jupân. Dragomir, marele stolnic al-domaiei mele;; și să 
aibă cinste și dar dela domnia voastră. Şi iată „va .veni în locul lui
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Mihăil, să vă dea. veste bună). Și orice va spune Mihăil, să-l :cre- 

deţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. Și dumnezeu să vă bucure. 

'AMonogram pecete zotundă, c. 3 cm..în diam., cu legenda foarte clară: x 100. 

PSIĂSĂ_ HOGHOA AMNAOGTIIO BAIGIO N TOGIIOAIIL; adresa: ţ naum uterurna 

RBATILAM 1 ACRPIAL NPHIATEAGAL, CRAUS PI AEAHAAECETHAI NSprazoA WT Bpausa : ciastzfrlor 

noștri frați şi buni prieteni, județului și celor doisprestee pârgari din Braşoa.— 

Arh. Ao, 225. i 

  

'1504.—Anul în care Radu cei Mare se duce la Poartă. Mergerea lui s'a în- 

tâmplat în timpul verii, căci la 17 Sept. 1504 se întorsese în țară (v. scrisoarea te- 

saurariului Ioan-Bornemissza_către Sibieni, cu această dată ; copie la Acad. 

Rom. cf. şi N. Iorga, Studii și documente II, p. XLII). Scrisoarea de mai sus 

cătg deci-din-vara-sau-toamna-acelăiaş an.— Dragomir a fost stolnic pe lânză 

Radu cel Mare în tot timpul domniei lui, dela 1496 — 1507 (v. d. p. documentele 

dela 1 Aug. 1496, 1499 [fără lună], 15 Dech. 1501, 9 Martie 1502, Mai 1502 [fără 

zi], 20 lulic 1507 în Arh. Stat. și 10 Dech. 1505 la Acad. Rom.) După poreclă 

cI'se chema Izvoranul: aşă înte'un doc. dela 9 Ian: 1497, â cărui listă” de-bocii” 

c identică cu cea dela 1 Aug. 1496, în loc de Dragomir stolnicul, citim /- 

zoranul stolnic; cf. acecaș numire în doc. din 25 lan. 1499 şi Dragomir Jzzo- 

ranul, mare stolnic, în doc. lui Mihnca din 7 Sept. 1508 (toate-în -Arh._Stat.). 

Sub Mihnea îl mai găsim citat la ÎI NSemvrie 1508 (Arh. Stat.). În tratatul cu 

Brașovenii dela 3 Dech. 1507 nu e pus între martori. ” 

CLIAXXIII. 
DN ii 

3 Aluacerire Boitiio lw Paaova BOUBSAA 1 POCUSĂNHIA BACON 

Bean SrpoBAayiiictioni, TRUIET FOCNSACTEO AMUL HAUIAl SECTUTILA 

EPATINAA II ACEȘINAL IIBIIATEATEA, CRANS LI EL -TUM NSPTAPSAL WT 

Bpamea, avere apatuit. [I no cux Aaaa! $ 3uanie rocneAcCTaS. Bu 2), 

NOHERE NOCAAN FOCNOACTEO AI cASr$S roensAcTEa aul Slacăn AO B4- 

UTA POCnSAcTEA. Giro pAAli MOARA PSCIOACTEO BI, ARO AA ANI 

HANAETE FOENSACTRO RU AA ROAd, AA Ad BSAST TOAEAUL II (WVRO- 

BANI Mi CAC ROUISpE MI CA Chem, Ii Ad BSAST HOBIUII AER, 1 BABOS 

BHATE POCNOACTEO RI EpE 'TpEBSE BA IIST; "TARE 19 BA RE BUTII 

IEHA, A FOCIIOACTEO AH CAth MUCTABHA Hă aiSnau Slazău, Ad NAATIT. 

Il ma Rit AMOAHAL FOCNOACTRO Bi, ARO Ad AMI HANACTE TEI 

„CTRS AM S Bpeane WT TprBScti MUT ACNE N SAEPIL, BOAHBO TE 

"TpEGRATII FOCISACTERS AI. Tao BEAM Ad CE HEROANCATE POCIISĂ- 

  

- = Trad. verbal «să vă spue colac bun»; cf. în scrisoarea lui Vlad Călugărul 

de sub No. CL. «aa "azer rade "Ask, Comp. CU expresia «a spune (a da) colac 

bun> cuvântul coZăcar, colăcaș în înţeles de vestitor, 2dpphiscuzvose H,Tiktin, 

Rumănisch-deuţsches Woârterbuch | (Bukarest, 1903), p. 389, sub colăcer.... 

—2)-Corectatdin” Tinere e aa



220 

CTBS EU, A AMI BEA SUMEI ROAIO POCNSACTEA Rit. ÎL GOrn BI LeceauT, 

— II ape mio Bu u3peue Slaeent, 4 FOCNOACTEO BI Ad BEPSETE, IOHEe 

CS tau pei HCTUHHI. 

Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod și domn a toată ţara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia mea cinstiţilor noştri frați și- buni prie- 

teni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov, multă sănătate, 

Și după aceasta dau de ştire domniei voastre că a:n trimes domnia 

mea pe sluga domniei mele Alexi la domnia voastră. Deci mă rog 

de domnia voastră să-mi găsiți domnia voastră două care, dar să 
fie mari şi ferecate şi cu coşuri și cu toate ale. lor, şi 'să fie nouă” 

și bune, 'ciiin “Ştiţi domnia - voastră că sânt de nevoie la drum. lar 

cât le va fi preţul, domnia mea am lăsat pe seama lui jupân- Alexi 

să plătească, Şi vă mai rog pe domnia voastră să- mi găsiți domnia 

voăsttă” Şase blăni de pântece de vulpe şi de jder, cât va fi de 

nevoie pentru domnia mea. Așa să vă daţi osteneală domnia voas- 

tră, iar noi vom face tot așa pe placul domniei voastre. Şi dumnezeu 

să vă bucure, Şi tot ce are să vă spună Alexi, domnia voastră să ——. 

credeţi, căci sânt cuvintele noastre adevărate. 

Afonogram ; pecete rotundă, 3 cm. în diam., cut desenda: x PSIASA hOE- 

BOA AMAGTIIO F:BIEIO II FOGIIOANII, car Zzgalarife Ah șe un; adresa:  ute- 

"TuTuA BpaTrutam ui npitareacat, exA([uS] n nSprapoa wr pause: cinstiților fraţi şi prie- [4 Ji 

ten, judetului şi pârsarilor din Braşov. — Arh. Ao. 230 3 Ai. No. 87 (atra- 4r 

duită greșit lui Radu cel Frumos). Te. i f 

c, 1504 sau 1507. — Pun aceste două date, presupunând că cele două care 

au fost comandate cu ocazia mergerii lui la Turci, într'unul din aceşti ani. 

Cf. nota dela No. următor. 

CLIXIIV. a 

 Aluaceruis Boiuee Pasa BOMEOAA 1 POCNOANIA ECE 

BEMAN  SrpORAAȚINCROU, MHUIET POCNOACTEO AI MAUIILAL SECTIVTIAL 
BPATIIIAM 1 ADEPHIAL MpPHIATEAEM, CĂANS 5 EI TUM NPATAPOA WT 
Bpauo, atnore 3Apazie. ÎL no cu Aatam S$ anatue rocnoAcraS Bi, 
NONEKE NOCAAY. POCNSACTEO Ai cASrS rocnoAcTea At Slacău, RARE 
Ad AMI SANT € ROAA FOENOACTBS ANII, AMI. CA BACOAL ISTpE AA 19 
"rpesSer, u WT A9Sro 1jio e 'rpesoaru roensacres aul. "Tora paai 
MOANA FOCNOACTRO RH BAKO Ad TA HE BANTSETE Bapaal RAMS, anS 
Aa ra weranure S avip5. H ua Bpan_ ELE Ad SunnriTe POCNSACTRO 
EI MCHpanS MW POCNSACTEA Bu, EARS Aa ut ne caurSior. Îl Bora 
EH BECEANT.
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Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod şi domn a toată ţara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia mea cinstiţilor noștri fraţi şi buni prie- 

teni, județului şi celor doisprezece pârgari din Braşov, multă sănă-. 

tate, Şi după aceasta dau de știre domniei. voastre că am trimes 

domnia mea pe sluga domniei mele Alexi, să-mi cumpere cinci care 

pentru domnia mea, clar.cu toate cele de trebuinţă, și altele ce-n” 

vor trebui domniei mele. Deaceea mă rog de domnia voastră să 

nu-l supăraţi cu vama, ci să-l lăsaţi în pace. Și la Bran să faceţi 
domnia voastră ispravă din partea domniei voastre, ca să nu-l su- 

pere. Și dumnezeu să vă bucure. : 

Monosram ; pecete rotundă, c. 3 cm. în diam., cu desenda: > IO 5 pa ASĂZ 

LOGBOAI AUIAOGTIIO BAIEIO N TOGINOAMIII (2/- Ao. 228); adresa? $ naum = 
— - PR - 

"ECTHTHA BPATINIaAN tt DpWATEAeAi, CXAUS H Nparagoat MT ipaulea: Cizisii/zlor a0ștri 
Prati și prieteni, județului și pârgarilor dinu Brașov. — Arh. Vo. 244. . 

c. 1504 sau 1507. — Pentru Alexi, v. și No. arh. 239. Dintr'o scrisoare latină 

a lui Radu către Braşoveni ştim că acest Alexi a mai fost trimes într'o misiune 

la Draşoy i în 17 Aprilie 1507 (copie la Acad. Rom.). Cf. No. precedent. 
-- mer irina 

- —__ 

CLS SI. 
DR i PI ii 

— . — — 

 Aluaserrante ROAIIEO „lv Papa ROEROAA 1 POCIIOAII BACON 
sean STpoRAAYINCRGII, ” MIUIET FOENCACTEO AMI amore sApanie 
HAUINAL SECTITUA EBATIA WII ACBPIIAL NPINATEAEAA, CĂALS HE TI 

ISBrapoa UT partie, 1 4 CEA AARAAM S tinte roensAcTeS Bi, 

ARO UPIAE WLAN MACK FOCNOACTBA ANI, Puanaă Wr Aare 

NOAE, TA ANI RAACRA MpEA, POCIOACTEA AM, BARO”ECT- IA AdAPOLAp 

eAnouS GacunS wr Bpamot ina tame Bad ; "Tao MS cer NAATIIA 

ABSTo, auS a e weraa miizi HonoREA: er A(a) EC CZAA WH HE "re 

A4 MS naarirr. "Tepe tBAa EET RIAO AAHII, WHIL CE CS IIpEANI CAC 1) 

MOEPA SAOBkIEA IDEA, FOCNOACTEO. BI 11 IIpEA, RHCEA XOPOA, 119 €S 

GIA HA 350p; "TARO EET WETAA MUT BARCA RAUIETA MASEREA Ad. 

NAATIIT ACEAMS UAo'kES, 4 MU MAR ME € XTEWV, AS ră ECT 3644 

HA cena CTOAGRE. "Fate MAp POCNOACTBTĂUNI BABA POCIIOACTRS 

Aur. Gero paAi FOCNSACTRE AMI HE.BEM Ad IISCTABHAL. TON BARON 

CHPOAACEA AMOALAI HALA; NS AO XCRETE APR:RATII BARCI pa 

TOcNSACTB9 Bu VURO.WSAN uadreleis roci SĂCrtA AU, Ad A15 CE Mid: 

TUT, a. rocneac răi "ABATE ANS, EPE ANDI MACIVRIih HE AVO:EE 

XOAMITIL HA CEANA CTOAGEE, €pE tie YOSIO POCIIOACTRO MII Ad MSCTA- 

EA TONI BAR9H, Ad VOAET Ha ce ANAL CTOAORE. | ase a ce BpIIRo 

  

1 În orig. de două ori.
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EHANT "POASII UAOBERS POCNSACTEA EH 1), HERA Ad AOIAET CAc 

MOELA UACRkRKA HA CSA, MpEA, POCNSACTEA AM, Ad CTANET AEM, 

Ad NY CSANLMO N9 patit, H wuou Xogar 10 cre S3eani WT AGEra 

uAO'kea, Ad AS ra AdBaTe $ 5 pBRS; EDE-HECT BARON Ad MS ra Sa- 

METE POCNOACTEO Rit.. Cp No. TOM TOrAN Ad BHAETE POCNOACTBO 

EH, KARO UAORkER POENOACTBA Ai HE ui ra wear S ap. Îl 

ROFR RIL MECEAHT, | 

Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod și domna toatățara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia fiiea multă sănătate cinstiţilor noștri fraţi 

și buni prieteni, judeţului şi celor doisprezece pârgari din Brașov, şi 

vă dau de știre domniei voastre'că a venit acest om al domniei mele, 

Rădilă din Câmpulung, și s'a jeluit înaintea domniei: mele că a: fost 

dat marfă -unui Sas din Brașov cu numele Blaj; astfel acesta i-a 

nu vrea să-i plătească, Acum un an el a avut jadecată « cu omul meu 

înaintea domniei voastre și înaintea țării întregi, care se adunase la 

sobor; şi astfel a rămas de judecată omul vostru, ca să plătească 

omului meu, și totuși el n'a -vrut [să-i plătească], ci l-a chemat la 

cele Șapte _ Scaune. Aşa mi-a spus domniei mele omul domniei mele. 

Deci, domnia mea nu vreau să puiu acest obiceiu pentru săracii 

noștri; ci dacă domnia voastră voiţi să faceţi judecată dreaptă acestui 

om. al domniei melc, ca să i: se. plătească, faceţi-i domnia voastră, 

căci omul meu nu poate să umble pela cele Şapte Scaune, fiindcă 

nu vreau domnia mea să puiu acest obiceiu, ca să meargă la cele 

Șapte Scaune. lar dacă acelui Om al domniei voastre i se pare că. 

e nedr&ptăţit, să vie împreună cu omul meu la judecată înaintea 

domniei mele, să stea de faţă, și să-i judecăm după dreptate. Şi hogea- 

tul 2) ce l-aţi luat dela omul meu, să i-l dați la mână, căci nu e lege ca. 

să/i-l luaţi domnia voastră. Şi i-apoi să ştiţi domnia voastră că nu voiu. 
lăsa pe omul domniei mele în pagubă. Şi dumnezeu să vă bucure. 

A fonogram ; pecele roluudă, 3 cm. în diam. cu legenda: > 100 PRASA kO6- 
ji OA AHAOGTIIO H:EIEIO H LOGINOAJII, cr Zigatara UN (ef. No, 0. 270); adresă: 

T nauntia ue UEZTUTHA SpATIIAA H ASR nputăTesei, cSAuSu Fi - Tula nSprâpoa! wr pa- 
ea: ciustifilor noștri frați și buni Prieteni, Judefului și celor 72 pârgari din 
Braşov.— Arh. Ao. 297. 

  

3) În orig. e pus aci încă odată EBUBo. 
1), Zapisul, adeverinţa: „Cuvânt. turcesc. Vezi L. Şăineanu, „Influenţa. „orientală. 

asupra limbei și i culturei române, JI .2,. 9. 65, sub host. 
o mie me aicea o ar eee pat
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c. 1503—1508.— Socotelele Braşovului şi alc Sibiului conţin câteva date in- 

teresante asupra lui <Radilla de Compolong»; în cele dintâiu el e trecut, sub 

an. 1503, ca mare impoitator de cuțite de Ştiria (cultelli Stewrer): într'un sin- 
gur an-el a ădus 39.000_de.bucăţi, îri' vâlgare de 468 fi, (Quellen, 1. p. 49—50). 
Din socotelele Sibiului pe an. 1500 se vede că el făcea acolo negoţ cu şofran 
(Rechnungen, 1, p: 280). — Data 1503—150$ €, se 'nțelege, aproximativă; cuțite 
a putut importa Rădilă la Braşov şi înainte de 1503..Asupra lui. v.. şi No. CLIV.. ... 

CLAXIĂVI. 

 AluiascTitvat BOKIWA Îw Pava BOMEOAA 11 POCHOANHA BzCEn 

BEMAN STrpoBAÂȚTIICROIĂ MIMET POCNOACTBO AMI HAUINIA MECTHTIIAL 

EpPATIIAM 1 AVEPINA 1Ipita TEACA 11 BAEUUAL CSCEAOAI, CĂANS HEI 

ru nSprapoa wTr Bpau AMOTO BApARIE N ARESEHO NpHnocuT 

rocusAcTaS nu. Îl no cea Aakaiti S ananie rocnoacraS nui: ăia 

CAM NOCAaA CASTA POCNSACTEA Ai, Hateniea Alarmk, 84 paBoTr$ raa- 

CORSA MWT KPAAk 11 MW BONBOAA SIpAFACROAS 1 MUT Măi NORAN- 

capii. AlLoanat POCNOACTEO Bi, ape 1ji5 ze BH4TI CA METHHOM, A 

TOCNIACTEO BII Ad AMI SNHUETE GHUTS Ba: CRE, Ad HAM, EAA EH 

£CT ADUIEA. POCNOACTES BI FANII UAGRREA MUT EpAs'k i WT ROUROAA 

SIpAcacRoaS, Rato AS cS prkuli 11 UT 110 SE A ce SXBATUT, H aa 

AMI MBREpETE: YORKE AN "TSUN BIHMSBATII HAI HE, Ad HAM CA NICTII- 

HOÂ 3a cRE pABOTE. Î naut 249 APSTO 110 CAM NOCAAA 19 CASra 

“Hâulă Ad AMI CE EST, MOANA FOCIIOACTEO Ri Ad CE NOTpS ANTE 

Ad AL MCNBARUTE, Ad AI CE RSNSE, N Aa AMI Snuiuere S$ iuur$ o 

NO 19 ere AATIL. ÎI BAGE IIS RUE POROPUT CASTA Hâuiă Man, 

Aa RepSere, epe cS nau ph Her. [| Bor4 Ad Samir aer(4) 

POENSACTES EI. - 
. 

Din mila lui dumnezeu Io Radul, voevod şi domn a toată țara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia mea cinstiților noştri fraţi și buni prie- 

teni şi de aproape vecini, judeţului şi celor doisprezece pârgari din 

Brașov, şi multă sănătate vă poftesc cu drag domniei voastre. Şi 

după aceasta dau de ştire domniei voastre.că am trimes acolo 

pe sluga domniei. mele,. cu numele Manea, pentru veștile dela.. 

craiul şi dela voevodul Ardealului şi dela solii noștri. Mă rog de 

domnia voastră ca orice veţi ști cu adevărat, domnia voastră să-mi 

scrieţi carte. despre .toate, ca să știu dacă cumva. a- venit la dom- 

pia voastră vre-un om dela craiul şi dela voevodul Ardealului, și
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ce vorbe are, şi de ce vrea să se apuce. Și să mă lămuriţi: vrea să 

ierneze acolo sau ba, ca să știu cu adevărat de toate lucrurile. Și 
iarăși, pentru una "alta ce am trimes pe sluga noastră să-mi cum- 

pere, vă rog pe domnia voastră să vă osteniţi și să faceţi ca să mi 

se cumpere, și să-mi scrieţi în carte ce şi pe cât vreţi „să vindeţi. 

Şi. orice vă va grăi.sluga noastră Manea, să credeţi, căci sânt vor- 

bele noastre adevărate. Și dumnezeu să înmulțească anii domniei 
voastre. - 
. 

, 

Monogran ; pecete rotundă, 3 cm. în diam, ruptă; adresa: 7 au uteTit- 

THAI -EpaTida. A “Acsa[um npitaTes04] n panza cSceiom, EXAUS NE - Tia nSp[rapsat wi 

Hpauoa]: ciustifilor noștri fraţi și buni prieteni și de aproape vecini, județului 

și celor 72 pârgari din Braşov: i— Arh. Ao. 207. 

c. 1507—1508,—Radu avea motiv'să se teamă de voevodul Ardealului, de- 

„oarece pe: acel timp se adăposteau mulţi Turci în ţara sa şi cl era nevoit -. 

deseori să cedeze cererilor acestora. N. lorga, Studii și documente 1, p. SLII.— = 
ct. nota „dela No, următor. 

aa - 
e ae 

- | CLXSXVII. 
n? 

+ Aluacerins Romsiee rocii ip Paăcova, EOEoAA Srponaa- 
XÎNCROIM BEA, MUIE FOCNOACTEO AI AMOrE BApanie Hauuitit 

SECTHTUA BPATIIIA UI NPÎATEAEA 11 RANZKHIBAV CSCEASA, cXAUS 1 

E Tu WSprapoa WT pan, i 9 cut Aaaa S Baie Ramon 

Ş NpitareacTRo (Sic): ACHEcETE ce Ha SA POCNSACTEO RU BA BACTRE Mi! 

Ș TABMEKE HI NPILITEACTRO 1[19 CAO Hava AMEPIO AA, BARO 119 UETE 

PABEpATII Ratia (Sic) POENSACTRO WA, TEV3)i Crpane ni WT rocnS Anita 

AMI Bpan'k, Ad Hi AARATE S BHanie, UIAA HU ABBRIITE CL VMCTII 1 

c4 u3&panurrii Beau. ÎL ai TARO:BAL RAE MIO WEAO "paaBparu WA, 
E “TSpiey cTpant, Ad AARAAO S Bani RAUSU npitaveacraS UHCTUI ti M3- 
A EPâANNTII PAACOBE, FAO ECT BIIAO AC CZAA METIS HA. SI BBAE CBĂA 
îatno Mu Acre aaokiz alui] ww poa, tr JleuSne “ra Hat BABA 
"Bano € ACuitA Cpaeacin Borteaa Su $ Gusun METIS RAM, HI CA 

usireraau_amoră, IE ISEAGIV_ia pe AA Aris, TIE ANS Wu NpAtAE NSTA; HE BHAMo MVA, 110 VOTE Ad CE îipiiegararor. Gero pasi 
MOANALE RANA NpPHIATEACTEA, BARO. Rape 10 AS ESAE. Aticaz UI WI9 
NORE Aa CATROBE, 119 CE e NPUBANRUU BALI, În ROANRO ROINCES, UI 
WĂ, 1I19 XOTE AA CE NBUNRATAIST, WA, CRE U3EPANS Hi UNETO 1 METIS 
Ad A np'RnopSurTe Rama DpHIATEACTBA NS CASrA- ESENSACTRA Au; 
Aa name. II agora nu WEBECEAIT,
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Din mila lui dumnezeu domnul lo Radul, voevod al țării Un- 

grovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate cinstiților noștri frați 

și prieteni și de aproape vecini, județului și celor doisprezece pâr- 

gari din Brașov. Şi după aceasta dau,de știre prieteniei voastre: 

aduceţi-vă aminte domnia voastră de jurămintele și de învoelele şi 

de prietenia ce am avut între noi, şi ce veţi afla domnia voastră 

din părţile acelea și dela domnul. meu craiul, să ne daţi de știre, 

și să ne ţineţi cu lucruri curate și alese. Tot așa și noi, tot ce vom. 

afla din părţile turcești, vom da de ştire prieteniei voastre, știri cu- Ale ntsuk 
7 

rate și alese, cum a fost şi până acuma între noi. Și acum ne-a 

venit un om al nostru dela vadul, dela, „Genune și ne-a spus că a 

“sosit voevodul Ardealului printre - voi. la. Sibiu, şi cu multe oști, și 

„că a trimes să "cerceteze vadul și să-i dreagă drumul. Nu știm de 

„ce vrea să se apuce. Deci vă întrebăm pe prieteniile voastre: ce: 

gând < o fi având și ce va fi vrând să facă, de sa apropiat de noi, 

şi câtă oaste are şi de ce vrea să se apuce? De toate pe ales şi. 

curat și adevărat să-mi trimeteți vorbă prieteniile voastre prih sluga 

domniei mele, ca să ştiu. Şi. dumnezeu sa vă bucure. - 

Monogram ; pecete rotundă, 3 cm. în 'dian., cu legenda: > IG PASA BO-- 

(EHOAsI) AMHAOGTIIO B:5IEIO H TOGNOAHH, cz Zigătura N adresa: 7 Haunat 

MECTIITHA BpATÎIAA H DpHIATEASA, CRANS H EN -THM NPATApOA WT Fpamos: ciustitilor 

noștri fraţi și prieteni, judetului și celor 12 gârgari din Brașov. — Arh. Yo. 276. 

1507—1508. — Voevodul Ardealului petrecea prin Dechemvrie 1507 şi la- - 2 
rr 

. 

nuarie 1598 la Sibiu (Rechnungen, ], p. 494— 495). El sosise acolo din toamnă; . 

"printr'o scrisoare din 15 Sept. 1507 Radu mulțămeşte : “Sibienilor pentru 

ştirea ce-i trimiseseră despre sosirea lui (copie la 4 Acad. - Rom. 

CUXXSVIIL . 

- AluaocTute BOI lv Paaova BOUIBOAA 1 TOCNSANUIA, NIIUIET | 
ş 

“ocnsAcres MU cSANS NEL -TUA MSPrapoa WT BpamoB, ui VW CEA . 

Aaa Ş $ aHaânie roenoACTRA RI, BARE IAMACAEI) 1 CRERAVAS, BpAT- A 

<|r]ao u NpPIATEACTRO AELS HAN, AA E BSAE-AO Hala sueta. H heh 

AMI AOCHAACTE AO MEHE ASEPZ BECTȚ RARO Bit £ AA rocnSAMHA_ AL 

BUCOTA BpAAEBA Bpansa.. TEÂĂ HUI CE € AMIILAO ACEpO: 34 Toă, H5: 

NOROAE Aa CHE EH EuAo” fioenoA 5 GpAeaces, HECSAN BAM Cpe RzAA: 

€ BUAO AAA UeRtk Mn cS XOAHA "PACO îi CHpOMACII Sun 8: 

Dpamuoa Mă 'TpAr, TEpE IARO (2) "FAZTOBAAI, Wii cui c$ NAATIIAN BAMA 4 

  

1) Orig. matacato cats, Cu cMo din Mace i aruncat deasupra şirului.— Vezi nota „ 

2 dela p. 211. Țnur their 4 şa pir, J, (pe Piper pr repari hd ur în vi “7uprr(tri 
| 1 

nn & 

 



        | + A 
ĂS-CEHERA ; d KZAA cb freaiă A A 13 Cpaa 

eri (n18_nop'r$; ISU Cre NSE TABHAII- Ap Î BAH AA MOPTS, TA HA €. mit A “ Ai mă sps | 
ah. Apaittalu aSr, TABSNA ecă Baerronagiiat "TORApE Pg ra (sic) repe 

HA E PACIINIANU TORApE H rata W- „Bra BARCItA, ll SzA(A c$ Stau Wa, 'TSU, 

DAR MAERUL Hă - NOAIS, “Bai3 Rops, ATAtAle, FOCNOACTRĂ BM AR c$ 
ze NiLz / 

BHAU DBEA- IA NSETABIIANI, TÂGŞ Nat HA, ces pacTotapnani un pacu- 

CBAAN TORAGE CREM A rai (sic), [au] 1) IX) eS n neaitS ASCAiBAS Mat € 

Suna AO PAARE Ano MARII HARI [i ]aato, BZA(4) €S BHAI_NSA, 
N 

„n Bpanş, von nat. 5 Naku pacrepăpiiau 'TOBApE Hi pAsBAAnani n 
4 “nau Ba Ik es. n 3Raraz Us ecş FAHU, 4 ApS3En ROI HAM ce 

T N PS 
- SBEA1l, BARE. UT "ENA9 HIIRZAA o A Bass e cewk. Gero papi Aa 

AMA recnoacite RI, Ad Bu "CE die MIT 319 EpE MEA BATEAPATU 

ace iSrone xoăzere (sic), ST Azeenuue_1_nSr_Îipaxenei ns 
TearkinenS,_AAIe Ret pus, ET AICAîE MCHEKE HE UI AA AI ce TE 

PANT-TPBPORIU UI “eupostacu TAROI, kane ce €S vera, GES MPABAE 
MBE3 BACH. j A cpu “putu A AOToAcT wi ESCNSACTEO BUT 

€ 

i E i ECIIBOAA_ Epocii; A TRO cc5 Bau Sraaureâie, TOCNOACTBO AU. 

tară, pe 7 iauSiT" EBABAALUIN 14 HENPUETEAI HAA, raan$ Au. Tano ce 

OANA ANS IE Aa-ESAc "TOI pacoT$ ui $ GA E, Tabeu caMOTpuTE 

reenoAcae GU, RARA. ME NAANSTII pasă ua NOROI, Tea TAEAATE 

recnSAcTIo But. N BOTA BI WERECEANT, - | 
7 

"Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod şi domn. Scrie domnia. 

mea judeţului şi celor doisprezece pârgari din Braşov şi dau de. 

ştire domniei: voastre că noi am legat și am avut frăţie și prie- 

“ tenie pe viață între noi. Şi nu de mult mi-aţi rimes veste bună, 
cum că înălțimea sa domnul meu craiul v'a daț Branul. Ne-a părut 

bine de asta ; dar ar fi fost mai bine să-l fi avut voevodul Ardealului 

decât voi. Căci nu-e-multă vreme decând aibe neguțători și săraci 

ai noștri au venit acolo la Brașov, la târg, și după ce şi-au târguit, | 

ei și-au plătit vama unde plătiseră și până atunci; dar când au voit. 

să iasă afară din cetate pe poartă, voi ați pus oameni de-ai voştri. . 

la poartă de le-au ținut drumul și le-au descărcat la toţi mărfurile: 
și le-au risipit mărfurile și i-au căutat pe nedrept, Şi |imergând de! 4 
acolo mai departe pe câmp, când erau aproape de munte, oamenii (5 
domniei voastre s'au pus iarăși înaintea lor și iarăși le-au descărcat * 
şi le-au risipit mărfurile la toți, și i-au bătut și le-au adus mare supărare 
A. 

1) Hârtia e ruptă “ ca şi mai jos la [w]sante. 
J 

4 

  r 

Ar mit | au
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pe capetele lor. Mergând apoi mai” departe, când au ajuns: sub. 

cetatea Branului, aceia iarăşi le-du descărcat și le-au/ răsturnat 

mărfurile și iarăși î- au bătut ; A unii i-au desbrăcat, iar “altora le-au 

luat caii, cum n'a fost: nici ICE odă obiceiu până acum. Deci să ştie 

domnia voastră: să nu vă pără rău, dacă voiu închide toate dru- 

murile_pe_unde umblaţi, drumul Dâmboviţei și _drumul Prahovei 

și i grumul “Teleajenului, ca să nu mai umble oamenii. Găci nu vreau 

să mi se jeluească neguțătorii și săracii, cum s'au jeluit până acum, 

că a'aul dreptate, nici lege, Vorbe bune îmi vin [destule] dela voi 
și dela voevodul Ardealului ; dar ce_fel [de oameni]-sânt capete- 

niile voastre, asta o vede domnia mea, căci îmi ridică vrăjmași 

și neprieteni asupra capului meu. Asttel, nu ştiu stiu ce are să iasă 

din treaba aceasta şi în ce chip. Dar gâ andifivă ivă domnia ' voastră 

'cum'are să iasă lucrul la urmă. La) asta să vă uități domnia voastră. 

Şi dumnezeu să vă bucure, (e pan 117) port 

. Afonograni ; pecele rotuudă, 3 cu. în diam. cu legenda: > 160, PIIASA ROG- 

BOA MUAOGTIIO BA[IEJIO Ii LOGNOAHII, cz Zieaturile Anti ș, și HI; adresa: 

7 cxauS n Ei -Tha nzprapom wr Bpauion: judefului și celor doisprezece pârgari 

din Braşoo. — Arh. No. 232, ” 

1508, Fevruarie, deci câteva săptămâni înainte de moartea lui Radu, care 

s'a întâmplat prin Martie sau Ayrilie 1508 (cf. nota 1 dela p. 211). Cedarea Bra- 

nului s'a făcut la 25 Ianuarie 1508: regele Vladislav a zălogit atunci Bra- 

şovenilor şi țării Bârsei domeniul acestei cetăți pentru suma de 6500 fi. La 22 

Mai 1513 Vladislav a confiiiăat-din-nou-pe-Brașoveni în posesiunea” lui. G. D. 

Teutsch, Geschichte der siebenbirger Sachsen, 1899, p. 145 — 146. 

  

CLANSIS. 

+ Aluacerito Boiler Iw , Pagota EOHROAd 1 PSCNOAHHA BAaLuliit, 

NUUIET FOCNOACTRO AU NATIA WECTIITIM MBINITEAGAV 1. BANU 

eSctacat, cSautS ni EL-Tuat NSprapea WT Bpaniet, AMOFO Bu 3Ap4- 
- BHE _npunecuut, H no cuț an regopuii gamei ÎVTAGETIL paai nescit 

ARAĂ, 419 CTE SXEATHAN Ha MCCTORE $ GOpare, no îro paai cS uc- 

XAGNAN paăeaanani MOCTOBE. S] BAuoHi AMIACCTII Ad BHANTE, FpE 

HI CA EANSA BAOA AUICARWÂĂ HE €S NpPOAIICANANL AA AN SHIT 

WI 840 1 AOCAAS; ANS Ad BHANTE BALC AIEACCTUL, PE Wait 

"ex NpaROA CASEEOA NocaSănan Au cST POCNSACTRA MU i 

EAHS BIO HE MAAT. Ba Ton Aa BI BOrZ HaSuni, Ad Hy Weao- 

BOAITE HI Ad IX WCTARUTE Ş. Ap, cepe cST pazit At0Aie.. Gpe 

ARO XOpeT GUTUI WII BAM AICAE,. HANZAO. 11 CTPANHE H rOpRO 

Îi | bn 
Zn br 

2791 Jiu 
Ar bo? 4 1 

fr pl! 74 

ph Ian 
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CAME A XTEX POCIICACTBO AU SUTU HAA, TARE 14, None 

CA W FOCNȘACTEO AMI CASTA CRATER ROPSHE 1 BHCOTE EPAAR H 

nputa'reă” game aAwacerii. Gero paai Aa Bu naSuu ESTA, MEMO 

MBUITE 11 NEAENICATII, EDE HIAȚIO HE CST BUNSBATII. “Tou gi AMAN 

gamen amtaceru. Îl orz Ru ReceaniT, ami, Iluc.- ret, SA Ana, $ 

Tpareeniţi(u). a aa a a . 

Din mila lui dumnezeu Io Radul, voevod şi domn român. Scrie 

domnia mea cinstiţilor noștri prieteni ș şi de aproape vecini, judeţului 

şi celor doisprezece pârgari din Brașov, și vă poftește multă sănătate. 

Și după aceasta vă grăesc domniei voastre despre niște oameni, pe 

care i-ați prins la podurile: dela, Orăţii A) pentrucă ar fi stricat și 

răsturnat podurile. . Dat domnia voastră să ştiţi că aceia nu s'au 

gândit de 15€” “să-mi facă rău şi “supărare, ci să ştiţi domnia: 

voastră că ei mi-au slujit domnici mele cu slujbă dreaptă şi n'au 

nici o vină. Deaceea să vă „pOvățuească dumnezeu şi să-i 'sloboziţi 

şi să-i lăsaţi în pace, căci sânt oameni drepți. Căci dacă ei ar fi 

oameni răi, domnia mea le-aș face cea mai rea și mai straşnică și 

mai amară. moarte?), căci și domnia mea' sânt sluga sfintei co- 

roane și a înălțimei sale craiului şi prieten al domniei voastre. 

Deci, povățucască-vă dumnezeu să nu-i munciți și să nu-i pedep- 

siți, căci, nu sânt vinovaţi întru nimica. Asta vă rugăm pe domnia 

voastră! Și dumnezeu să vă bucure, amin. Scris-am Ianuarie în 31, 

la Târgovişte: 
2 

dlonogram ; pecele rotundă, c.3 cm. în diam. stricată; adresa: ţ naum ute- 

TuTHA NpHIATEAOAL H RAH:ERHA CSceA 044, CSAUS n Ei TH NSpragoa wT pam : cinstiților 

noștri prieteni și de aproape vecini, judeţului și celor I2 pârgari din Brașoo.— 

Ark. Vo. 266. ” 

j 1496 — 1507, — Scrisul pare ceva mai nou decât la celelalte -scrisori ale lui : 

/ Radu cel Mare. — Punem scrisoarea aceasta şi cele următoare, pentru care n'am 

putut găsi o dată mai preciză, între c. 1496—1507, întru cât în cele două trei 

luni de boală din 1508 cu greu va fi trimes Radu scrisori sau solii la Braşov 
în chestiuni mărunte. 

  

1) Orăţiile-sânt-nişte prăpăstii şi o vale între Câmpina şi Comarnic, pe unde 
„trecea drumul cel vechiu al Brașovului; era partea cea mai primejdioasă a 
„acestui drum până la construirea liniei ferate Ploeşti-Predeal. Cf, Marele Dic- 
ţionar_ geografic al-României,-vol. IV„-p. 597. 

:) Trad, verbală ar fi :< le-a aş_facG_domnia-mea.- peste. Sapetele-lor o moarte 
oarte rea și strașnică (înfricoşată) și amară». , : i 
Pa
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 raciisăerae AMI HALA VECTUTEAM BATA Hi NpIIATEAEAN, cXAUS 

u Er-ruAi niSprapoai wr Bpaursa, amore zApagie. Îl no cuyk AABaA 

5 3Haânie OCNOACTBS RU 34 pABOTĂS WROMS Hauem$ ELpOAMAyS” m 

/ "umenS GTannicaag, Rako cer BHA S3ea EAHCra caSrS 'T5u wT Dpa- 

UCB, AA TA HASUNT EBU, A WH SCTABUDII TTARO € BEKAA, BE3 HETORŞ 

ROAI HI BE3 HECORO BHâniit, Ta ce ec NOTSpunta, SL Won cHpOMAr 

POCNOACTRA AMI MpPIINAE "TEpE CE TSiU IpEA, POCNOACTEBO AMI; A 

TEENOACTRO AMI NOCAANALO Pa c4 BHIPOA CTOCNOACTEA ati AO c8- 

Batut Npuconekora. “Tao eSEaula A Wu MS € Ada Tora cASrS MS, 

ARO ue “AG, A Wu Ad, ET CASEOAbH ACTII; d UI HE XTEA AA 

- ACHAET. "Torau papă AA HE MAT .WBZHAU CHpOAAY rSCNOACTEA AL 

HEBOE SCHASCTA WT POCN9 ACTEA eu, ANS Ad CA WCTABHTE-S Mp, 

EDE HE MAAT HU EAUS euuş, n SOTh BI BECEANT, 
- 

Din mila lui dumnezeu 10 Radul, voevod și domn. Scrie dom- 

nia mea cinstiților noștri [aţi ş şi prieteni, judeţului și celor doispre- 

zece pârgari din Braşov, multă sănătate. Și: după aceasta dau de 

știre domniei voastre de lucrul acestui sărac al nostru, anume Sta- 

nislav, că a fost luat el o slugă de "acolo di din Braşov, ca să-l înveţe 
limba, dar acesta, sculându-se, a fugit, tără voea și fără știrea lui, 

şi s'a turcit. Venind acel sărac al domniei mele și plângându-se îna- 

intea domniei mele, domnia mea l-am “trimes cu cartea domniei mele 

la subașa de Hârsova. Asttel, subașă i-a dat voie acelei slugi, dacă 

vrea să se întoarcă; să se întoarcă; dar el n'a vrut să se întoarcă. 

Deci, să n'aibă acest sărac al domniei mele vre-o asuprire din partea 

domniei voastre, ci să-l lăsaţi în pace, căci el n'are nici o vină. Și 

dumnezeu să vă bucure. 

Afonogrant; pecete rotundă, c, 3 cm. în diam. ștearsă; adresa: î naum utc- / 

TuTua sparta, CXAUS ni Ei nSprapoa wT Bpamee: cinstifilor noștri frati, județu- 

ui şi celor 22 pârgari din Braşoo.—4Arh. Vo, 229. | 

1496—1507. — Cf. scrisoarea lui Cârstian vornicul, Arh. No. 536./ 
Aa iai 

CĂCI. 

+ lu Pagova EOIIROAA ÎI POCNOANUA, NHUIET POCNSACTBO AMI Hd- 

LAM SECTITIAM EpATIIIAM În ACEpIA IIprita Tene, CRAUNS ui EI nSp-
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rapoa w'T Bpaui9a, Amore 3apagiie npinocuTr roensAcTraS pu. Li no 

cHX AdRAAM $ BHanie RALEA FOCNOACTES, NOHEZEE MOCAAX FOCNSA- 

CTRS/AH caSrS roenoAcTBA Au. DzAl; AC BAUIErA POCIOACTEA Hi 

CZC HAui NOTpEBHUAM(11) peri. - Tang Bape 19 Mapei E FOCNSA- 

CTRS BI, 'A POCNSACTEO Bi Ad TA BEPSETE, Epe cS Hanul. petit uHc- 

Tunnui, ÎL Sora BI WBBECEANT FOCNOACTBA Bu. 

lo Radul, voevod și domn. Scrie domnia mea cinstiţilor noştri 

„fraţi şi buni prieteni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Bra- 

șov, şi multă sănătate vă poftește domniei voastre. Şi după aceasta 

dau de știre domniei voastre că a trimes domnia mea pe sluga 

. domniei mele Bădea la domnia voastră, cu vorbele noastre trebu- 

incioase, Astfel, Orice va spune cătră domnia voastră, domnia 

voastră să-l credeţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. Și dum- 

nezeu să vă bucure pe domniile voastre. 

Afonogram.; pecete rotundă, 3 îm. în diam. cu legenda: Xe 100. PSĂSĂ RO6- 

BOASI MITĂOGTILO BEIEIO N COGNOAUIN; adresa:  naumnat ucerirui BpaTam n 

nşitareatat, cSAuS n Fi “nSprapoa Îpamoackum: ciustiților noștri fraţi ş și prieteni, ju 

dezulhui și celor 12 pârgari Braşoveni. — Arh. o. 205. - 

1496 —1507 — Mai curând spre începutul, decât spre sfârşitul domniei. Pentru 

Bădea, v. No. CLXXX (din 1498). 

e 

CXCII. 

Toaster AAC Iw_ Panovan BOHBOAA 1 POCNSANIIL * BACOII 

aduni BEAU, NIUIET ToeneAcTae MU ANOO BApPABRut AMA 

UECTUTHA EPATIAM IL ACEBIIIAL N pita TEACA 1 EAI AA CSCEACAI, 

CAANS U EL-TUAM NSprapoA WT Dpamog,- ui W ce Adam $ 3H4- 

ANTE RAUleAS POCNOACTES, RARO -TSiă MOCAACALO 1) Hatuia Bepiia CASTA, 

ASnan ÎAankSA, AO BALEA -COCNSACTEO II Ch NOTBEBINNANI pEMNANII 

wr nac. Gero pai FANA H3pEUET MUT Hdc KA TOCNOACTRO RI, d 

Bâiue FOCNOACTBO REDPSUTE, EpE CS Hai pe "CTE. J] Born Bu 

tWVEBECEALIT, o . . , - 

Din mila-lui dumnezeu lo Radul, voevod și domn a toată Țara 

Românească. Scrie domnia mea multă sănătate cinstiților noștri fraţi 

şi buni prieteni și de aproape vecini, judeţului şi celor doispre- 
zece pârgari din Brașov, şi dau de ştire domniei voastre că am tri-. 

  

1) Vezi nota 2 dela p. 211. : 

.
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mes acolo la domnia voastră pe credincioasa noastră slugă, pe jupân 

Vlaicul, „Cu vorbe trebuincioase din partea noastră. Deci câte va 

spune Zei din partea noastră cătră domnia voastră, domnia voastră să 

credeți, căci sânt vorbele noastre adevărate. Şi dumnezeu să vă bucure. 

" Afonogram ș pecete rotundă, 3 cm. în diam; cu legenda: > 100, (PSIASAZ a 

BOGROAJI AUAOCTIIO BĂIEIO 11 COGIIOANII, ex Zigatera UI (72 PASA se 

cunosc urmele Jiterilor, BOEBOA e şters de 104); adresa: T van uecTHTHAM Bpa- 

—xîam n ACBpinAt npliareac, cSauS n Ei TH NSprapoat WT Rpawsa: ciustiților noștri 

frati și buni prieteni, judetului şi celor 72 pârgari din Brașov. În dosul scri- 

sorii se află următoarea notită contimporană 7nteresaută: «item 60 dittras facit 

90 fs item taffela 7 pec as 77 1l.; item schamelot 3, 27%, Ps den Bamoca 70, 

40 fl. îtem 37 pecias telae 261|, 1. ; item hab attal 2 Al. ; item 24 kanlarones 

Ziperis facit 300 Jl. et 7 Jls. — Arh, A, 240; , - 

"1496—1507. — Hârtia şi cerneala în mai ales aceasta 'din urmă, indică” pentru ——— ifY 

scrisoarea de sub No, arh. 240 sec. XV; pecetea arață că-ca i este. a-lui Radu age 

<el Mare.—]Jupân Vlaicul este probabil Vlaicul 1 portarăl, care împicună cu ceilalți 

foşti boeri ai lui Radu trimuete la Braşov scrisGarca de sub No. arh. 532. El poate 

să fie identic cu Vlaicul, fratele lui-Albu, care-vinde lui Radu satul Stoiceanii, 

dăruit de el la 23 Mârtie 1497-fhânăsțirei Govora (orig. în Arh. Stat.). In hri- 

sovul. dela Mai 1502 („31 u[u]a. î,-ziua este ştearsă), prin care Radu_« confirmă 

mânăstirei între alte sate şi pe acesta, el ne spune că J:a-cunipărat dela Vlaicul 

şi că fusese mai uainte “ocina mamei sale>—(6rig. în_Arh. Stat.): Cu acest 
MED ai 

Viaicul Radu se afla dar în relațiunj-de aproape. 7, 

     

oxeaur. Ze. MW 744, A /şo) N îi 

+ Iw Paasa, SELOAA n roeno, sin, mun FECNISAETES MI Bă 

Daarapest wppamst, T 150 pete zana TACE WTA cac/ -Z- 

Barep' ku] a CTE YXOAIAI: a ur ami [Rep TUT Ar FeREBII AeSnan Geaa eSayap) d / 

răenoac RO AMI 34 BACVTA AA [Bi AARAA AIP, Ad NOAITE CAOGOAHI 

Ad ce „pane S$ “BEAVÂI0 POCNGACTEA Al. "Taso PoeNOACTEO AMI Bi FA 7 

Ș AA aturp dau CH SAGĂILTE - EMI SUT NpEA, Sati) Gata, ” 

Hako MUT. CZAA. HANIpEA, MEte CE “(€)TE_BAABNNTIU Ad CASAHTE Hui 3- 

- TOp'RU kuS st ApSTOAMS ANIAROAS, AniS CESHETE_XpPANHTII_cA NpatAAvat 

N DAR VETE VOALŢII CA mac sai Aa ao creri 'TAROI _SXBATILTUI, 

4 RUE XOALTE dea POCNSACTEO Ai TA CE XpAnuTE € Apoat, 

ua BepS i ASI. POCNOACTEA AMI îi RepS Hi ASUS BOA” pat rec- 

NOACTEA - AMI. . 

    

lo Radul! voevod şi domn. Scrie domnia mea vouă Bulgaritor 

din Brașov, care vaţi amăgit și aţi ieșit și ați umblat cu Zăgo- 

reanu, Mi-a vorbit domnie mele pentru voi jupân Semca sulgearul, 

5) Y 
PETALE LR tt n pă AR
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şi vă 'dau pace, ca să veniţi în bună voie şi să vă hrăniţi în ţară dom- 

niei mele. Astfel, vam dat domnia mea pace.; dar să.vă -puneți 

„chezași înaintea jupânului Semca, că de-aci nainte nu văxeţi-ndu- 

“pleca să_mai slujiți nici Zăgoreanului nici altui diavol, ci vă=teţi 

_hrăni-cu dreptate și,veţi.umbla cu dreptate. Dacă, viețisă vă purtaţi 
” așa, atunci veniţi și umblaţi prin țara-mea și vă hrăâiți în pace, pe 

credința și sufletul domniei mele şi pe credinţa. și sufletul boerilor 

domniei mele. 

AMonogram ; Becefe rotundă, e. 3. 3 cm. îu diam., înlăuntrul scrisorii ȘE .nea- 

coperită cu hârtie, cu legenda 2 > 100 PHASĂ B[OGBOAI- AUIAOGTI]IO B:EII0 2) 

[HI POGNIOAHJH, cu Zeazura Ab ; ; fără adresă.— Arh, o. 248; Mil. Wo, 78. (4Tj 7 

1496—1507. — Această scrisoare, care după caracterele, ei „paleografice pare. 

să fie din a doua jumătate a. sec, AV-lea. — =" Mileţig o “ătribue lui Radu. cel 

Erumos—este”de” bună: sămă dela Radu cel Mare; o dovedește atât pecetea cât, 

şi scrisul ei (acesta samănă însă și cu No. _220 dela Radu cel Frumos). — Semca. - 
sulgearul este probabil Semca spătarul dela 18 Iunie şi 12 Noemvrie 1510 (doc. 
dela Vlăduţă la Acad. Rom. şi la Arh, Stat.), 27 Dechemvrie 1511 și 8 lan. 1512 
(doc. din Afh. Stat, comunicâte de « d-] Ă „Iuliu _Tuducescu).—Zăgoreanu e un nume 

cunoscut la Românii din Şcheiu ; v. d, p. «Zagoran Bulgarus> la 1529, 1530, 1540 
(Queilen, II, p. 174, 216, 685; ct. Mileti, Novi” $ gr aoti; 32p: 27, nota). — Că în 
scrisoarea aceasta este vorba de Bulgarii” dia Șcheiul Braşovului, care-pez atunci 
incă nu erau cu totul! românizaţi, fu î încape îndoeală. Aceasta o dovedeşte cu- 
prinsul scrisorii : <pârgarii» orașului —- dacă în loc de Hazragem am ceti uparaptai, 
cum propune Jirecek, Archiv_ XIX, p. -600 — nu se „puteau pune nici când în 
serviciul unui «diavol Că i ZEgăreaă, care” va_fi: tOst un vestit hoţ de cai sau 
contrabandist, poate chiar un tovarăș al.lui Mihnea î în întreprinderile acestuia 
contra lui Radu. Dani i 

Dai | 

anna „. CXCIV, 

  

Ă 

ă Boso MHACETIIO ww Paaor A BOIIROAA u recneaunz, MILLET 
POCNSACTRO AMI AMOTO BApARĂE HALA WECTHTUAM EPATUIAM UI AO- 
EpiiM NpitaTeaom, cXAUS ui ET -rua nSpragom Wa, Bpamee. Îl w 
CEM AOAMIA N [IPOCHA BALETA MPHIATEACTEA, BARO AMOIAL UECTUTUAL . 
BpaTitaat. WI ACEpHA NpHta TEAC, H3paai. Wuoran uacp'kia ape ra 
CTE SXBATHANI POCHSACTRO Bir, uaonkia SeuS TOENSACTEA Au npz- 
RZAARŞ 'epriine, BARO Ad TA MUCACBOALTE PaAl Haulă ROAIO, EpE HECT 
wi put ăriS Ro BSAS Suna TEN3H ACNIpE, AU UX EMO HAT 
TEN AIOAIE TepE HK EMO NEAEIIUATU, KARO HM € 19 3BakonS. Sl roran 
“AogRia 119 cre ra: + SBaTHAu, WUcACESANITe 1) TA BAula Mpa Tea PR 
3) Orig. weacnoananre, 

i er m ii 

IT  
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CTRA, BAPAAL AMOI BOA. Î| BOA POCNSACTEA BHWA, NAC NA BATI e 

Suinena npii îGHROTE Hamey. ÎL orz Sano acra rocnoAcTeS Bu. 

Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod și domn. Scrie domnia 

mea'nultă sănătate cinstiţilor noştri fraţi și buni prieteni, județului și. 

celor doisprezece pârgari din Brașov. Şi mă rog și cer dela prietenia 

voastră, ca dela niște cinstiți frați şi buni prieteni, pentru acel om 

ce l-ați prins domnia voastră, pentru omul unchiului domniei mele, 

al pârcalabului Gherghina, să-l sloboziţi, de voea noastră, căci el nu 

este vinovat, lar pe cei ce vor fi făcut acei aspri îi vom afla noi 

şi-i vom pedepsi, cum li se cuvine după lege. Dar pe omul acesta 

pe care l-aţi prins sloboziţi-l prieteniile.- voastre, de voea mea.' În 

schimb, voiu face și domnia mea pe voea domniei voastre cât voiu 

trăi. Şi dumnezeu să înmulțească anii domniei voastre. 

„Afonogram ; pecete rotundă; 3 cm. în diam. cu legenda: “Dă 109]. PSTASA [hOG- 

ROAJSI AMIAGTIIO BAIEIO II [LOGNOJANII, cs figafera AA; adresa:  UCTHTHAA 

Maui BBATHAM îi ACEBHAL NgHaTeaoat, CRAUS H Ei —Thiat nparapoat "wa, Bpamea: crzsfi- 

Hilor noștri fraţi şi buni prieteni, județului și celor 12 pârgari din Brașov. — 

Arh. o. 2 203. 

1496-—1507. — Gherghina _ pârcalabul, pe care scrisoarea de mai sus îl nu- 

meşte unchiu ai domnului, este pârcalabul cetăţii Poenari, «Gyrgina castel- 

lanus castri Poynar» din tratatul cu Brașovenii dela 3" Dechemvrie 1507 (Engel, 

Geschichte der Walachey, p 189, ande 6 cetit greşit <Gyrgiva> ş şi < Poyvar» [re- 

prădus tot aşa de greșit în Hurmuzaki, Documente, II, 2; p. 555]), pomenit în” 

=-acelaş-an, în.socotelele Sibiului tarebanus”sivc”Gorgina. 2 pOFOTAb» (Rechnungen 

aus dem Archiv.der Stadt Hermannstadt, [,.p..468)._Cf.. „*Kyrkyna porkolab» la 

1503, în Quellen der Stadt Kronstadt, Î, p. 21. anu sertar aa 

în documentele ce cunosc dela Radu cel Mare — şi ni s'au păstrat relativ . 

multe dela dinsul — Gherghina nu figurează ca martor decât în tratatul dela | 

1507. Pârcalab de Târgovişte sau de Poenari era de pe vremea lui ai Viad Călu- 

„-gărul; căci într'un hrisov al lui Vlad VI se vorbeşte de o moşie cumpărată 

în zilele lui Vlad Călugărul dela Gherghina pârc: pârcalabul (29 Dech. 1532: Arh.. 

Stat... mst. Valea). Dintr'un hrisov'âl lui Radu dela 1503 ştii că el a cum- 

——-părat dela Vlad Călugărul satul Bădeștii; confiscat dela Vladul vornicul, cel care 2 

se răsculase împotriva domnului său (Lăpădatu, 1. c., p. 58 şi 60). Într'o go Le 

nație, pe care Radu o face mânăstirei, Nacgtălii la 15 a 15 DJechemvric-150i, el ne - 

spune că aceasta a fost rezidită de poerul și unchiul” său. Gherghina, mare pâr=- 

calab (RaacTeani_M_OYeun rocnoacTea ati SnaH [Dep]riina, rani BEAHKI RApkasaR); Mare pâr- 

calab e numit în calitate de pârcalab al cetăţii de Scaun. n — Întâia oară îl găsesc 

pomenit în doc. dela 147% al lui Basaraba, cel Tânăr (::Snanz Tegruuia, Venelin, 

p. 111).- —Dela el ni s'a păstrat o scrisdăre în arh. Braşovului sub No. 487. 

-Dăr Scrisoarea de mai sus este interesantă nu aiât prin faptul că pomeneşte 

de Gherghina, cât prin aceea că ne arată o falşificare de bani î în sec. XV—XVI. 
mea ar mr ai = See Di a OA Ia pda net UI Pi ne 

Eee a a
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i p ă PT Te CXcY. 

T Aluaceriu, „BONE Is PanoVAZBOEROAA | POENSANIIn  Srps- 

EAAYINCRCII Beat, NUI rZrSENSACTEO MIL AMHOPO BAPARIE HAuInAtZ 

serial pair a ASGpItANT npiita Teaca CSANS n EI THAM Npz- 

pri rapom wr Bpamozq.l no CIIVZAARAAIS 3Hanie TOCNOACTRS Bi 4 

PABOTS WBOAMS cuipoitayS HauemS, cutia Xaukot 17 PuBnut, BARO 

NpÎAE NpEAGHACȚTA :RAAORA, FAR IIAMAT Aaz:ten 'rSu S$ hpamet $ 

Bamoate Xanzur. Tao Barat Nanu scr Spa A ZKENA 5 AFA 
A8 cS weraaur ifttput. Gero papi Sana POCNOACTRO Bi, RARS 

2. au MpHtăTeat, Ad AS ADKTSIUTE BARCI. pat, Ad MS ce nâaTuTZ 

jr N WROMS cHipomațS-u Atel), pe won NaaTiaA_Gapenu$ 'Toms, 2 WI9 
= za scria 'ronapa. liape ec natea, BApe.ecT IMAEA, AVN CHECT Adi 

20 FBI 11 BUHOrpaajie ui cpu « E „Mora, Ta ce ECT in Gpe 

$ Mac _ECT BACH: HE NAATITĂE and i5 Tanara Paza 14 

pe "TO SAROH-ECT: ÎNOACEBO EN, AHAAM EpE ECT AGEA unge; 

CAC_BUNCĂ reensAerBa AAS.r roche, NETEŞ BI, d FECNSACTEO Bl HE + AS 

SE Snif LAS. Lane Ș-MOAIIAM POCNSACTBRO BIl: HE MORT ENTII 

cae Maui Atat S narăa$, ui Aa-Adu AST Hăuuti AAE CBE NASR MUT 

vi Al pita m mi unire NpABAS, AA IMA ce naauaT AAZ- 

pole. Ba "reu ne BEMONVETABUTII Hat CHpOAMAciI S TOARE EBAP-. 

pzprrhr i, OTato Aa MS NAGTILT, AA HE TPHMAET BEE Ad CE îsaASET 34 put- 

BunS. r roensacree au. | BOTR BI BECEAUTA. 
- di?i Îi $ [00 27prh ha ph. Te fă Topa, 

-3 1hi| Din mila lui dumnezeu Io Radul, voevod și domn al țării 

pu [1 Ungrovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate cinstiților noștri 

33) „J) fraţi şi buni prieteni, judeţului și celor -doisprezece pârgari din 
- 4 / Braşov. Şi după aceasta dau de știre domniei voastre de lucrul 

acestui sărac al nostru, feciorul lui Hacicu dela Râmnic, cum că a, 
enit înaintea noastră și s'a, jeluit că are are acolo la „Braşov un da. 

ap În esa ornic, pe Bliume 1) Han iune Hanăş, a murit, însă nevasta și 
copiii lui au rămas în viață. Deci vă: rugăm pe domnia voastră, ca 

|-7-) pe niște prieteni, să-i Pai judecată dreaptă, ca să i se plățească 

   

    

    

   
    

   

    

  

   
   

  

acestui sărac al noșttu, căci el a a plătit Evreului, pu Hi 
arfa) Ayut-a_ori W'a_avut, el și-a vândut și casele și viile j r73 5] 

bad “ 

1) Numele e cunoscut printre Sașii din Ţara Bârsei ; așa un <Blymen» din 
Neustadt (rom. . Cârstian) se citează în socoteleie Braşovului la 1526 (Quellen, II, 
p. 20). Cf. scriş&area vornicului Drăghici de. sub- No. arh. 473. 

N p pă. af
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22 
a putut, şi s'a plătit. Căci la noi e obiceiul: nu plăteşte bogatul, ci 

„plătește datornicul 1). Ştiu că acest obiceiu,este şi la domnia voastră, 
dar știu că el a fost și mai nainte la domnia voastră cu cartea dom- 

pici mele, și domnia voastră nu i-aţi făcut dreptate. Vă rog dar pe pe 

domnia voastră :. nu se poate ca oamenii noştri să rămâe mereu de 

pagubă şi să vie mereu plângându-se împotriva! domniei voastre că 

nu le faceţi dreptate şi Ra)i se plătesc datoriile. Noi nu_putern. lăsa lăsa pe 

săracii noștri în așa pagubă. Așa dar, să i'se plătească acestuia, ca 

„să nu mai vie să se plangEe nedreptate din partea domniei voastre. 

Și dumnezeu să vă bucure. LE 4pă |uvinz a 07 te 2) Pa 

Afonogram ; pecete rotuudă, 3 ct. în diani., cu legenda : >* 165 PIASA BOE- 

BOA AIA OGTIIQ BASIEIO IL FOGNOALNUIII, cae /epaturile Ab, AH și un; adresa: 

“| HANAL WteTHTHA FpaTuta i h ASEpHA npitaTeatai, cS Aus, si Br Tia nparapoa wT Bpamoe: 

ciustiților noștri frați şi buni prieteni, Județului” și celor 12 pârgari din Bra- 

oo, — Arh. Wo. 264; Mil. No. 79 (atribuită greșit lui Radu cel Frumos). 

  

  

1496—1507. — Scrisul, pecetea: ȘI 1 monogramul sânt ca la celelalte scrisori ale | 

lui Radu cel Mare; o atribuiu şi pe aceasta lui, fără ă să-i pot fixa o dată preciză. 

CXOVI. 

+ AlnaccTiwai B9:iwa lv PaaoVa: BSUEOA, MI rOENSANNA EZESII 

zeahant Srrponaaviueoii, Mer > FEENSAC'TEO AM MAIA SECTUTILA 

EpATitaAt N AGEPIIAL IpItATEADA, CĂAUS 1 EI TIM NSpragot WA, 

Bpamee, 11 "TSta AdBAA2) POcnOACTBO BU: BANO AMI CTE M9- 

pSenan n Sunedant S unur$, ACRpl: Bu cat pABSAIEA TOCNIOACTRO 

Bu 34 pacoTS BatuttS uaorkas na itâte Ilkroe, epe ecrf HAMaA =RfiuiS 

$ rocnoACTBS EU, Hi Nat ec Haaa îi ApSro iniinS_$_aeatau. FOcnSA- 

eT&o Al. BA TON HECT BARON, RARO CTE pEBAII FECNCACTEO Bi, AA 

MAT UAOBRi ARE ien. TARE AA BSAE WAOBÂEA îRU, d rOCIISA- 

ETPRO A TA BUX Ta ra BHCTre CSANANI 110 Bascn. ȘI “aoBrkrih "cr 

MpTAR; TARE AWS 5) £CT SEA BAT CROA ILMANIE 1410 Mita: “Tao 

wWHeu Maotkih €cT nAtAA CHHORU Czc WHO îRunS apio EET UAtdA Ş 

BEMAL FOCIISACTEO AI; TARO EPAT AS BENE ALO WIEN CUNCBII HECT 

AVUT HErd. Tano AA CE BăaeT EpAT 5 NpEA, POENSACTBO Bi ARO 

VUnEN cHnoBU MECT WA, HECA, HAN Ad CE BARAFT meuS anto €S wie 

cuneBu Wa, Hera. ÎL TARE AA TAEAATE POCHOACTRO BI, Ii TARO Ad AWS 

ApB:KIT POENOACTEC tn Bason pat. ÎI Bora Bu RECENT, AMIN. 

  

1) Aceasta însamnă că nu există represalii. 

2) Lipseşte $ snanir. 

5) În orig en. 

Z, Pr 2) 

Ap bat 

WM 

"2 £
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Din mila lui dumnezeu Lo Radul, voevod şi domn a toată țara | 

Ungrovlahiei. Scrie domnia mea cinstiților noștri fraţi ș şi buni prieteni, 

* judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov, şi vă dau aci de ştire 

* domniei. voastre despre cele ce mi-aţi încredințat și mi-aţi scris în 

carte: domnia mea am înţeles bine [ce spuneţi] de lucrul omului 

vostru, anume Neagoe, că_ a avut.o femee în țară domniei voastre 

și a mai avut oaltă femee în țara domniei mele. Legea nu îngădue, 

cum aţi zis Fi) domnia voastră, ca omul să aibă două femei. Astfel, 

dacă el ar fi în viaţă, și voi și domnia mea l-am judeca după lege. 

1 Dar” ela.murit, și fratele lui i-a luat averea ce a avut. Omul acela. 

-î avut însă fii cu femeea pe care a avut-o în țara domniei mele, 
și iratele lui zice că acei fii nu sânt dela el. Așa dar, să se jure 

fratele lui înaintea voastră că acei fii nu sânt dela el, sau să se 
jure femeea că acei fii sânt dela el. Și astfel, cercetaţi domnia: 

voastră și faceţi-i domnia voastră judecată dreaptă. Și dumnezeu 

să vă bucure, amin. 
N d i 

———lonogram ; pecete rotundă, 3 cm. în diam, cu legenda: > 160 | Pr ASA (hOE- 

BOA] ALIAȚOGTI]IO 1 MAȘIElO IL TOGIOAHII, cu Zigatera MII; adresa: naut 

Eparhia, cSAuS n îi Pr wr Rpamo: fraților noștri, judepului și celor 12 

Zârgari din Braşov.— Arh. Vo. 2. (rr 4 ( 730) -- : 

1496.—1507. — Atribuesc această scrisoare lui Radu cel Mare. deoarece carac- 

terele ei _paleografice-denotă-sfârşitulsec.- XV-lea ; ca e din aceeaş eporăcu 

NNo. 230, 233, 242, 252, 257, 264, 271, 272,216, 281,283, care toate sânt dela 

Radu cel Mare; monogramul samănă deasemenea la toate acestea. O scrisoare 

foarte interesantă din punct de vedere juridic şi care fără criteriile paleografice 

n'ar r putea. fi. datată nici măcar- cu- aproxitiație. - 

CXCYII: 

Î Anaceriie BO:RIIO Iy Paaoy A BOEBOAA UI POCNOAUUZ, MIIUET 
POCNCACTRO AM HAUMATTALETIITUA BpATIItIA 11 ASEBU Nputa Tea, 
npazAasiat WT Bpan, muoro aapanie. II no cu Aaaa $ Baie 
FECNCACTEO 8H Hapaaji Wtorani Hamie caSra no mate Aluzii, epe 
At CE ECF Săpăa ABa ROI. Tano Bazveur cre t) Saruani, TARO 
EAHSTA CTE MVBECHAU, A ApPST ce ECT MAATIIA, 1 RO CSS. 
EALIE MHAGETh ANULA. Bă TON MCANA 1 NPOCHA FOCNOACTEO Bi, 
BARE Ad HM AABATE BOHUL. ÎRO HE XTETE AATIL BOU, A TOCNOACTEO 
Bit Ad HATE, EpE Hdul Mnorrkia ne KemS wcranuTru 3 narse$. [H 
BOTh RIL BECEANT. E 

  

:) În orig. de două-ori. 
a ma
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Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod și domn. Scrie domnia 

mea cinstiţilor noştri fraţi. și buni: prietini, “pârcalabilor din Bran, 

multă sănătate. Şi după aceasta dau de știre domniei voastre. des: 

pre această slugă a noastră, cu numele Mihăil, că i s'au turat doi 

cai. Pe hoţi i-aţi prins și pe unul l-aţi spânzurat, iar celălalt s'a plătit, 

iar caii sint acolo de față la domnia voastră: Deaceea vă rog și. 

cer dela domnia voastră să-i daţi caii. De nu-i veţi da caii, domnia 

voastră să ştiţi că pe omul nostru nu-l vom lăsa în pagubă. Şi 

dumnezeu să vă bucure. - - 

| Menogram;- pecete rotundă, 3 cm. în diam. din legendă se vede zamai > 10 

PIIASA, zare însă a fi fost idenlică cu cea dela Ao. 226; adresa: “ Haumm 

AECPUTHA FRATIAȚM] H ACEBH NAHIATEAH, DPARZAAROA WT Egan: cinstifilor noștri frati 

și buni prieteni, pârcaladilor din Bran. — Arh. No. 227. 

1496 — 1597. 

CXOVIII. 

- ANUACCTIIVAL BORA Iw Paacova ROIROAA UI POCINOAMUA BEM 

3rrpotăayinekeu, miner rSEIISACTEE Al ECTITIA BPATUIIA 1 A9- 

EPA NPUIATEAEA 1), căAuS n Ei -re|M| nSprapoai wT Rpainoa, aero 

3Apazie. [| no cu AdBaM S BHânie POCHOACTES RH 34 pABOTS WBOAS 

CHpOAAKS PCCNOACTRA A N9 HAS Aparoauip, BARO € Acura "TSH, 

A FOCNOACTRO EUL Bi FA CTE SXBATHAN Ta MS CTE S3EAN EAI ROI n 

CRSAIIȚIA CBE 119 EET HALAA; 1 MUUȚIA EH HECT BUA BHNOBAT, Gero paau 

AMGAMAM FOCNOACTEO EI, BARO AA AS NOBPATIITE CBE 49 AS cre Satan. 

SIRE A AS IX HE NSEPATHTE, d POCNOACTES BI Ad BI CE HE AT 

- BAE Ha FOCIISACTEO AMI, EPE POCNOACTEO AU HE BEM TA WEPARNTIL 

S KBAp, AniS MS REM MSBPATIIT N NOCABULUIE. Iuno ne ne eur. ÎI Borza 

RH RECEANT POCNOACTEA Bl. Da N 

: . Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod şi domn al țării Ungro- 

vlahiei. Scrie domnia me” cinstiților frați și buni prieteni, judeţului 

şi celor doisprezece pârgari din Brașov, multă sănătate. Şi după. 

aceasta dau de ştire domniei voaste de lucrul acestui sărac al dom- 

niei mele, anume Dragomir, cum că a venit acolo, iar domnia voastră 

l-aţi prins şi i-ați luat un cal și toate sculele ce le-a avut; și cu 

nimic nu v'a fost vinovat, Deaceea.vă rog pe domnia voastră, ca 

pe nişte cinstiți frați și buni prieteni ai noștri, să-i întoarceţi . tot 

ÎN 

:) În orig. nputaTeattat,
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“cât i-ați luat. lar dacă nu-i veţi întoarce, atunci domniei: voastre 

să nu vă pară rău de domnia mea, căci domnia mea nu-l voiu' 

lăsa în pagubă, ci-i voiu întoarce [tot], și încă cu vârf. Altfel nu. 

„va fi: Şi dumnezeu să vă bucure pe domniile voastre. 

AMonogram; pecete rotundă, 3 cm. în diam , stricată, dar se vede a fi fost iden- 

„Zică cu cea. dela No. 237 și 208; adresa: î NAUM WECTHTEM RPATHIAM Hi NPHISTEAEA, PCC 
"eSauS n îi nSprapom twr Bpamea: ciustifilor Hoștri fraţi şi prieteni, județului şi 

celor 12 pârgari din Brasov, — Arh. No. 224. 

1496—1507. — Poate ca acest Dragomir să fie unul din cei trei cu acest 

nume ce se pomenesc în socotelele Brașovului la 1503 ca originari din Buzăv, 
oa 

Piteşti și Târgşor (Quellen, 1, p. 11, 33, 36), 

CXOIX. 

+ Aluacerine Boieio ww Paa9va ROHBOAA 1 POCNCANIIA ACE B£AMAN 

“Srrpogaayincneui, ME” rGencACTRS MII AULA MECTIITIAL BBa- 

THR ti ACEpeM nputaTeaiea, cSAnS. ni Ei nSprapeai wr Bpauret; 

MHOro 3âpaniie. ÎI no cut Aagast $ ananie rocnSACTRS Bu: WT Io 
$ A CTE NOpSunat Hi GHir$S NOcAAaut, d POCNOACTEO AI AORBE EH CAL 
“PABSAEA BAapaAi Tau 30 VA 19 EET KSNWA CHpOAAY TOCNOACTEA Au 
"AVT_UACRRItA POCNSACTEA/ BU i WT cameră ereaa; 'TEpE TA € RSA. 
"CACECĂNIHO. ȘI nat No T$A TO CS BAN BAMELUIL FOCIOACTBA BI d 
“Wu A5 cST Saar Bonk, Tano PSenOACTRO EH BHATE 1 TOFAN WAO- 

N BRA RAUera, 110, ec Cnpeăronete CHBŞAAYS rocnoAcTRA Au. 
PARO ARO fie c$ BĂLAN ROMI CAGROAHIÂT an$ €S Bran BANpETENII, TARO 

“BA "TOI RAO” Te. uMAT Tzusu “ASE FOcNCACTBA Bu NeAencin . 
(sic) sau? TOBOpIUTE Epe ec Banel wm Guzunio nou ec Sara 
"ROI TARO EET WTTULIURA AOAMOAi. "Lorani paai n Rame €S Euan 

N Bar BRAUN N "TAN3U UASBEEI, 10 cCT NpoAaa iourk 1), empie ec rocnoa- 
p ETBA Bi. Gero paAi Bi MOANLAL POENOACTRO RU, RARO AA HE MAAT 
sENpPOMAY POENCACTBA Ai NarSBS, epe A5 cTEe Sean ui Kon 1 ASEATII; 
MARO AN ANS HE SunnuuTE BACH 1 NpABAS cupomMays roenoAdTEA AMI, 

A FOONOACTRO Bi AA 3HATE, Epe PA HE dea weranuru $ narSBS. SI 
2y nat 84 pacoTs HunopS wr SIpruuu$, A TOCNCACTRO BI Ad 3H4, 

PE AMS-BEY Aa TOCNOACTRO AI UAORkita, BARo Ad SAE EA 'To- 
BAp EAHOMS maoki$ roenoAcTea Bu S$ AAnrenoae; a no 'TSAM Npui- 
HA BUNA COCICACTEA BI, TAR9 WCTARUIYAD Ad BIIAMA1O. BARO UETE 
nopSunrii- roenSAcCTRO Bu. [| Born nu neceanr. 

  

1) Corectat din none.
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Din mila lui dumnezeu Io Radul, voevod şi domn a toată țara 
Ungrovlahiei. Scrie domnia mea cinstiţilor noștri: iraţi şi buni prie- 

teni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Braşov, multă să- 

nătate, Şi după aceasta dau de ştire domniei voastre: din cele ce 

mi-aţi poruncit şi mi-aţi scris şi carte, domnia mea bine vam în- 

țeles despre acel cal, pe care l-a cumpărat săracul domniei mele 

dela omul domniei voastre și din scaunul 1) vostru; şi era slobod 

să-l cumpere. După aceea însă vameşii domniei voastre i-au luat 

calul. Domnia voastră cunoaşteţi pe omul vostru, care a vândut 

săracului domniei mele _calul. Dacă dar caii nu erau slobozi, ci erau 

opriți, apoi cum n'o să sufere pedeapsă omul domniei voastre pentru 

aceasta ? Şi ziceţi că vameșul dela Sibiu este ste cel care a luat calul și s'a 

. dus acasă. Deci, și vameșşii au fost ai voştri, şi omul care a vândut 

calul tot al domniei voastre este. Deaceea vă rog pe domnia voastră 

ca săracul domniei mele să n'aibă pagubă, căci i-aţi luat și calul 

și i Ancaţii; iar dacă nu-i veţi face lege și dreptate șăracului, dom-. 

niei mele, domnia voastră să ştiţi că nu-l voiu lăsa în pagubă. Şi 

iarăși, de lucrul lui Nichifor dela, Argeş, domnia voastră să ştiţi 

că i-am fost dat domnia mea un om care să ridice niște marfă a unui 

om. al domniei voastre la Câmpuluig; dar apoi a sosit cartea tea domniei 

” 

Yoastre şi astfel am lăsat să vedem ce veţi porunci dorinta voastră. | 

Și dumnezeu să vă bucure. 

Afonogram ; pecete rotundă, c. 3 cu, în diam. „cu egenda: > 1% PASĂ 

EOERUĂII” AUIAOGTIIO BAIEIO Ii TOGHOAUII, cu ligaturi da AUL Șz NIL (2. 

AO. 252 şi 204); adresa: Ţ uecTHTHM BpATHIAM H NpHIATEAEA, cSAuS H FI Tea nSp- 

rage wr Bpauon: ciustifilor: frați și prieteni, județului și celor 12  pârsari din 

Brașov. — Arh. Îo, 233. 

1496—1507.. 

CO. FI /ît. w 

+ Alutascrine BOI Îw PAAoA BOMBOAA Ii POCNSAMIIR BAAUIII, 

NMUIET PEENSACTEO AMI VECTITIA BpĂTIIAAL 11 BAM:RHIAL CSCEAGAL, 

CSAuS n Ei Tia Nparapoat WwT.Bpanicg, Aero Apanie. H no cu 

AaRăi $ Biianie POCNOACTES Bi: BăllO AM CTE NOPSUHAN, A Fec 

NOACTEO AM ACE BI CĂA pA3SAtA. 3pAAi "TEIan AIĂI_ANI, 110 

ere aarSenani "ru. "Toro pai Aa BHATE FOENOACTEO BI, EpE. ca- 

AMpRT TEA APACHE MEMO MUCTABITII. FOENOACTBO AI, ANS MAO 

  

1) Scaun (ereaz) în înțeles de ținut, district, săs. Stuhl,
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S3ETI WT APALE COCNOACTEA RIL ADA READ HAnAaHuTu ASuirrS- 

BUNETEM MOAzA Hatuliiat]. ÎL cz toane AseuTăt Hai cre Saninai 
narSaS n Saca, Hi "rora ura Saeri. Gpe ACCTA ce MEBOALICAE roc- 
NOACTEO AMI 14 POCNOACTEO BU CAC AMID 11 CAC "TARA, ĂTPSCNOA- 
CTRO EH HE BHâ4AM 19 NETE Ad SunnuiTe, Tano Sutu Te RAO Bu e 
ABATE, A AMI EIjIE REMO SUnHHTU RAR VEAO AVON. AĂa cTe 3Apau 
TOCNOACTRO Bu. E oii CA. Yu Pa nr 

—Din mila lui dumnezeu Io Rade volod și domn român. Scrie 

domnia mea cinstiţilor fraţi, și _de aproape vecini, judeţului și celor 

doisprezece pârgari din Brașov, multă sănătate. Și. după aceaș aceaşta Date Hr 

KI ştire domniei voastre Yi cele ce mi-aţi poruncit . despre ac acei oa- 

meni ai mei, pe care i-ați omorit acolo, bine le-am înţeles domnia 

mea. Deci să știți domnia voastră că moartea acelor oameni. n'o 

voiu lăsa [așa] domnia mea, ci voiu lua dela oamenii domniei voas- 
tre” atât, cât să împlinim dușegubinele oamenilor noștri, Şi câtă avere 

le-aţi luat şi câtă pagubă le-aţi făcut, şi aceasta o vom lua. Căci 

destul m'am nevoit domnia mea cu pace și cu învoeală față de 

domnia -voastră, dar domnia voastră nu ştiu ce vreți să faceți. Astfel, 
faceţi cum vă place, ș şi vom face și noi cum vom putea. Fiţi sănătoși 

domnia voastră. 

Aonogram; pecete rotundă, 3 cm. în diam. cu legenda: >% 10) PSIASA BOGBOASI 

MIUAOGTIIO BIGIO n COCNO ANII, caz. Zigatura HI; adresa: f MCTATHA Gpd- 

"THIAA H RAnHnA cSetaom, cSauS n Ei —rha npirapoa wr hpamoa: ciustiților fraţi 

și de aproape vecini, judeţului şi celor z2 Pârgari din Brașov.—Arh. o, 234, 
——— 

1496 —1507, — Scrisoarea samăni mult cu No. arh. 228, fără să putem zice 
că e de acelaş scriitor. 

„UL. 2r7/p.7d 
T ALHAGCTIIIO BO:RHEIO Iw_Paaova ESHROAA H POCNSAHHZ, DHUUEP 

POCNSACTRO AU HALA VECTIITEA SpATIIA HI ASEPIIA PINA TEACA, 

CĂAUS n EI ruta uSprapoa wr Dpaniegă, amore aApanue. ÎL no 
CH AdBâm S 3Hanie rOCNOACTES RH 34 pABOTS TOMSIL AaneTopS 
CTARAAPS, NOHEBE i PEPE CAO BHAN NOCAAALI AO BAUIErA FOCIISA- 
CTBA, BARO Ad AMI Fa Aenserure, A WH HE BHdAM KABO E AOLUEA 
HEROI WAREZ "Pepe HE BHAA KARO £ TOROPIIA Ea TOCNOACTBS Bi; 
TOTO pAji rOcnCACTRE A HE Hai 'TOrau saon'kaa, MAI 119 EC 
wii rokopua. Gero Pai Bu 1) AMOANAt- POENCACTEC BU, RAO AA 

  

1) Înainte de su se află un ru. 

ci. 

79
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AI MOLDAETE TOTAN AMANCTOPA, Ad TIPÂNAE Ad AM HANpARII HERO 

Np939p1M Ha Mp5iBS. Tano EhAd WE-BITIL BPEANE, d POENCACTBO AI 

MARI PA UEM NBOEOANTU CA. MECTINO îl AAȘORATII TA! EA, "TEDE fe 

npinru ia recnoAcTaS Bu. [| por Bu Bercea, — ÎL Bape tie ati 

TE ESHTI EANO APSTO rScnoACTBS Aud rsenoperae BU Ad se 

EAWTSETE 34 BAMS. a. „i 

Din mila lui dumnezeu 10 Radul, voevod și doinn. Scrie dom- 

nia mea cinstiților noștri fraţi și buni prieteni, judeţului şi celor 

doisprezece pârgari din Brașov, multă sănătate, Şi după aceasta dau 

de știre domniei voastre de lucrul acelui meșter sticlar, că am fost 

trimes şi mai nainte la domnia voastră ca să mii tritieteți, dar nu știu 

cum un om oarecare a venit și v'a vorbit nu știu ce domniei voastre ; 

domnia mea nu cunosc pe acel om, nici [nu știu] GC a vorbit el. Deci 

vă rog pe domnia voastră să-mi trimeteţi pe acel meșter, să vie să-mi 

facă nişte ferestre la biserică. Şi când va fi vremea, domnia mea 

îl voiu petrece îndărăt cu cinste şi-l voiu dărui, și va veni la dom- 

nia voastră. Şi dumnezeu să vă bucure. — Şi orice va cumpăra, una 

alta, pentru domnia mea, domnia voastră să nu- -l supăraţi cu vama. 
Pt, cr mr a 

„Alonogram; pecete rotundă de €. 3 Cm. în diam, cu acea “ dzgendă ca da 

Ao. precedent; adresa: $ Haina UEeTHTUA RPATIIAM H NAHIATEACM, CXAUS HI NPZCAROAt 

wr Bpamos: ciustiților noștri fraţi și prieteni, județului și pârgarilor din 

Brașov. = Arh. No. 243. -f- [4/7 IE 

1496 — 1507. — Atât pecetea cât și monogramul (care samănă foarte mult 

cu cel dela NNo. 230, 233, 271) arată că scrisoarea e a lui Radu cei Mare. 
re poa tenta mima, Pi mase 

CCII. 

+ AluaocTIit BORIIIO Iw Pava BOHROAA 1 POCNOANHL, MHUIET . 

rocnoacras MI HAINA WECTHTEM EBATIIAM Ei AOEPHAL MIpIIIATE-: 

AA, CRAUS HI EL -TEAL MSPrapoAM WT Bpamee, Muoro 3Apanue. II: 

no că Adgam $ 3Hanie TOCNSACTBS BH 34 paB9T$ S WBROAIS ciigo- 

MAXS rOcNSACTBA Al ns ua Hoerk wr Tpzrogme, BAe cr 

RSHA FE WBEAE :KEAEBO, Ad CUI HOBET! Roaă: "Tao MS ra £cT S3EA 

NpZBAAAE | wT Bpani; i Bam, 1410 AS EET BHA, WI € NAATIIA. H na? 

H ApS3Hi CHPOAACII HAL FIE MAAT BEAHRS BABARS HA Bpau. “Toro! 

Papi EH AMOANAL FECNOACTBS Bi, BAROC Ad HE MAT FAUII CHpO- 

AMacii NArSES, si 110 Hat CTE Sata, 4 BH Ad MA NOBPATHTE; n9- 70 

HERE ARO WETE EH BANBETHTII îHE4630, -d TOCNOACTRO ami EA 8a- 

nperur ApSre (sic) nSmae. Îl Boeru Bu BECEANT, - 

| 
16 

1
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Din mila lui dumnezeu Io Radul, voevod-și domn. Scrie domnia 

mea. cinstiților noştri frați și buni prieteni, judeţului și celor doi- 
sprezece pârgari din Braşov, multă sănătate. Și după aceasta dau de 
știre domniei voastre de lucrul acestui sărac al domniei mele, anume 

Costea dela T. ârgoviște, că a cumpărat 20"de obezi de fier, ca să-și 

ferece carele. Asttel, i l-a luat pârcalabul dela Bran, deși vama, ce a 

avut [să plătească], o plătise. Şi-apoi și alți săraci -ai noștri au mare 

zăbavă la Bran. Deaceea vă rog pe domnia voastră, ca să n'aibă 
săracii noștri pagubă, și ce le-aţi luat, să le daţi îndărăt; căci dacă 

veți “opri voi fierul, domnia mea va opri alte mărfuri. Și dumnezeu 
să vă bucure, E 

Afonogram ; pecete rotundă, c. 3 em. în diam ruplă; adresa: $ uaumm uee- 
THTIHA BȘĂTIAAT TRANS N Er Tita nparagoa 1T Rpau9a: cizsțzZilor noștri fraţi, Ji 

defului şi celor 72 părgari din Brașoa.— Arh. o. 283. 

1496 —1507. — Scrisoarea. ste de sigur dela Radu cel Mare şi probabil dela 
acelaş pisar ca No. 243; monogramul ci samănă cu al NNo. 252, 255,264,272, 

276, 293 şi altele dela acelaş dom. Costea dela Târgovişte poate să fie identic 

cu <Kosta Urla de e pomenit ca negustor în socotelele Braşo- 

vului la an. 1503 (Quellen, Î, p. 72). ! 

CCI. 

+ Aluacerito Bosiiete Iw PaAova BOMBOAa 11 PocnoAuz zice 

BEMAIL STPPOBAAYHUCEOU, Tunner FOCISACTBO AMI HALIIAL UECTIITIIA 

EPATITIM 11 ACBBIIA NpităTeatAt, CSAUS ui Ei-Tuai nSprapoi bpa- 

UIOBCEHA, AMOTO 3Apanie npinocnat roenoacraS Bu. Îl no CUN Ad- 

BAM S Bănie rOCNOACTES Bit, MOHERE MOCAAFAO HauuS cASrS :us- 
nau Slaecii AO POCNOACTEA Ei, BAp4Al TAAcORE, HN EAHO ApSro u0 

BETE BHATII, d TOCROACTBO Bit Aa tut AATE S 3uanie. ÎL na ue uS- 
NUTU UEBOI ROESCII, . 1410 Mu "TpeBSIoT S XunS POCNCACTES A, ui 

HERCAHRO, MCETAB, AMO AMI ECT 1WCTAA0 Ad PASAEANAL AROPS rocnoA- 
TEA Afii: TARO BU MOANLA COCNCACTRO RH, 1j10 RETE Anu SunuuTii 
BApAAL BAMS, AA Hi VUCTABITE, A AMI REMO HAMATIUI XAp OCNA. 
CTRS Bu. SI Bape 1pio Hapeue :iSnan Slaekcu WWT Mac iz TOCNOACTES 
RU, d FOCNOACTRO BH Aa Rege, Monet cS Hauuu peun ucrunu. | 
BOT RU BECEANT, i - | 

Din mila lui dumnezeu lo Radul, voevod și domn a toată țara 
Ungrovlahiei. Scrie domnia mea cinstiților noștri frați și buni prie- 
teni, judeţului și celor doisprezece pârgari Braşoveni, și multă să- 

. . - 2,
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nătate poftesc domniei voastre. Şi după aceasta dau de ştire dom- 

piei voastre că am trimes pe sluga noastră jupân Alexi la domnia 
voastră, pentru veşti, şi una alta ce veţi fi ştiind, domnia voastră 

să ne daţi de știre. Şi-apoi are să cumpere niște cojoace. ce-mi 
trebuesc pentru casa domniei 'mele și niște postav ce mi-a rămas 

să împart” curţii domniei mele. Astfel, vă rog pe domnia voastră, 
ce veţi-putea face pentru vamă, să ne lăsați, iar noi vă vom mul- 

țămi domniei voastre. Şi orice va spune jupân Alexi dela noi cătră 

domnia voastră, domnia voastră să credeţi, căci sânt vorbele noastre : 

adevărate. Şi dumnezeu să vă bucure. 
N 

Alonogran; pecete "rotundă, 3 cm. în diam; cu legenda: > 10) PSIASA EOE- 

BOASI MlĂOGTIIO BHIEIO TOGNOAUI; azresa: $ naum ucerurim Bparitaai H 

npuareneat, cSAuS n nSprapon wr Bpamog: cizsfi/ilor noșiri frafi și prieteni, Ju- 

detului şi pârgarilor din Brașov.—drh. Vo. 239. 

1496—1507. — Pentru Alexi, cf. No. CLăXXXIV. 

CCIY. 

i] Alnaceriwat. BOKUWVAL. [E Paco A ROMROAA 1 POCNOANHA BACEII 

BEMAN STPpORAAYIIICEON, auutiuer TOCNOACTEO ANL AMIOPO 2ApABie ii 

AOEOE HAUINAI ACEȘIIAA NpiETEAZA UL BALEA cSceaui, eSAuS 1 LT 

NpATARIL WT Bpauret. IL w cea AaBai'S Baie BAI RIICOTS, 

ONEA NOCAAȚALE Haultra caSra Slas$, AA BSNGET RANILE MUT 

UIHUANAS 5 BAUHILE CUT Aa, “Fere-păai NpOCIAL BAUINIO RHCOTS 

BApaai RAMS, Aa Sutu Te BApaAi BOAIO POCIICACTRO AI Ad He 

S3UMATE, A POCNOACTRO AL SEA SUMHINTIL BOA BALINIO BIICOTS. ai 

Gorun RU SAMIS:RUT 4 AETaA.— ÎL ese aa 119 Be TpEGSRATII, di ESI 1), 

Din mila lui dumnezeu Lo. Radul, voevod și domn a toată ţara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia”! Tica multă sănătate și dragoste bunilor 

noștri prieteni şi de aproape vecini, judeţului ș și celor doisprezece pâr- 

gari din Braşov. Şi vă dau de ştire înălțimei voastre că am trimes 

pe- sluga noastră Albu, ca să cumpere cuie de şindilă şi cuie de laţe.. 

Deci cer” dela înălțimea voastră. să faceți pe voea domniei mele și 

să nu-mi luaţi vamă, iar domnia mea voiu face și cu pe voca înăl- 

țimei voastre. Şi dumnezeu să vă înmulțească anii. — Şi va mai 

“cumpăra și [altele] ce ne vor fi de trebuinţă. 

  

1) Fraza din urmă e adăogată cu altă cerneală.
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Aonogram; pecele rotundă, c. 3; 3 cm. în diam. stricată „de to; adresa: 

ăia Acăpua npieTeatat Hi panta cScean, CSANS n BI -Tn npatăgii” ur pause: du: 

pilor noșiri Bricteni și de aproape vecini, judeţului si celor 72 Pârgari din 

Brașoo. — Arh. Ao. 242, 

1496—1507.—Scrisoarea ar r putea să fe și dela un alt Radu, nu însă înainte 

de Radu cel Mare. sa 
, i | IN: 

cor. pi 
   

  

= Aluaceriie Bot Iw , Paaora /boefoaa” Hi TOCNOANHZ, Ner 

rocneAcrBo au seeriiităt” BpaTită Ai, cRAUS HEI TUIA NSprapoa 
w'T paun, Moro 3Apanie,. II NO ce AvOaltai TOCNOACTEA BI, BALO 
Mon BpaTita: TSta CAO nocaaaii Hui eaSra GOnsa, AO POCNSACTEA 
EH; CETO păai Ad ce NeTpS Aare recnSAcTESTGII: ac Paai, Aa du 
ESNUTE E BOAMATII WT CORCIE No i SAepunui, d ADSrE 2 noataru 
VWUT COROIE, NOCAAEE, Noi CpaspuitT ou "CE AOANAL FOCNCACTBS EH 
Ad ce NOTpSAnTe, Tzi nocză”ÂA aut uenpatuiTe, AA CKOpO; aanau$ 
Ad HE Haar, Îl orz Bi Beceaur. | 

Din „mila lui dumnezeu Lo Radul, voevod şi domn. Scrie dom- 

nia meă Cinstiţilor frați, județului și celor doisprezece pârgari .din 

Brașov, multă sănătate, Și după aceasta vă rog pe domnia voastră, 

ca pe niște frați ai mei: am trimes, acolo la: domnia voastră pe 
sluga noastră Oncea; "deci să vă osteniţi domnia voastră pentru noi 
şi să-mi cumpăraţi-5 "bucăţi de săpun de câte 4 florini, şi alte 5 
bucăţi de săpun, mai proaste, de câte 3 florini. Peritru aceasta vă rog 
pe domnia voastră să vă osteniți şi să” “ajutaţi pe acest trimes al 

meu, dar iute; întârziere să n'aibă. Și dumnezeu să vă bucure, 

_„Mongeram; Becele rotundă, 3. 3emn. în diam. cu legenda: »X 10) PSIASA BOE- 
EOAS AMAOCTIIO EAIEIO H [OGNOANH, foarte clară (of. TAN. 225, 239, 
244 2068); adresa: ţ uscruTum parut, CAuS n Îi -THm nSprapoa wr pauroe: 
ciustiților fraţi, judetului și celor 12 Pârgari din Braşov.— Arh, o, 230. 

1496-1507,



II. 

SCRISORI DELA. BOERI, MITROPOLIȚI, JU- 

DEŢI, PÂRGARI ŞI PARTICULARI.



N 

    

Coico, logofătul lui Dan II. 

(1431). 
  

CCYL. 

Mona crapnntat paritzătz, sSatulS Bpauenericai$ IISau Lepri. 
1 BZCEAVA NPATAPEM, EAUI AEHUIN BPAT, AwWriuaer oiina, Atobea- 

Hoe Xeperuicaniie. ÎL 'Tase3Hi AA BH4FTE, WTII EA POAkAtz rpu:tă/ MA 
SuecocTe, HZ CA NSMCIJIĂ BORILĂ BARPZUILNL Bi PAROTĂ, BAkOTE 
cre atat. ÎL Ai ter ăRaz Ha Bac, BApăăni 1 NONpzB0 pErkpS- 
gay Xană 1 Bâurro BauTiadpuiurk AunapAă Ta Ha AaAwWxk SUTĂ; 
1 pEROXĂ Ad AI ACHECATA RACE, IO ECT ACE, II UACTA Aa A 
NpuEcS; A "THE: DpIHAOȚĂ 1 HE MpHHECOXA AM Hruple. HI nau 
NPUNACXă, N CTOPUL HA APSTĂ RHUTĂ, BAROTO EET. GHAA, Bana 
gOAk. Ăa WETABHA CAZ HA BAUIE WACR'RuFCTEO 1 Np' acacia CAZ 
na Nana. 1 HA BANTSAABIIUIA; TA EU IȚIET BABATI, a Ric 1) cToplire 
ate cer "rphek. Il BOA _BU-tuneeean 

Fraţilor mei mai mari, județului din Brașov Şuli Gnedae 2) şi 

tuturor pârgarilor, dragă heretisire, dela fratele vostru mai mic, 1o- 

gofătul Coico. Și așa să știți că În mare grije m'ați adus, dar cu 

ajutorul lui “dumnezeu vam isprăvit treaba cum va plăcut. Dar îmi 

pare rău de voi, căci și mai nainte am crezut pe Hana și pe canţi-. 
larișul vostru Linard şi le-am dat cartea; și mi-au spus că-mi vor 

— dace î0E ce 6sie al meu și că-mi Vor aduce și un dar; ei au venit 

și nu mi-au adus nimic, Şi. iarăşi au venit şi le-am făcut o altă 

arte, cum a fost voea voastră, Şi am lăsat la omenia voastră și 

pe sama lui Hana şi a canțilarișului ; ei vă vor spune, iar voi să 

faceţi cum trebue! Şi “dumnezeu să vă bucure. 

  

ut). Origo- niie, | - 

2 Nu A găsesc în lista judeților Brașovului. 
mn e are e -
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Pecete de ceară albă, 2 cm. în diam.» neacoperită cu hârtie; în mijloc pare 

a fi o figură (poate un vullur) sau o inițială (poate L): pecetea find stricată, 

nu se poale distinge clar; diu legeuda dela margini am putut celi: [i neuaTa 

onk[a] și az 0 di acreserz; fără adresă. — Arh. Vo. 326; Al. Vo. 39. 

1431, după 30 Januarie.—Coico sau Coica e logofătul lui Dan II din 1422 (No. 

VIII), 1424 (No. XI) şi 1431 (No. xvII); în 2432, Ianuarie 20, și 1437, Aug. 10, 
e vistier al lui Vlad Dracul (Hurmuzaki 1, 2, p. 574; Iorga, Studii și doc. VII, 
p. 46); în doc. dela 13 Aug. 1437 e numit «protovistier» (Miletic, DR., p. 333; 

acelaş doc. în Venelin, p. 78—79).— Scrisoarea către Braşoveni e trimeasă curând 
după încheerea învoelii dela 30 Ian. 1431 (No. XVII). Asupra lui <Linard>, numit 

în altă parte «Linart> (Leonardus) și asupra lui <Hana», cf. doc. latinesc din 

28 lan. 1431 (No. XVII) şi notele dela documentele lui Dan IL 

Voico, vornicul lui Vlad 1 Dracul. 

(1431); 

"COVII. 

+ GO['7] RSnana Rona AWrW 3Apanie Wc tioRaoltutit MOHAL 
MUAHAMZ „EpATIAAA, nparaptat Bpawmenezuţa]. boa aparie, gi Aw- 
Ep'k BHA€TE BARO Bi CAZ ta BA NpiaTea S Bp'RAte rocnoAuita Au 
ana BOMEWA, îi BAmz_CZMA _BPAT EHA 1 Wijie XWRS eurui. SI pie 

AGEG'E BHa€Te, RARO AMI ECT Bp'ate CWCaA0; TWPW paani Bi A0- 
ANMZ, AKO BI MIEP BOTH HASUNTU, NOAMOBETE ME CA EATA LISEWA 
MT NSCTAEA, 4 450 EWrz 1) MOAOLtE rocnoAHHS iii Haaa, BOHEWA, 
A MU REMO 34 EAUW ABE NAATUTII HAN 'Tpu. 

   

Dela jupân Voico multă sănătate și închinăciune iubiților mei 

fraţi, pârgarilor Braşoveni. Ştiţi bine, frații mei, cum v'am fost prie- 

ten pe vremea domnului. meu D Dan _ voevod, și am fost fratele vostru 

și vreau să mai fiu ă încă Dar voi i Ştiţi bine ce vreme m'a apucat; 

deci vă rog, dacă v'ar povăţui dumnezeu, să mă ajutaţi. cu o șubă 

de postav, şi dacă va ajuta” "dumnezeu..stăpânului-- meu Vlad voe- 

vod, pentru una vom plăti două sau trei. 

Pecete rotundă pe ceară verde, 2. $ cm. în diam., acoperită și în mijloc cu o 
figură nelămurită ; din legendă pare a se distinge cuvântul BOPHUR; adresa: 
“P atona RpaTiamz, nparagiata Rpamenckum: Jratilor mei, Pârgarilor, Braşoveni. — 
Ari. o. 330; Mil. No. 60. 

Voico este vornicul lui Vlad Dracul; scrisoarea lui (scrisă pe aceeaș hârtie 
ca şi scrisorile stăpânului său) e din timpul când în Țara Românească domnea 
Alexandru-Aldea. Fusese boer influent al lui Dan II la 1433, 1424, 1431 (NN. 
ÎN 

1) Orig. să, o prescurtare neobișnuită la acest cuvânt. 
îm ev, — pa n TAR ame stanare e e oa E IT oma tt m
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VIII, XI, XVII); e vornicul lui Vlad Dracul la 1432 (Hurmuzaki 1, 2, p. 574), 

1437 (Miletic, DR., p. 333; Iorga, Studii şi doc. VII, p. 47) și 1439 (Arh. ist, 

I, 1, p0 85). El trebue să fie mareșalul «mareschalcus> care a însoţit pe Vlad 

Dracul la Niirnberg (Hurmuzaki I, 2, p. 750): şuba o cerea poate în ajunul ple- 

cării în Germania. . , 

Albul, vornicul lui Alexandru-Aldea. 

| (1481—1433), | 

CCVIII. 
Ş 

+ GO['r] :kSnana Slacsaa npzrapeat Bpauieackitii AMOBEBHAA YEpETU- 
cana. | Taxeati, i ronopita: BARZEA WAREZ BIIK EHA 436, E:KE 
DOCTaBiy p'kua c Baa, n KAAŞZ ca, 11 NAz EH NOAUICANA, Ad Bu 
naum 2 BR Gora naam ui ASUL. MAAAs, d AMI "TARE Ati Tha ui 
patit XpueTicWwBbi, 1 "TARE Ai ASIA A, îi Ad SAP EA np- 
gocaatnoni B'kp'k Xpuierutaizekoi, HI EA 3AA NOAtnicaz IWkeTA HA 
ac, SI AMI EAATE căoBeAnoUI HU FANA ENA AA HE HAATE, No 
HEAE AIENA. Ad CTE Hat EATA, BAGOTO 1) CTE BHAN UI np Eta. 
HU sorz au watceanT, Iliclajlea anpianra E. 

  

"Dela jupân Albul pârdarilor din Brașov dragi heretisiri. Şi ast- 

fel. vă grăesc: ce fel de om ap fi eu, dacă, după ce m'am înțeles cu 

voi și m'am jurat, 1n'aş răsgândi, s să vă. prad? Am'și eu un, dum-.: 

nezeu și un suflet, ș şi [mă jur) pe trupul şi pe. sângele lui Hristos 

““'si”pe sufletul meu, și să [nu] mor în legea creştinească“ cea drept 
credincioasă, dacă. am vre-un gând rău asupra voastră 2). Ci um- 

blați-mi în pie bună și nici o grije să nu aveţi, căci-ne place să 

fiţi frații noştri, cum aţi fost şi mai nainte. Şi dumnezeu să vă 

bucure. S'â .scris Aprilie în 2. ai | 
Pecete rotundă în ceară albă, neacoperită; fisura diu mijloc e un cal în fusă, ; fi 

iar legenda: XX SIARh TOHGAREG; dirtsa: 4 mparapeat wm Bpatwur: pârgarilor 
din Brașov, — Arh. Vo. 370; Ali], No$6. a 

C. pa 

COX 

„$ O0[T] 2xSnana SIABSA(a) MOHAt EpATIAAtA, NBarApEAi WT Bpameg, 
MHoro SApâtit n nokaontnie. H "TaREan BIi POBOPHiAt: 43% Cata EAUI 
BPAT B2CETAA, BâpE W picat RacTpkESRATE. ÎI Tanoai Aa SunnurTe, 

Z 
A) Orig, anorore. 
a Trad. verbală ar. fi-eşi. să „mor în legea creștinească cea drepteredin- 
cioasă, nici un “gând rău nu este asupra voastră».



4 

9 

ţ 

7 rr YAa BkpSera. TR pan, BaRo CTE NOSCTABIIAE pluz BZ EA Acu ui 

„ 
a: 

230 

  

RARE aaa, A4 YOANT BzCErAA i MEH(E) CAOBOAEH, Ad ECT HA Bz 
ckio Bp'kate Kwu AMen(€) nau uaokiz, Aa ne ANIICAT WT 3AE; ww 
MOM BH4Ă,.Ad. Bi RARA..Î necesar, |gu4]. corn. 

Dela jupân Albul fraţilor mei, pârgarilor din Brașov, multă să- 
nătate' şi închinăciune, Şi astfel vă grăesc: eu sânt fratele vostru 
pentru totdeauna, orice-mi veţi cere. Și faceţi așa ca să vie Vlad 
totdeauna în bună voie la mine, ca să fie omul vostru la orice vreme 
lângă mine și să nu lipsească de aci; ce voiu ști, vă voiu spune. 
Şi dumnezeu să vă bucure. 

Pecelea, c. 2.3 cm. în diam. pierdută ; adresa: ţ mona RpaTlam Hpauonkuoai: 
Prafilor mei Brașovenilor. — Arh, o. 205; Ad Vo. $3. 

CCA. 

„= $ GO0T :iSnana SAcSaa. ari BApariie 1 NSAOienue BpATUaA 
MONAZ, NpArApEAM Bpamencruat Rac kata, REAMISMMA 2RE UI AAANAMZ. 
Al rSan Bu Aaaa S Buadniuie: 34 'TWrwau ROEROAĂ £, 119 ro cTe 
NSETABNAE TSEa, ApanSaa, OMS EC ApaArh WT Bac, A BE re 
"RASBANTE, BAHA HOAVILULIWU HE tere ro BART; NONEAE că naa ka 
HA EOTĂ, BAM HAET AA CE HE NORBATUT, Ș ash ROANRO chat Suna 
BAPAAL Rac ACBPO, RUE AM YABA HE HMATE, HA GPR BHAETA N WH 

S'TaKAAE, A BUE CTOIITE HA TWUAM, 1 WUCACEOA Te Ad NSAINT NAT 
“CASBSALI9, Îbro po ABuT, Aa AoneceT: ui 2BEA'E30 u.avka, n Bzeksă 

îm ae a cap art "ESTIA 3 MI ROMS UIC EET AAZRHO, Ad CI BABHAVAT CACESĂIISI la 
2 ENBĂTUI AMPAT, RO ce SAaraăT Aa AOXOAAT, &TO ca 110 Moitrr, 

2 
7 +n9 Ilpaxark nau ne Teakisă, a eue ue Aaa nai nakuSere u 
“BAWPSETE, AA UE ASXOAAT. Î'kava paani, ARo Ru cer poak yrkuue 
Ad CTONTE tă p'ku, 43 Ad BHaat; ARO A CTE SNBATIIAE ApSră 
ASMĂ, 4 HUE Ad BHAMO, Rae tite Sunt, Îl Born RU WBRECEANT, 

Dela jupân Albul multă sănătate și închinăciune fraţilor mei, 
pârgarilor din Brașov tuturor, mari şi mici. Și iată vă dau de ştire 
despre voevodul pe care l-aţi pus aci, [despre] Drăculea: cui este 
drug -dintre:-voi,-să-l * sărutaţi,: căci mai”. mult: n'o:-să-l: vedeţi:;- am - 
nădejde în dumnezeu că de unde va merge nu se. va mai întoarce. 1) 
lar mie, cu tot binele cezăin făcut pentru voi, nu-mi arătaţi nici o A RRA 

1) Aluziune la mergerea lui Vlad Dracul lu Turci, pela c. 1433; „despre aceasta n'avem însă nici o știre pozitivă. ! a
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mulțămire; dar dumnezeu ştie, și el va crede. Deci, cum aţi pus 

vorbă și aţi întocmit odată, la aceasta să rămâneţi, și lăsați să_fie 

drumurile slobode. Să aducă cine ce vrea: şi fier şi aramă și orice , 

marfă; şi cine are vre-o datorie, să și-o scoaţă * în bună ie Da 

oamenilor săraci, cari se gătesc să vie, fiecare cu ce poate, pe Pra- 

hova ori pe Teleajăn, voi le prădaţi casele și-i bântuiți, ca să nu 

vie. Deci, dacă voiţi și aveţi poftă să vă ţineţi de vorbă, să știu și 

eu; iar dacă .vaţi pus altceva de gând, să știm și noi ce-avem de 

făcut. Şi dumnezeu să vă bucure. 

Pecete ca la No. arh. 310, stricală în parte; legenda: XX MARh TO[BGA]- »/ p 

E[€G]; adresa: $ uparagem azckmua Bpamezeru: fi/uror pârgarilor Braşoveni. — 5 “i 

Arh. o. 463; Al. No. 34. Di f 
4 

   
Jupân. Albul, care joacă un rol preponderant în timpul lui-A!'6xandru-Aldca; (Sa 

fusese boerul lui Alircea la 1415 415 (Martie 28 ; Arh. Sfat,);1â_1421 1421 e citat ca vâr- 4 ( 

nic în fruntea boerilor lui Dan San II, împreună cu (T]kcana, ce pare să fu fost o | | 

rudă a sa (Argeș, 10 Sept. 6930, 6930, indictionul Z;. Arh. Stat.); cf. doc. din. 1482 şi 1424 |, Î, Pr 

din colecţia noastră, NNO- VIII ş VIII şi XI şi un document tără dată dela Dan II TD 

pentru mst, Tismana, în Arh. S Stat. În În „privilegiul comercial a! ace acestui domn dela VI7 î 

1431 el nu e citat: era atunci partizan al lui Alexandruâl cărui locotenent și i fi 7 

Dealului din 17 Noemvrie 1431 (Arh. Stat. ) unde primul boer martor G î:Snan 

SIasSa; între ceilalți boeri se află și un aiSnan Toncasa. Sub Vlad Dracul nu figu- | 

rează în documente, deși, după presupunerea D-lui Iorga, la 1437 era împăcat | 

cu dinsul. Numele tatălui său pare a fi de origine greacă: "ToneaRee, "foarte clar 

pe pecetea dela No. arh. 510, grec. 'T năAmns. 
—— 

tovarăș rămâne, în.tot. timpul domniei lui” (1431—1433): v. hrisovul.pentru mst. | 7 pă Panda A | sie. 

| 
1 

| 

Stanciul vistierul şi fratele său Costantin, boerii | 

lui Vlad I Dracul. ă 
Tre (e. 1433—1437). 

CCXI. 

+ Aluere apare 1 NORAGHENIE * POANTEAEAL HăUINA, HPATABIVA 

wr Bpamog, wr Granusaa, Bueriapk 1 ltceranaginta. T$au cer 

ADUIZAA EPAT Ai “EŞEai A nuntă 34 Haui AGEBITUUIS, Upon cc $ 

CSpaa, n cz RUPĂ BONBSANNĂ, d Bl A5 HE CTE AdAhi, Ată cTe 

metaabi: Maprr5pi 4. “Toro pasi ati.cme ataprSpuicaani mpa, Xanăula 

n np'ka, npzrapu ww Tparonuipa; ui eta GSpruna aapTSprica “Cata, 

n antez, RARE CTE prini, mapTSpuica. Toro păăut ASENITIE Ad Hu 

AATE HTO BI FHUTĂLĂ aonecțe). “Slujte An ui NE AATE AMOieTE 

NpOAATII. RAACRĂ BEMAĂ, A Hauie He 1ist Bart. ac ne erkpSere, 

a GspaS ekpserell orz Bi Beceai,
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Multă sănătăte și închinăciune părinţilor noștri, pârgarilor din 

Brașov, dela Stanciul:vistierul și dela Costandin. Iată a venit acolo 

fratele meu Costandin pentru avutul nostru, care ne este la Surva, 

și cu cartea Yoevodului, dar voi nui l-aţi dat, ci ați cerut mărturie; 

Deci noi am mărturisit înaintea lui Hanăș și înaintea-pârgarilor din 

2». Târgovişte; și femeea lui. Surva. mărturiseşte: ea însași, $ şi. Gales. măr- 

$ F turisește, cum aţi zis, Deci să ne daţi avutul celui ce vă va aduce 
> acasta carte. Iar dacă nu ni-l dați, puteți să vindeţi Țara_Româ- 

nească, dar [ce este] al nostru n'are să se piarză. Pe. noi. nu ne 
credeți; dar pe Surva îl credeți. Și dumnezeu să.vă bucure. 

Pecetea pierdută ; adresa:  nparaptai tr pause: pârearilor din Braşov. — 

Arh. Vo. 323; Mal, „Vo. 3 o. 

C. 1433—1437, — Caracterele paleografice, şi . hârţia „acestei scrisori: o arată 
a fi din sec. XV-lea; e aceeaș hârtie ca ia scrisorile lui Vlad Dracul. Scrisoarea 
acestuia de sub No. XLVIII (No, arh. 186) ridică însă orice îndoeală: aceasta'este 
«cartea voevodului», la care se rapoartă Stanciul în scrisoarea de mai sus. — În 
documentele lui Vlad: Dracul dintre anii 1432--1441 se pomenesc doi boeri cu 
numele Stanciul: Stanciul Honoi şi Stanciul fratele lui Mircea (1432, lan. 20: 
Hurmuzaki 1, 2,.p..574;.1437, Aprilie 8: v. mai nainte No. XLVIII; 1437, August 

" 15: Miletic, DR., p. 333; 1439, Aug. 2: Arh. Stat.; 1439, Sept. S: Arh. ist.[, 

1 p. 85, şi E. Kaluzniacki, -Dokumenta.. moldawskie_ i multanșkie, p. 29; 1441, 

Mai 14: Arh. Stat.); care din: aceşti doi să fi fost vistier și autor al scrisorii 
de mai sus, nu putem hotărî. Întru cât însă la 8 Sept. 1437,2 Aug. 1439 şi 30 

lunie 1441 e vistier Şerban, care în doc, din 14 Mai 1441 e numit <protovistiar> 
(= măre vistier), Este 'probabil'că Staiciul a' ocupat funcțiunea de vistier ina: 

inte de 1437. El poate să fie identic cu vistierul dela 1431, Noemvrie 17, al lui 
Alexandru-Aldea (Arh. Stat.: Granutea. neriașz), care după moartea acestuia va fi 

trecut, ca mulţi alţii, în slujba lui Vlad Dracul. În doc. lui Alexandru sânt ci- 
taţi doi Stanciul, unul fără atribut de boerie. — Surva şi Gales sânt doi cetățeni 

sași din Brașov: sub Surva se asciinde numele săsesc Sirwes, Cirwes, Czurwe, 

Czirbes, Tzirbes, Cirvisen = Servatius-.(cf. Quellen, III,-p. 752, 760, 630 și al, 

între anii 1475—1500), iar Gales poate să fie din neamul «Galles», pomenit 
între -1475 — 1500 (ibid., p. 691, 695, 698); cf. «Gallys> în Neustadt [Cârstian] 
din țara Bârsei, ibid., p. 22, an. 1536. 

Petru Uroş, trimesul Braşovenilor: la împăratul Si- 
gismund, şi Ştefan, logofătul lui Vlad Dracul. 

i (€. 1 (4921439) 

| COXII. 

3 

+ Ilowzrreniai H BEPHIAM NpATapeat Epanasiceita Baceli),. BEAM 
une Hi AMAANA, BZCEM OKOAO, MHOrOW BApARiE HI NOKAGNENIE Ade
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AC: AMA BEAVAN, TAR AONAVA POCNOAAPOAM, WT' BAUIere .CASrni 

menerew, w'r Spota [lerpa.. Îl rSau, Aa TOCNSAC, AdRAA BEAM 

Sanarul; deaS” gi nSeruy Au nuurS ne eanouS uaonkuS wr Ilo- 

MONA, 1 Adaz 19 € EA pă GIBuHeROAS UAOBRES HAMEHEA Jr 

avierepS vw: D[elaaiivwpe 1). “Ten ue Bhaat: £ ăn “Bu ACIUIAA FHIUTA BA 

păun, han ue €. Îl cara S [ORB Bpeste HIpiO Bai He MOră Uno 

MICAT, "PABMO POAIN WI9 AMI CET BHAit NSCTHAN COcnoAnuS tun 
KECApIO ; UN HAA PAA, UIIHII EOAIO, II EZCERRII AEHA MEGAAO; dare (Sic) 
ACEAPA, IL BOKIWA ROACA ECT MAMA AOEPOA ROACA RECAPA îl 
ACEZp5, date ti iţit AATA cope. H nur pie at nScerucre no 
acrogeTS haasa noegoae no Ijlejpanov 2), ro ati Aonac S$ pSES; ui 

434 B23£(h Euură 1 NOHAGY GennazuinauS, ui Gernauinană -Ad- 
Ackate nurS nam$, nluură necapr. ÎI BECApZ Ă NPOUATE CAM 
CLOMAMI SCTU, 1 WEPAAORA CA AMOTO, [i NORACHII CA Bă, Bano 
MS AAASCTE S3uaTui 34 TuA3i pABOTIUI, ÎL BHAZ £ MHcaA NpZRO MUIE 
BECApz E RAM, BARO AA ACINAAT WT BAC ARA NPATApk; 432 HE Ca 
anaaz, HA Sanay no Tea Ha avkeaug. II cara AonAomă Guzukue 
n Razauiz: BpamoBuui He YTe AciTrA; Mi capz peue: Bpauiseiiui 
CA WBAE S Atetie. ÎI muupio MS Bă "TON HE 840 CPBALE, HĂ € BECEAA 
K HAM EI AOEpOA ROAGA. ÎL te Ata AU CA Aa € ACEpO Aa ii ApS: 
atk4 NSCTUTA (SIC) KEATORATII, WTH BOTA Side € KOANEO BEANIOr 
CTOHAA Hi 43% WRAEBIL. Ada 34 TOI, ARO BH4ETE Bi NCACEpE, 
manosu Sunete. [| Aa BMaETE, $ ce cit BpEAME CE HE BEPOBAY Ha ApS- 
TOPO MAOLEEA, AA AU MHLUET KHUPĂ CHă, TTARMO HA ASTORETA 
I[lejana, n una nuca tură cnă. Ilucano S Ilomons, € Aez 
NO pORAXCTRE rocnoAa Bora ui cnaca Hauutre He Npucera. 

H nekaanaat ce asa Ijledan acroaera BAS 
AULACCTII, 140 MOIIA POCNOAAMZ: 

Cinstiţilor și credincioşilor pârgari din Brașov tuturor, mari şi 

mici, tuturor împreună, multă sănătate și închinăciune până la faţă 

pământului, ca unor domni ai mei, dela sluga voastră mai mică, 

dela Uroş Petru. Şi iată, domnii mei, vă dau de ştire că v'am trimes 

o carte “printr'un om din Pojon, și a dat-o în mânile unui om dela 

Sibiu cu numele Țirviş_meștărul, din Feldioară. Nu ştiu, ajunsu-va 

- = cartea în. mâni. sau. ba. Și acum pe vremea asta nu pot să vă scriu 

  

1) Aceste trei cuvinte sânt scrise deasupra șirului. 
2) Ile Ijlegans e adăogat deasupra şirului. 

N
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altceva nimic, decât că m'au lăsat la domnul “nostru “chesarul ; el 

e bucuros_să ne facă pe voie, şi așteptăm în fiece zi; el e bun, 

Li voea "lui dumnezeu chesarul ne va fi binevoitor, și ne va 

= da iute răspuns]. Și“ cartea ce mi-ați trimes-o prin Ștefan, logofătul 

lui Vlad voevod, mi-a ajuns în mână; şi eu am luat cartea și 

m'am dus la șpanul Săcuilor și am dat cartea voastră șpanului Să- 

cuilor, cartea pentru chesarul. Și chesarul a cetit-o singur cu gura lui 

și s'a bucurat mult și s'a închinat vouă, pentrucă i-aţi dat de ştire 

despre aceste lucruri. Și v'a fost scris chesarul și mai nainte ca 

să vie doi pârgari dela voi; eu n'am știut, ci am aflat o lună după 

aceea. Și acum au venit Sibienii și au zis: “Brașovenii nu vor să. 

vie ; și chesarul a zis: Brașovenii sânt aci la mine. Și deaceea 

el nu e supărat de fel, ci e vesel şi binevoitor faţă de noi. Și 

nu cred că e bine să mai trimeteţi și pe alţii să cheltuească, căci 

dumnezeu ştie cu ce cheltueală stau și eu aci. Dar în privinţa aceasta, 

veţi face cum veţi şti mai bine. Şi să știți: pe vremea aceasta nu 

m'am încrezut într'alt 'om, ca să-mi scrie cartea aceasta, decât în 

logofătul Ștefan, și prin el am scris această carte, Scrisă în Pojon, 

a cincea zi după nașterea. domnului dumnezeului și mântuitorului 

nostru Isus Hristos. 

Și mă închin, eu Ştefan logofătul, domniei 

"voastre, ca unor domni ai mei. 

Pecete de inel în ceară verde, acoperită cu hârtie ; figura e o cruce deasu- 

fra unui triuughiu ; adresa:  mon[m] rocnoagsata, nparapoa pawoncium ace, 

BEANRHMZ îite it aan: Zonzilor mei, gârgarilor Braşoveni tuturor, mari şi mici.— 

Arh. No. 367. 

C; 1432—1437. — Scrisoarea nu este mai nouă, deoarece «<chesarul» de 

care e vorba într'insa nu poate fi altul decât împăratul Sigismund. Asupra lo- 

gofătului Ştefan, v. nota dela No. arh. 534 (CCXVI). 

* Gherghe Lascar, cămăraşul lui Vlad 1 Dracul. 
o —_._— 

(c,_1437). 
Tr. 3- 2% 

COXIII. | 

T HZBAeBAeHiutA MCM n EBATIaAt, Naprapwai Epamonenunat 
each ui căAuS, ziSnann lata. BpaTia Moa, anaere Bu Aoeprl; 
BARO CAO BECRAORAAE CA Bas 1) $ - “Tparoreanie n np'ka, :ikSnana: 

  

1) Inainte de ex Bam pisarul scrisese cuvintele $ Rpamiva Ramn, pe care le-a șters.
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„A BE CTE S3£AE Hă Băuia PARĂ, Ad AAC Tepreo cASra, Ad MS Aa- 
BAME Bee. Aaan Cain CASra mea AlapTrun € Ras 1 cat AdA cA 
-caSra an Alapruna â faspunuu, AA MAAT Hat; A WII AOAE ca 
“BAM Ad A NSCTII AI AAA MUT At MEA, "TABAO Ii ISA H E 'TSRApa 
IwT ist ksa ui ă wr rus EA Rupe vopee. ÎluTaan CA AFAR 

34 Ai aprruna, n Xanema: rac cr Alapriu? Razayz Au wuu: 
wera dlaprun, > Ad ACAE ca ApSru 'Togap. [H a nopzuu ca Xa- 
ne: ao cc XTrilinie ru, nScru Ai ca Nanean AgSrii ASaru 
NOHEE ECT AAe ui Wii Ala, da ta BSmk. IlSeruy cz Kane î i 

pi XiAnaA, das. HAR ROCAR, Hi CAM RASAA Naneu$: EI ceai 
ASBUTRR AĂBAM HA _TESA_paBĂ, Ad UML BAR BHaeul, A Aaprun tÎ) 
IO Hat, A Ad ACAE chat ta awk. ÎL cata Aaa ca Xa- dă 
HEULA MEA caSra, Aa Aa) S Bpauwn, Ad Au ES. NAATIG, ag 

1 Voua EAI “ApSro, 1419 ANL ECT UTP KBH9, CA -AOSTIIA, 
2 ASEATII, i AI VAOAE” caSră Ac, A £ RSNHAZ —1j19 —aA5_c Cain | pum 
ET wT te, AANETWIUTI 5 XaneuiSea EBA uetiStap(a). ASAcrA n 

AA ce BaMEToY AAA atâtor AaB'kiiay caSra i:Snan. Pay Aa, 
H ASAE A avut, a apte uSnua, d.wii(w) crour $ 5 nat ÎN auemotta 
su art venita p” LS pay zTrop 096; 9.45 ec nur ku AR ant. G'rour 

Zu 2) 'TO3u/Î Xianaa, Bop S_ataiti BOczI, [10 AS CANA Aaa A3n Wr 

ZA CU ii Ha "eaSra- Au dap, 110 cr Razăa 1i0_AS_ecT Bia 

AAZ:EEII, ÎL Vita. Hi L H_unaze mher. H eu mona ca, 489 cre me[a] 
BpAȚia, Ad e HAAMO Noamere plini, Slse ne tie Aa AOA€ caSra 
MU AA AI CzRBEpE ASEUTAR, 4 BI AA Bi HAS Born Aa ro cnk- 

% sere Ad ai nSeruTe, SI Xăiema Aa PO CTHCHETE, AA MIL AdEA Aa: 
BULA; AA A AenSeriire INTO, AMdaph MORO EET, AManap Mae, 

N, II Aa ne MMAA HSauoro prku(u). ÎL cun nieaa tam, Aa ue BAETe 

| Srpk an! B.ApSru „AI : HR taaa Cai MHCAA, Ad HE BHAME AMI tv 

TWM. [onene” AO ATARE BOUBOAIN HE IJET BArHNĂTII, nneie "TOARE 

Ls ECT Bacu" kuie; “NOpU NOĂZ A3h „SSEoA A a Ad EH (sic) CI L]IE CIA 
| CROE, Ad FO Sae; TOTZI AA CE HE BACCPBANTE, NOME:EE! 340 EET ot 

| cpzAue. ÎL corn cz gas. | 
+ GOr Sana Ieprk Aaelisapa). 

N 

  

   
   

Akai | 

  

     

  

   
| 
| 

| 
Iubiţilor și fraților mei, pârgarilor din Braşov tuturbr, și jupânului 

Iacov 3), judeţului. Fraţilor mei, ştiţi bine cum am orbit cu voi la 
SG Na 

) Orig.u Atac. ” 

1) În_orig cToiT e corectat din crouu și u din ru, 

3) Un Zab ide villicus) lacobus era la Brașov în 1437 (lista D-lui Er. Stenner). ) jude ( ) ista D-lui]
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Târgoviște și înaintea jupânului 1): aţi luat asupra capului vostru să 

vie sluga lui Gherghe și să-i dăm tot. V'am dat pe sluga mea Martin 

cu voi, şi i-am dat slugei mele Martin o mie_de_florini ca să plă- 

tească arvuna; el a mers cu voi și mi-a trimes numai 14 măji și 

jumătate de aramă și două poveri de. fierŞi una de oțel şi ceva ovăs. 

Şi am întrebat pe cărăuși și „pe.Hâneș de Martin: unde este Martin? 

Ei mi-au răspuns: Martin -A rămas să vie cu cealaltă marfă. Şi mi-a 

poruncit prin Haneș:: ; dacă pofteşti,-trimete-mi cu Haneş alţi-„du= 

_caţi,-că mai este aci aramă, s'o cumpăr. Și am trimes cu-Haneș 

10,000 florini și 9. măji de, ceară,” şi i-am spus lui Haieș: eu îţi 

„dau acești bani pe mâna ta și fă ce știi, iar Martin să vie de grabă 

la mine cu “ea e gata. Și i-am dat lui Haneș o slugă a mea, să 

meargă la Brașov şi să-mi cumpere pânză, fier, oțel și una alta 

ce-mi trebue, cu alți ducați Si sa dus” Ss” Sluga mea și. mi-a cum- 

părat de toate câte: „i-am spus, și stă în casa lui Haneș cenușarul. Și 

am venit să încarce! marfa 2), şi veni Dabija teciorul, sluga jupânului 

Radul, şi veni, la miine, [şi-mi spuse], că [tot] ce a cumpărat stă în casa 
lui Haneş, acuma cenușar la rectorul” Os So) şi-i este acum şi stu- 

par 4). Stau şi cele! 19,000 florini și cels9 măji de ceară pe care i 

le-am dat eu cu mânile mele; „iară sluga mea Martin, care a zis că 

i-a fost dator, 7000 și 500.Și altfel nu este. Vă rog deci, dacă-mi 

sânteți fraţi, să nu mai avem multe vorbe. De nu va veni sluga 

mea și nu-mi a aduna avutul, să vă povățuească dumnezeu și 

să mi-l legaţi și să-mi-l trimeteţi. lar pe Haneș.să-l strâmtorați 

să-mi dea avutul; “trimeteți- mi măcar atât cât. este, mult puţin. Şi să 

nani mai multe vorbe. Şi v'am scris, ca să nu ziceți mâne'poimâne: 

%) Albul,. 
2) Orig. AGAONZ aa CE BAMETĂ; traducerea nu este sigură. 

s) Orig. PRRATOP %; Mil. greș, păkzTOp îi, — Cred CX E vorba aci de un rector 

Os (sc. rector scholae sau ecclesiae). Numele propriu. Os se găseşte, deşi rar, 
la Sașii din Braşov. Așa îhtre 1527—1540 un Blasiiis. Os (Qiâllen II, p. 703); 

la, 1503 un Oes Mathe (Quellen [, p. 1, 18, 32, 35, 36), identic cu Os (Oes, Oesz, 

| Osz, Oz) dela 1483, 1486/87, 1488, 1490, 1492, 1500 (Quellen III, p. 641, 646, 
654, 663, 667, 683; cf. ibid., p. 625, an. 1475—83, şi p. 752, an. 1486). Un 

- rector scholae sau scholarum la 1437 e foarte cu putință la Braşov; v. «scho- 
larium rector» 'la '1388-în Baia Mare (Nagy-Bânya), la Zimmermann-Werner- 
Măller, Urkundenbuch zur "Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen II, p. 627. 

4) Orig. „Akyama.: probabil ung. me/es, stupar, Zeidler. În jurul Brașovului 
erau şi pe vremea lui Vlad. "Dracul, ca şi astăzi, multe stupini,
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nu ne-ai scris și nu știm nimic de asta. Căci avutul voevodului n'are 
să se piarză, ci va avea numai întârziere, până ce mă voiu duce la 

voevodul, şi-şi va cere și-și va -lua [el însuși] 1) ce este al-său; 
atunci să nu vă supăraţi, căci și eu sânt: supărat. Și dumnezeii (să 

fie] cu voi. 
Dela jupân Gherghe Lascăr.: 

Adresa:  uaprapwa aehan $ Bpamwa fr a:Snana Feprk Aackap(a): ZaZuror pâr- 

zaribor din Biaşoo, dela jupân Gherghe Lascar.—Arh..A'o. 486; Alil. o. 37. 

„_€, 1437.-—Din cuprinsul acestei scrisori şi al celei următoare se vede lămurit 

că Gherghe Lascar era cămărașul lui Vlad Dracul; deacpea nu-l găsim citat în 

documente. Albul, pe care îl numește simplu «<jupânul», era împăcat cu Vlad.— 

Amândouă scrisorile au caracterele primei jumătăţi a sec. XV-lea; a doua e 

remarcabilă prin irumuseţea și regularitatea semiuncialei; hârtia e la amândouă 

acecaș ca la scrisorile lui Vlad Dracul. Asupra lui Martin, cf. No. LI. 

| COXIY. 
T ÎNABAOBAEHHAA Li NPERAGHNAA XEPETUZAMA MEILM AISBIHAMIAL Bpă- + 

Pian u npiareaski, npzrapem Dpamegctniai, wT: Peprui. dacrapa. Ia 

TSau, BHE EpATIA, ACE'E BHAETE BARO CZAL POROPHA 1 -OVNpARIIA . 
npka, itSnanom SIAsSaci, 4 WT Bac HE. BHAZRY noul GHHCĂ RU: 

MICA UNOPA, A MT Bâc HE EHANA prkez. SI tut ec ASUEA 5 
Nane, AO AMENE TA AI BABET WTIL EET OV Iero „MEAZ, 1 INSCTABA 
“li goczz. 'Twrw PAAi EH NpOCItAt: WCASECANTE Ati” ROCAEZ; AA” CA 

IBOAAAET, Ad Ai BSNUT 1pi9 Ai Ec NOTPRBIHO, AA A ACHECĂT. 

ÎL eape Bi NpOcHA Ad A NBOECANTE ASBIITOR CA BALA WAS- 

CEI Aa MIL PO ACHECĂT, RABOTO CczM TSRCPIIA CAC BAM HI nat 

aSnanoa SlagSawai. Sluie an cut HE METE Ad cui CToNTE ua p'kun cui, 

A 'TS3H HAET Nane Tă AjET, HAT WAGEEII, Tă A ro XTET A0- 

HECTU ASBITOR HA MOA rată. ÎL rS3u ET, ApSra atea, o [aana, 1) 

ao cer Aaziken cun AlapriunoeS. Ta Aa 2 AaACT Ad Ai A A9- 

HECĂT ; Hi 34 TO3U Aa CToHTE Ad A Adei Îl TS3H EET AMO cASra 7 

Alaprun, Ta că 4 yuataant -aepun $ uero n ner cro[r]uuz; Tai, 

Ad PO CTE CTHCHĂAE AA AI ACBIITOR AGHECET; ALE AH HE pâuuT ji 
AA ACHAET, A Bie[Aui ro ACNSCTIITE HTE i BE3A TOCOBĂ ROMA. Iuano / 

AA HE SunuTe, Slpie AL AMI HE AIETE AONSCTHTII HU ASBUTOR Hu! 

VAGREA, Aa Bac: Mon AȘBITOR BA NArSGă He Mă WETABHT, 4 

Tosn Aa 3HacTe. ÎI nerz Ad Ii WWRECEANT, 

  

:) Traducerea nu, € sigură, întru. cât fraza din original eAcpn noayz- aa 
. “A "m . R ARSE e tt A . . . . . o 

ROERO Aa UE CH je Hckâ case» este obscură. 

1.
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Dragi şi plecate heretisiri iubiților mei fraţi și prieteni, pârgarilor 

Braşoveni, dela Gherghe Lascar. Fraţilor, voi știți bine cum 

“am vorbit. și am întocmit înaintea jupânului Albul, dar “dela.voi 

n'am văzut [încă] nimica; vam scris şi carte şi vam trimes și 

vorbă, dar dela voi nu văd nici o vorbă. Acum a venit Haneș la la 

mine şi-mi spune că are aramă și postav și ceară. Deci vă rog 

sloboziți-mi ceara, ca să se “vânză, și să-mi cumpere ș și să-mi aducă 

ce-mi trebue. Și vă mai rog să trimeteți oameni de-ai voştri să-mi 

aducă marfa, precum am vorbit cu voi și înaintea jupânului Albul. 

Iar dacă nu vreţi să vă ţineţi de vorbele voastre, iată are să vie acolo 

Haneș şi are să năimească oameni, și ei o să-mi aducă marfa pe 

răspunderea mea. Şi mai este acolo altă aramă la Ivan, cel ce e e e dator 

feciorului lui Martin 2). S'o dea să mi-o aducă şi pe aceea; și să stă- 

_ruiți să o dea. Și se află acolo sluga „mea Martin şi la el sânt 7000 

și 500 florini; siliți-l să-mi aducă avutul; iar dacă nu va vrea să vie, 

trimeteţi-l la” mine şi fără voea' “lui. Altfel să nu faceţi. lar dacă 

nu-mi veţi trimete nici avutul nici omul, să știți că nu voiu lăsa să 

se piarză avutul meu, Asta s'o ştiţi. Şi dumnezeu să vă bucure. 

  

Picetea pierdută ; adresa:  npzrageat Epaueaekum: pârgarilor Braşoveni. — 

Arh. No. 345. ” | . 

   

     

  

„” 

c. 1437, — V. nota dela No. precedent. 

“Antonie, cămărașul lui Vlad 1 Dracul. fit) 5 
/ (e. 1433—1440). 

CC 

T Aluwrw BApatie si NOBACIENIE MCLMZ NOCTApELIAMA BpaTiaMz, 
nperapwvai Bpaunveekitaz, Sluzronie. "TWrw paani 140 aut cre nir- 
CAM 11 NSPSWaaui NE itSNaHa ĂSRaua, W BZCEAA BI ACGpE pA3SAteyz- 
TEAVA pAAn 19 HANCANZ A3K BAUICII AVIASCTII, d RUE ANII TOI HE 

: vorpeacert. Bau NpOUIS 43 Bac, WTTH 110 CTE Bile AEHE NpOcHAlt 

  

| - , ” - 

1) Poate acelaş cu: «<Hanus>, pe care Vlad Dracul îl trimete în misiune 
"la Braşoveni în 5 Sept. 1436 «din tabăra dela Roya> (scrisoare latină; copie 

la Acad. Rom.). 
2) Fraza a doua se poate traduce şi aşa: «pe care (sc. aramă) o datorează 

feciorului (fiului) lui Martin».
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A3h RIL CAZ CATROPUA ROAX S POCNOAHHA AU ROEBWA, (bl), H Ec'T ro- 

"TORA, AA 110 NAOUIS A3h WT Bâc, A BHE AI HE AAACCTE BHanit, AA 

ate Sunnire TIA3H paBOTă BIe AMEHE. Slan cxmz gama npiarieaz 

1 'ATOBHAA Raul SncT4; TON (je BHTIL $ Bac HErOAN Hd ApSr(0) 

Aero. "Twrw pasti NpopasSAter5 Npzrapii WT Illerumope, wrru S 

pă Ad OcavkeTiatz Yeperiă $ Bac, H AONACUIE EA ANEHE Ii pEROLIE 

MU TARE: FASO Ad IpEAMECTHUI YEpErHĂ 5 Bpamwe, Aa San Meu * 

UscTZ WT HA, Ad Ă AAN Epamonkucatz ? Era eur HeRoAk: 

gotBwa (E), Dpamogene He WeTataaX$, a Hie TO3I RABEXAMO HA HA: 

TAABU, A CATA NOVOAMHLUI 'TAMO; TIĂ3H CPAMOTĂ IE LIEMO Hit 10 

WCTABHNTII, AGIGEA SMpETII; 4 10 TH ECT BOA, a HE AA TI * 

CA TBOpHALE. Ian HAZ pEROȚA: TAROBU: [IO AMN ECT PERAZ BOHROAA - 

asn 1 SunnnTrit, "Tie peoule 1): A HE ME IJIEAZA WCTABHTI 7EAEBA - 

WT Kaape. SI3h HAZ pERWNZA: BIC HE CTE BOAZHIL Ad MU BANpETE - 

uuţio. Îlake ast pesouie Tie: NOUERAN HEI WT ChEOTE BA EI 2) Ah, 

Ad CH NSCTIAO UACRkia AO BOHBWA (n). Sat uy'A WCTaBUNA. Aa co- 

ROTETE H HE, ANCA BpATIIE, 34 TOAA "TA SunnETE BARO BU CE AZHIITA 

NOASEPE, WTTII A3h BIY XTEAA HI AOBHAA CA WhCTIIĂ Ad H3AEBĂ. 

A RApE 110 Bit czAA NpocHaz $ NpzBĂ FHHTĂ, Ad IE MH SununTe * 

ROAĂ 34 TOBII, Ad HAAMZ 1 ABE 11 BHE UnCTA MUT POCIIOANINA ROERWA (bi), do 

ANTE AU Ş BHAHHE HA CHOpE NO AMOtra cASr&; Snnmere $ BUNĂ ui - - 

BANESATETE, Ad REPSĂ, Ad CE MSUINMZ 1 ABE CA RAM 34 BAM WnCTA; 

Ad Bată 1 A3h TOCNOANNS Avi ROANRO NOMOLIA IETA NMATU WT - 

BAC, Ad MS EXAETA PAAO CpBAUE, Ad BĂAETA CA BACĂ ROAR BA RAMA, - 

NARA 34 Baul$ «nea. ÎL ura ă A3h CENBAI NPATAPA 3a EL Abiii, Ad d 

BHAHAZ LO AU XTE WTBELI, N MASA IEN Ad AONSCTIAVA Â -ro 

ASnarapik. Sl "Tie NOHACIIE FA HENS, H HE BUAMA 1jO AWS pEROLUIE, 4 

"PONI CE NARA WUNpPE HI HE-NTE: AGIITII. Il sora Bu ŞpAnniTa. 
ea 

Ry
: 

Multă sănătate şi închinăciune fraților mei mai mari, pârgarilor 

din Braşov. Antonie. Deci, cele ce mi-aţi scris şi mi-aţi încredințat 

prin jupân Lucaci, de toate bine vam înțeles. Dar, despre ceeace v'am 

scris eu domniei voastre, voi nu mi-aţi răspuns. Deaceea vă rogca, 

precum v'am făcut eu voea la domnul -meu voevodul pentru ceea 

ce m'aţi rugat, și e gata, tot așa și voi să-mi daţi de știre dacă voiţi 

  

1) Orig. penowe. 
2 La îi este rupti.
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să-mi faceți lucrul pe .care îl cer dela. voi. Eu/sânt prietenul vostru 

și vreau cinstea voastră; aceasta să fie mai |curând la voi decât 

în alt loc. Deci, au priceput pârgarii din Sighișoară că vreau să 

așez hereghia la voi și au! venit la mine și. Imi-au zis așa: «cum 

să muţi hereghia la Braşoy și Să iai [această] linste | dela noi și s'o 
Jah i > (Ara dai Brașovenilor ? Cand Ypex se afla în nevoie, Brașovenii nu l-au 

7rgur te - îngăduit, iar noi am/luat aceas a asupra capetelor noastre; și acum 

să te duci acolo? Această ruşine n'o vom suferi noi, odată cu capul; 

iar ce-ţi este voca [ta, noi ţi-om face». Eu le-am spus'așa: «ce 

"mi-a zis voevorul, [aceea] voiu face». Ei au zis: «dar noi nu vom 

lăsa” fierul din cămară». Eu.le-am zis: «voi nu sânteţi volnici să-mi 

opriți nimica». lar ei mi-au răspuns: <așteaptă-ne de Sâmbătă în 

cincisprezece zile, ca să trimetem un om al nostru la voevod». Eu 

i-am lăsat, Socotiţi dar şi voi, frații mei, despre acestea şi faceţi 

cum vi se va părea mai bine, căci eu așfi vrut și mi-ar fi plăcut să 

ies cu cinste. Cât pentru ceea ce vam rugat în cartea dintâiu, ca 

să-mi faceți voea aceasta, ca să am și eu şi voi cinste dela domnul 

Yoevad, daţi-mi în grabă de știre prin sluga mea; scrieți în carte și 
-pecetluiţi-o,_ca_să cred, şi-mi voiu da osteneală și eu, împreună cu 

voi, pentru cinstea voastră, şi voiu spune şi eu domnului meu cât aju- 

tor are să aibă dela voi, ca să-i fie inima bucuroasă și să fie cu toată 

voea pentru voi și pentru cinstea voastră. Şi voiu aștepta pe acești 

pârgari cincisprezece zile, ca să văd ce-mi vor răspunde, și voiu 

trimete iarăși un_ducatar A). Căci aceia s'au dus la. el şi nu ştiu 

ce i-au spus, iar acesta se dă îndărăt şi nu vrea să vie. Şi dum- 
nezeu să vă păzească. 

Pa . 

Pecete, rotundă d în ceară neagră, c. 2 cm. în diam ș neacoperilă; în mijloc pare 

a fi o cruce, îar “din Zegendă se cunoaște numai SI; adresa: Ț BZCEMZ NpATApWVAt 

Epauwecknaa: Zuluror pârgarilor Braşoveni. — Arh. Ao. 3438, 

  

c. 1433 — 1440, — Antonie este <Anton cămăraşul», de care vorbeşte Vlad Dra- 
cul în scrisoarea sa din 1431 (No. XXXIII). Scrisoarea lui are un n_caracter. foarte 

__yechiu: ea samănă mult cu hrisovul din '10 NGGDYTIS 1454 (Bergam. No. 780=— 
“No. XI). Cf.. notele dela NNo. XXVI, XXXIII și raai ales LUI. 

  

| . Astarapi, din ASsara, e cel ce bate ducați, fusor monetarum; cf. axkapa din 
axa (NOI ÎXXVIII), sau atuap din anus, săbiar (oranap, Majerop ROȘU Tpaăi Maene; 

„St. Novakovic, Stara- -srpska -vojska, 1893,_p._167)- 

Y 
+
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“Nanul și Ştefan logofătul, boerii lui Vlad 1 Dracul. 
(1442). 

CCAVI. 

* VlouzTenua MI MBAŞIIAL H NAFAEIUITUAM Mite, nparapeat Bpa- 

II CRCRITAL EZCEM, MAMI ZE 11 BEAHBIAZ, NORACHENIE AO ANINA BEAMANI, 

ARO NAUIAMA TOENSAAMZA HI ACBpHIAL NpiaTeatăt. ÎL 'Tov3u npnAc 

nam $ Guzun Beproacaen' ui SrSwz Lamunăpă "Ta Hu OVnpociua 

BALIOA peiiS : AOBAE CAO AMI BHAL pl: ROEBOALE, £ A TO. WT hpa- 

UICRANA AGHIUIZA $ NCRANCAPETRO K ROEBOAE Hari HE €? I axo ec 

KTO AGIUIZA, BOU pei MS ca Ban? SL Mi EAUIGII AHAOCTII TON 

W'TIIOBEAAAO, KRARO AO TAE CAO BHAN AU KOHA HAUIETO POCNOAHHA, 

AMI RAUIETO ANSKAMICAp'k HE CAO BUAEAU HM OuiAta 1 Suita can: 

WIAAni,  ȘÎo crt CEH HEYTO NO CBOEL PABOTA XOANAZ, TOI ECrz 

3uacrz. Ș| WT Rac, ARO EH LO KOA BECT MAH NORANICApE[TIEO Haz 
GI HAUIA FOCNCANIA KABAAz, HĂ TON BOA BH4rrz, HOIL € CATBOPIIA 

HERO i BEMAIO, HE Samo Huipio $ "Tomis. Tlucano $ neneAeAnuk. 

IIBEA, CRATHAVA Tewvpritat. 

Baum aenunu ngutarean gepuu, :iSnan Hansa 
n Gredan Acroarr. 

Cinstiţilor și înţelepților şi aleşilor bărbați, pârgarilor din Braşov 

tuturor, mici și mari, închinăciune până la faţa pământului, ca unor 

domni ai noştri şi buni prieteni. Și iată a venit aci la noi în Sibiu . 

Bertolomei şi Utuş Gașpar și ne-au întrebat în numele vostru: că 

venit-a cineva dintre Braşoveni în solie la voevod sau nu, câtă 

vreme am fost noi pe lângă voevod? Și dacă a venit cineva, cu ce 

fel 'de vorbe a fost? Noi răspundem domniei voastre: că până ce 

am fost pe lângă domnul.nostru, noi pe solul vostru nici nu l-am 

văzut cu ochii, nici n'am auzit de el cu urechile; De va fi umblat 

acel cineva în trebile sale, asta dumnezeu o știe. Cât despre partea 

voastră, că domnul nostru ne-ar. fi spus vre-o veste sau vre-o solie, 

asta dumnezeu cel ce a făcut cerul şi pământul o fi ştiind-o, noi 

nu știm nimic despre aceasta. Scrisă ' Lunia. înainte de. sfântul 

Gheorghe: a 

Prietenii voştri mai mici și credincioși, 

jupân Nanul şi Ştefan logofătul.
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Două peceți în ceară neagră; pe una (2.3 cm. în diam. neacoperilă) se ci- 

Zește: PE PLeaiu Argo; pe cealaltă (e. 2 cm. în diam, neacoperită) 

se vede b figură nelămurită. În dosul scrisorii o notă contimporană: «litera 

Nannul et Stephani lugefet, recosnosceus guod consules magistrum Anthoniun 

ad Vlad waywodam în îpsorum- legatione non destinaverunt ele — Arh. No. 534. 

1442, Aprilie 23. — Jupân Nanul şi Ştefan logofătul sânt boeri ai lui Vlad Dra- 

cul la 1437, Aug. 10 (Iorga, Studii şi doc. VII, p. 47), 1437, Aug. 13 (Miletic, DR., 

p. 333, s. Venelin, p. 79, unde în loc de Hansa e Hanu), 1439, Aug. 2 (Arh. Stat.), 

1439, Sept. 8 (Arh. ist. |, 1, p. 85); îi mai găsim împreună într'un doc. din 

1441, Mai 14 (Arh. Stat.) şi într'unul dula 1446, păstrat numai într'o traducere 

din sec. XVIII (colecţia d-lui C. Basaraba-Brâncoveanu; Iorga, Studii şi docu- 

mente V, p- 169). Nanul e martor în hrisovul din 1432 (Hurmuzaki Î, 2, p. 574 

«Nân ur»), iar Ștefan în cel din 30 Iunie 1441 (Arh. Stat.). — Ei se aflau la 

Sibiu în timpul campaniei turceşti dela 1442; Braşovenii vocau să afle dela 

dinşii intenţiile Turcilor cari, după lupta dela Szent-Imre (18 Martie), asedia- 

seră Sibiul. Asediul acestui oraș și luptele lui Hunyadi cu Turcii în fața lui . 

se petreceau tocmai pe vremea când e datată scrisoarea bocrilor lui Vlad 

Dracul. Că acesta se afla atunci în Transilvania, resultă din Seadeddin; v. 

Iorga, Studii şi documente III, p. xv. — Utuș Gaşpar (Otâs Gâspâr) este poate 

unul din cei doi Gașpari, unul <aurifaber», altul <carnifex magnus», înaintea 

cărora Vlad Ţepeş jură credinţă regelui unguresc la 6 Sept. 1456, în Târgo- 

vişte (copie după scrisoarea lui Ţepeş, la Acad. Rom.). —Sf. Gheorghe cade 

în an. 1442 într'o Marţi, dacă îl punem la 24 Aprilie, cum se serba de obiceiu 

în Ungaria (diecesa Granului). 

Dragomir al lui Manea, vornic sub Radu cel Frumos, 

Basaraba_] Bătrânul, Basaraba--Tânărul și 
m a 

Vlad “Călugărul. 

(6. 1474221492). 

CCXVII. 

+ COT RSNAna A parosnpa Aaneza MHOrO BĂpABIIE cnău$ vu 
Bpamueă 1 zece NePrApoÂI. TSau Ad cu senseriuire uÂSpeka $ 

rGenoarlua ECEROAA i S. HAT, BApAAN Aa enazi T Sau epe Noae 
UASRELI BAI ATI HAC îi naut” UASREUII AMETIO Rat; nene But 
ACTE epe BeS Baruri în Aur îi nu. "Ta MEANOITe "raeaatrul) RI 

| Creans, BOEBOAL, ÎN fin HEMONTE CASUIATII w7 HErA, HŞ - AONSCTETE 
sape Heo AEP AA BSAS; ]] wiizu noii wi Lllku AA Astiae| 

Chc HN, WTII Bi ET NpUIăTEĂ ABB; Rato AA ESAET EAHH 1) WT 

1) Se poate ceti şi canu.
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DAE, EAIE BI. He cre] BARO Bu cer wi. [Iane HE, ta MOI ASius$. 
Il nat ape ro uit? acurri|evii Aa ASTIA CACESĂNIE, CAOGCĂNO Ad, 
UL (sic), na neps una Aus MOR ; MUTU nejui)ea Tsena ce 
ii ezra ro[oJea. Hue ueer. | SSI) aa 2) eu SâoRuT AFA, dati. 

Dela jupân Dragomir al lui Manea multă sănătate ju deşi 

din Brașov și tuturor pârgarilor. Trimeteţi un om al vostru aci la 

domnul voevod și la noi, ca să vadă Turcii că oamenii voştri um: — 

blă printre noi și oamenii noştri printre voi; căci: vedeți “că, vom mz 

peri şi noi şi voi. Și nu vă mai uitaţi la Ștefan voevâdul și hu fai 

ascultați de el, ci trimeteţi câţiva oameni buni” ca să fie” [aici]; și 

să vie cu ei şi: popa din Şeheiu, căci vă este bun prieten; și dacă 

ar fi chiar unul dintre ai voştri, n'ar fi [aşa de bun] pentru voi, 

cum vă este el. Altfel nu este, pe sufletul meu. .Și iarăşi, oricine 

va veni, are să vie slobod şi are să se întoarcă slobod, pe credința 

_si pe_ sufletul meu. Oastea. turcească, este-și acum gata. Altfel 1 nu, 

este. Şi dumnezeu să vă înmulțească anii, amin. | 

San Pecete pai în /Gdiră verde "(2.5 cm. în diam.), în mijloc un buză 

care la ştânga are  seminmă, Za dreapia o steluță, cu desenda: > ASI Apr. 

TOAUI ARON; adresă: Î 'ezAuS wr Epaiuda n ezeta NpXrapoa Epamogckum: Jur 

defaTui din Brăţov și luluror pârgarilor Braşoveni, În dosul scrisorii se află. 

aolița «littera 'Udrista super pace servanda». — Arh, No, 373. 7 - 
m 

1474, — Dragomir al lui Manea '(Aareaia Maner) se întâlnește întâiași dată N 

numele acesta în documentul lui Radu cel Frumos dela 1471, Ian. +35, citat îndată 

după vornicul Neagu (orig. |a_Acad. Rom., ed. de Venelin, p. 95—96, cu multe 

greșeli); este poate-aceeaş persoană cu Dragomir vornicul (Aparoap ARSpiinie) din 

-cElG“două documente ale aceluiaș domn, 30 Mai şi “28 Oct. 1464 (ArhStat.): 

primul boer în lista martorilor (deși vornicul dela 1464 ar putea să fia Aparoanp 

Sapmipen din doc, dela 15 Ian. 1467 (Arh. Stat.) şi dela 28 Iulie 1472 [colecția 

doamnei Ana Odobescu]). La 1475, Iunie 1, între boerii de frunte ai lui Basaraba.- 

Laiotă este un Ala, de sigur acelaş Dragomir . Manev cu cel dela 1471 (Arh: 

Staţ, “Giavacioe XVI, 1; doc. e deterirat, mai ales în partea unde se citează 

martorii), deoarece la 1476, lulie 4,el e citat în fruntea listei de boeri cu nu- 

mele întreg: Apareanp Alanea (Venelin, pag. 118). Pe lângă Basaraba, 'cel Tânăr 

îl găsim o singură dată, „iarăși î în fruntea listei de boeri, la 3 Aprilie 1478 (Apa- 

roainp Alan; Venelinyp_111); la 1481 şi 1482 nu-l mai găsim pe lângă dinsul, 

probabil pentrucă trecuse, între: 1147821431, de „de pârtâă lui VI Vlad, Călugărul, între 

peer ea cal ai 1483 71492, 93, fără titlu de-basrie (Lăpădatu, 

p. 69), dar totdeauna cel dintâiu. 

  

1) În'orig. de două ori.
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“Sub ce domn era vornic, când a.scris scrisoarea de sub No. arh. 513, căci. 

pe pecetea lui se citeşte lămurit Acegunk? Probabil sub Radu cel Frumos. Cu-. 

prinsul scrisorii se potriveşte cu timpul reinstalării acestuia în domnie, după. 

învingerea şi alungarea lui de către Ştefan.cel.Mare la 24 Noemvrie 1473. 
La 23 Dechemvrie acelaș an, Radu bate la București cu ajutorul Turcilor pe' 
Laiotă, cel adus de Ştefan, şi domhește apoi până în primăvara anului viitor, 
cârd piere într'o ultimă luptă cu rivalul său, sprijinit tot de Ștefan cel. Mare. pr 
Sfatul dat Braşovenilor de a nu mai asculta de Ştefan și amenințarea cu , 
Turcii, ce stau gata cu oștile, indică pentru scrisoare timpul dela începutul 

anului 1474, Pa 
. Dragomir Manev, pe care notița săsească contimporană de pe scrisoatea lui 

îl numește <Udrista», este probabil fiul lui Manea Udriște, boer al” lui Vlad 

Dracul la 1439, Sept. 8 (Arh. ist. 1, 1, p. 85; Kaluzniacki, Dokumenta, p. 29), 

identic de sigur cu vornicul Manea din 2 Aug. 1439, 14 Mâi“şi”30-lunie 1441 

(Arh, Stat.) și cu paharnicul Marea dela 1432 (Mânyok pohârnok; Hurmuzaki 
I, 2, p. 574). În documentele lui Vladislav II din 145138 Martie, 1 şi 5 Aug.],. 
1452 [5 Aug.] şi 1453 [2 Aug.], el figurează în frunțea listei de boeri sub nu-. 

mele Manea Udriște sau Udrâște. Tot așa în docphmentul cu data ştearsă al mâ- 
năstirei Cozia (orig..în Arh. Stat.), care poate, fi dataţ cu 1450 sau 1455,după 
cum cetim indictionul 13 sau 3; mai probabilă e lectura dintâiu. N 

   

        
COSYIII. 

  

+ GOr :sSnapa Aparcawnpa/ Xlanena anoreBApaBie Hama Ao-: 
BȘHA NpiAŢE (m, CRAUS 4Ur Bpaua 1 AEAHAALCETEA NpATĂpEM, H 

ore 18! Jucu PA cre nepSath(u), u ancan(u) sali, aa 
ACEgE Bu cât paăŞatea, Bano Aa Bu că npiarea, rofe Paâi Aa 

3aHă natu(6)_awasert, NOHERERARO_RIL CAM i cdAa Npjarea,. 

"TARE CHI, RI9_TARSIL CULBUT 11 VT CZAA HANpEA, 1 Batu 2) n npidrearat 

Bâtueat. LI NA MI cre NSpSanA([1) RAO Ad ce TpSĂiatz AO BarzpS 

Hipana 1 AS RALUE. COCUCACTEO; 4 COENSACTBSZBH- Ad 3HATE RARO 

HE MOPOY Aa CE TPSATMZ; Baa, BI, NOE: Scapi, TA AE L[IET 

NPOCTHT BAultMHACeTuI. | _CAeNeACTRO_RH iSerurre $ rOcNOANLHA 
HI BCHBOAA ACEpII pru(ni), Aa SUHHETE ANI9/ 11 "TORAEAS, NOHEAKE Eul- 
Aire 8a Gredana BOMBOAa KOAuko ce 349 Sunt ti A0 czAa. Taro 
NOACEPO, Ad ECT AOBpO, Heeani 3a0,/Il gorz Aa Samoauir a'kTA 
EAME_ AMASETII, din, |    

  

Dela jupân Dragomir al /ui Manea multă sănătate bunilor 
noştri prieteni, judeţului din/Braşov și celor doisprezece pârgari. 
Deci, cele ce mi-aţi încredi țat și mi-aţi scris în carte, eu bine le-am 

  

1) După sau lipsește probabil puiseriy sau sau: este o greșală în loc de namz.



insele cum vi sânt prieten, _deaceea să știe domini voastră că, 

precâm v'am fost. până acufha prieten, tot aşa voi 

nainte, și vouă și „prietenilor voştri. Și iarăși, mi-aţi 

ostenesc până la“Batăr Iștfan şi până. la. domnia Bi 

   
  

"și de-aci' 
poruncit să mă 

ia stră; dar să ştiţi 
domnia voastră că n'am putut să mă ostenesc; j CUros aș fi făcut-o, 
dar am îmbătrânit, și mă veţi ierta domni: voastră, Dar. domnia 

voastră să trimeteţi vorbe bune la domnul nostru voevodul și să să în- 

Cheiaţi pace. şi învoeală, căci vedeţi cât rău se fâce și până acum din 

pricina lui Ştefan voevodul 1). Astfel, mai bin sărfie bine, decât: 

rău. Şi dumnezeu să. înmulțească anii domniei „Xoastre, amin. 

    

    

7 - Pecete rotundă în ceară verde, 2. 3 cm. în diam. , pierdută; adresa: î cAus 

| WT' patut H ABataAtceTet npzrapra: judefului din Brașoo ș celor 72 Pârgari.— 

Arh. No. 470. 

i Cc. 1476—1473. — Dragomir Manea intervine prin această scrisoare în favorul: 
lui Basaraba Laiot, cure-cra-ameninţat-le-Bâthory-şi-de-Ştefan.cel- Mare, Prin 

2 Oct. 1476, “Băthory se afia la Brașov şi aducea cu sine pe Vlad Țepeș. Scri-. 

soarea poate să fie însă şi posterioară acestei date, d. p. din 1477 Noemvrie, 

timpul încercării lui "Țepeluş de a alunga pe Laiot din domnie, tot-cu.ajutorul_ 
Jui_Ștefan--cel Mare Ii 

COXIX. 

+ GO :xSnana Aparoanipa Manea AMHOSro 3ApaBie MO nprita- 
TEACA, CALLS HI NpZTAgcA WT Bpauce. H san Aaa $ 3Hanne 

TOCNCACTES Bi, Ad REAE SMiiuuue AMI POENOACTRO BI BABANINANHE 1 

BHIrS TOCNCACTEA Bii, KâRO $ "TOUZN AECTO FOCNOACTEA RI, 4419 c$ 

BATPAANAN ELE AFAH POCNOACTEA Bi CZE RAMA, TpAA, Bpauuions, 

434 AA HFMAMZ HI FANS NArSBS, HI ARO EH BIIA CAM CH 437, Hu 

ACBIITAE AMI, HU UT [IO NArSES-Aa HEMaat, Makap 2) 4Ko 6u, 

ACUIEA CAM BHCOTA POCNOANHA Hui Epaa'k, d exe nui ApSrui. | czra 
ecT Acuea Î'kr "Ta £cT pEăa, WTH AS czat: AatiReni, Tao Haar 

| TSră HEKOIL MINE, Tao ra cre Ada Hkr$; a A3z czAM AOHEcAn 

TZU3H NUANED EMIE Adi, CATA cr roata ui noanere. îl Hkr 

BEAU, WTII AS CAM AAZKEH BA HEROII MUBHU; d Bi BIATE, EPE CAM 

432 ESNHA "Tuta WBHI AFTOCRA. "Ta aso AS ESAS AAZ:REU, WU UIET 

ACTII $ BEMAIO, TA AS IREAL DAATHTII, akO A15 BESAS AAzien. SI 

ROI 4WT FOCNCACTEA BI ECT BHA AMELIO MAC, KZTA CZAM EA 434 $ 

  

  

1) Ştefan cel Mare. 3 x pe 
2) În orig. Aana, ae  
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-Takateit cae Hlirom? Han RO AMapTSpuio tepSeTe BH? Gara, Rao 

UHHHTE EU, ROI UT KSAA IJET AGIITII "TA LET pelțiii, MUTI AS za 
AB AAZEEI, HAN ESAN TEO, A EH CEE Ad NAAUIATE MUT Atene? J 
BOTh EH BECEALNT.: | 

„ Dela jupân Dragomir al lui Manea multă sănătate prietenilor mei, 

judeţului și pârgarilor din Brașov. Şi iată dau de știre domniei 
;voastre că doar mi-aţi făcut domnia voastră jurământ și carte de-a - -. 

domnici. voastre, că în acel loc al domniei voastre, pe care l-au 

îngrădit încă strămoșii domniei voastre cu piatră, [în] cetatea Bra- 
șovului,. eu nu .voiu suferi nici o pagubă, nici eu însumi, nici avutul 

meu, și că din nici o,parte pagubă nu voiu avea, fie că ar veni [acolo] 
însuși înălțimea sa do:nnul nostru craiul, necum alții. Acum însă a 

venit Neagu și a zis că-i sânt dator. Astfel, aveam acolo nişte piper și 

l-aţi dat lui Ne eagu; dar eu am dus acel piper mai an, e acum un an 

şi mai bine. Şi zice Neagu că-i sânt dator pentru: nişte berbeci; dar 

voi ştiţi că eu am cumpărat acei berbeci în vara trecută. Şi dacă-i 

voiu fi dator, el are să vie în ţară şi am să-i plătesc, dacă-i voiu fi 

dator. Dar cine dintre domniile voastre a fost printre noi, când eram 

în” tocmeală cu Neagu? Sau ce mărturie "credeți vâi? Acum, cum fâ- 

ceţi voi, oricine şi de oriunde ar veni şi ar zice că i sânt dator eu, 

sau alt cineva, voi să plătiţi tot dela mine? Şi dumnezeu să vă bucure. 

Pecele rotundă în ceară verde, c. 2. 5 cm. în diam. ; figura nu se recunoaște, 

dar din “legendă se poale ceti: APSLOMUP ABORHIIE; az aZ treilea cuvânt e 

șlers de tot; adresa:  monm ACRplHA npitaTeaca, CRAUS n Nparapsat WT Bpamot : 

bunilor mei prieteni, județului ș? Pârgarilor din Brașoo. — Arh. No, 437; Mă. 
Ao. 703. , 

0. 1478—1479. — Fixez această dată pentru scrisoarea de mai sus, întru 

cât Neagu, despre care e vorba într'insa, nu pare a fi altul decât Neagu vor- 

nicul, pe „care _Basaraba cel Tânăr l-a trimes_în misiune la Braşov înainte de 

1480. Cf. scrisoarea lui Basaraba din 1478—79, No. CAVI. 

COX. 

7 GO =sSnana Apareaiipa Alanega amore  BApatie SnanS. Ao- 
putu, EARS BpATS MOEAS 11 ASEPOAS NIpIItATEAI, H BayBaatkai roc- 

NSACTES "ru Wr ca$ user n wr ca$ AOSEPOAETEA, H Aa HH AhpiiiT 

BOTh UR HI BAPARU, AOPU NAATUANS 11 AM POCNSACTRS TU WT cRS 

“ec n tr cRS AcepoAcTrea. ÎL Sau AABaA $ BHaHHE roenoAcTRS
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Tu, Bapaati 1) Ada S roensacTes TH, n9 SANIE Hrkrua 
eee II dei a te 

u ne wuSuau caSinutS- aro Iana, Ta AOnEcouie ENCAsu uric E: 

i ApSra exSania; "Take haa cer wruuuaa ÎTKEUIA, Wa ucr 

NpOcHAA $ POENCACTEO TI, A FOCNOACTEO TI HE CHI XTEA AA HN 

Adu. "Taxe 'r5an mer AcnTu uaoniiia mc BApk, TA TE NpocHAi 
. , Z 

Aa A5 Aaui Tens esSatiiia, Ad At uk ASuece ÎL Born "Te BEceAnT. 

““Dela jupân Dragomir al lui Manea, multă sănătate jupâ- 

nului Lorinţ, ca unui frate și bin prieten al meu. Și-ţi mulțămesc 

domniei tale pentru toată cinstea și pentru tot binele, și să ne ție 

dumnezeu în viaţă şi, sănătoşi,” până ce vom plăti și noi „domniei | 

tale_pentru toată cinstea şi pentru tot binele. Şi iată dau de ştire 

domniei tale că-“âm. dat domniei _tale_prin jupâniţa. Neacșa şi prin_ 

_Slujnica mea” Îlca de ți-au adus două părechi "de e desagi ș şi alte scule; 

astfel când a plecat Neacşa, dinsa le-a cerut dela „domnia ta, dar 

domnia ta nu ai voit să le dai. Astfel, va veni acolo omul meu 

Cădrea, și te rog să-i dai acele scule să mi le âducă. Şi dumne- 

zeu să te bucure. 

Pecete de 2. ş em. în diam., în ceară  gerde, * piepdută; adresa:  Snan$ ear 

dopunus: Jupânului Lorinz; scrierea e o cursivă uită ce ar putea fi pusă în 

sec. A VI şi samână cu cea dela No. 513. — Arh. No. 524 

c. 1482. — Se pare că Dragomir al lui Manea /a fost o&zduit la Braşov, între 

1431—82, de Lorinţ şi că „jupânița Neacsa, i, care s'a pogorit în 

țară la 1482, după instalarea lui Vlad Căligărul - 

  

Dragomir al lui Manea, Neagu al lui Radul, 

Stănilă şi Balea, boerii lui Basaraba_JI-cel_ Bătrân. 

(1477). 

CCASI. 

= Hara AOEPHA CSCEACA 11 NpiATEACM, căAUS [pausiteasas 

u Era NpZTApWA4, MHSTE BApABĂE 4 NCRACHENIE BAUICII AMAGCTII 

WT BRauitt CSceAli 11 NBItĂTEAN, WT :NSNAnă “Aparoavipa Alanena ui 

wr :uSnana IHkrora Pagovacta Hi MUT :KSNAHA G'Tanuaa  ABOp- 

HURA 1 WT ESnâna Bak MEX Apr. H w cei AaBamo S. atanie 

a 

1) În orig. după pam se află un 5 şters de scriitor.
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RAUIGII AMAOCTIL RAGO POCNSAHHA HUI BROHBOAA WkET Bi RUN ORAT,: 

NS 445 EC SCHAHO H REANKA- HEROATE, EARO 3HAET HI RAUIA AMAGETh:: 

Toro pai AA CE HEROANT BRAUIA AMHASCTI WTr WHSAart, Ta Sun, 

HETE AMD TOCNOAHHS HI BOIROAE, ACKAE CI WEpPATIIT AIE COCNA-: 

AHN HI EBAA WBAAto. SI au AO TOiAa AA BSAEAO S auipS ui S. 

NO|ROu, a manti ai Ce REAO NEBOANIT AC POCNOANA HI BOIL- 

ROAA WT WBE CTPAHE Aa SUBHHMO RAO RE EHT ASEpe. Toro pasi 

Ad AOVOAET - BAUINI TpZrORuH Ha Hâuie REpS ui ASUS, AA RSNUISET 

ASP Hă ASHAB, Mi Aa CE HE BOET HHUȚIA; H MARIE RAU MHACCTII 

Ad cu nSeruTre tnurS REPHS 0 TOCNOAHHA HH BROHBROAd, RARO AA 

CAMEET H NA TparoBui î) Aa AOYOAET S ac. ÎL sora aa Sano- 
SUT ARTA POCNSACTRS Bu, amin, 

Bunilor noștri vecini și prieteni, judeţului din Brașov și celor doi- 

sprezece pârgari, multă sănătate și închinăciune domniei voastre dela 

vecinii şi prietenii voştri, dela jupân Dragomir al lui Manea 

şi dela. jupân Neagoe al lui Radul și dela jupân Stănilă vor- 

nicul şi dela jupân Balea paharnicul. Şi vă dăm de știre domniei 
voastre despre aceea că domnul nostru voevodul nu este vinovat, 

ci i se face asuprire și mare nevoie, cum ştiţi și domnia voastră. Deci, 
să vă nevoiți domnia voastră din partea aceea şi să-i faceţi pace 

domnului nostru voevodului, până ce-și va întoarce fața încoace 
domnul nostru craiul. lar noi vom sta până atunci. în pace. şi în li- 

"nişte, şi ne vom sili din nou, împreună cu domnul nostru voevodul, 
din partea aceasta, să facem cum va fi bine. Deci să vie neguţătorii 
voştri, pe credința și pe sufletul nostru, să târguească până la Dunăre, 

și să nu se teamă de nimica; iar domnia voastră să trimeteți carte 

de încredințare la domnul nostru voevodul, ca să îndrăznească și 

neguţătorii noştri să vie la voi. Și dumnezeu să înmulțească anii 
domniei voastre, amin. 

O pecete verde, de 2. 3 cm. în diam., probabil a lui Pragomir (ef. o. 373), 

pierdută ; adresa: ţ uauinat ASBPUM CSct AA n NpHIITEAWAty CRAUS Rpawogckom$ n Bi =THA 

uparapsa durilor noștri vecini și prieteni, judezului din Brașov și celor 72 
Bârgari. — Ari. Vo. 509. 

1477, Fevruarie. — Cei patru boeri ce trimet Braşovenilor scrisoarea de 
mai sus sânt-ai lui Basaraba cel Bătrân. Pe trei dintr'inșii îi găsim la un 
loc în hrisovul dela 1 Iunie 1475 (Arh. Stat.) : jupân [Dragomir] al -lui 
Manea, jup. Neagoe și jup. Balea paharnicul ; era poate şi Stănilă .vor- 
nicul, căci hrisovul e șters în mai multe locuri în partea dela sfârşit. 
PI IRI 

1) După Tparoeuu e șters arat. 
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Un Neagoe (stolnic) şi un Balea paharnic găsim şi în documentele lui Yla- 

dislav II, între 1451—56; poate să fie aceleaşi persoane. În doc. din 4 Îulie 
1476 al lui Basaraba cel Bătrân găsim dintre aceşti patru boeri numai pe Dra-. 

. gomir al lui Manca (Venelin, p_118).—La ce s'ar putea raporta această desvino- 

văţire a lui Basaraba? Cred că la detronarea și omorirca lui Vlad Ţepeş, pela 

începutul an. 1477; se ştie că accasta s'a făcut cu ajutor turcesc, nici trei luni 

după instalarea lui Ţepeş prin trupele lui Matci-Corvin-şi-ale-lui.Ştefan ce! Mare, __ 

Scrisoarea lui Dragomir şi a celorlalți boeri este deci probabil din Fevruaric. 

Stan Cortofieşt şi Cârjă, trimeșii lui Țepeluş 
la Ștefan Bâthory. 

(1478). 

CCXXII. 

+ | roenoanne, Adam S [nuante], Barţi9 Hu EcT NSCTHA FSCHoA- 

eee mit Ac BiThp Ilegan, Aa Seantunat auip n Acăpoakrea:: harap 

Ijlegan wu cerinSerua ua park, aan kpaa cer Seria Dania 
AuazSw n Ehe lasa, Aa ce czcraner cze Barzap Ileban; a 

Barzp 1) Ijlean vu cr wTutea Ha Heră, Ad €S roROpHAIL € TOBA, 

1 ACnecan c$ Aonhoarerta 1 AMI, BARO HE ECT MALAA LII FAME POc- 

NOAA WT RAauuRS BEAMA!0, TatMS PaAoaz BSUBSA,. Ba Ton uSrr 

dar. Ta Aa Bac kocncAcTRo "ui, epe cer Bta auannt Darzp I|Ie- 

dan(a). Aa auacr ro 10ACTEO TH 1 Ad EEPSET 2) POCNCACTRE TI | 

HAM Panu POCNSACTROLTII. ÎL Aa BHăer POCNSACTES TU EpE EET 10 

BROAIO: POCNOACTEO Ti. |: Bor TH SAMOEHT AETA FOCNSACTEO TI. 

Rage mo nazar Alereui ui laaniSa, Aa BREPSET POENCACTEO "TI, Ep 

naui(n) peu(ii) armin. | E | 

EL PAG H_BAN(HIUI)_FOENSACTBO "TI, 
Grau Reprogaay n Bpnt$. 

Îşi dăm de ştire, stăpâne, fiindcă ne-ai trimes domnia ta la Batăr 

Stefan, să facem pace și bine, că Batăr Ștefan a trimes la „crajul, iar 

_craiul_a trimes pe Banţfi Miclăuș și pe Cnej Paul 3) să se întâl- 

nească cu Batăr Ștefan; iar Batăr Ștefan s'a dus la ei *) și au vorbit 
ă - . . 

  

1) Deasupra lui Barap pare a fi scris cu litere mărunte Sawa. 

2) În orig. sânt adăogate două cuvinte neclare deasupra șirului (aoanm ce?). 

3) Bânffy Miklos (Nicolaus) şi .Kinizsy 'Pâl (Pavel Chinezul), cel dintâiu un 

magnat influent pe timpul lui Matei Corvin (cf. d. p. Fessler, III, p. 112 și urm.), 

al doilea cunoscutul erou de pe Câmpul Pânci şi prietenul lui Ştefan Bâthory. 

'4) În orig. <la el, na tras. "
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= ape în Dl 

de tine 1), și au adus bine și pace, cum n'a avut nici un domn din 
Țara Românească, afară de Radul voevod 2). Despre asta are să 
auză Laiot.: Dar să ştii domnia ta că e fără știrea lui Batăr Ştefan. 
Să ştii domnia ta şi să ne crezi domnii'ta și pe noi, robii domniei 
tale. Şi să știi domnia ta că ește pe voea domniei tale. Și dum- 
.nezeu să-ți înmulțească anii domniei tale. Orice vor spune Mogoș 
şi Vlaicul, să crezi domnia ta, căci sânt vorbele noastre adevărate. 

Robii şi _cerşitorii domniei tale, Stan Cortofleşt şi Cârjă. 

O pecete de inel în ceară albă, acoperită cu hârtie; fi gura nu se poale 

distinge; fără adresă. — Arh. o. 322. 

1448.—Din timpul tratărilor lui Tepeluş cu Ungurii pentru recunoaşterea lui. 

Laiot trăia în Transilvania, când pelă Sibiu, când pela Braşov, şi Ţepeluş avea 

interesul ca el să nu poată afla nimic de aceste tratări. Stan Cortofleșt poate 

să fie aceeaș persoană cu Stanciul Cortofleş, despre care se vorbeşte într'un 

hrisov dela 1 Iunie 1483 (Venelin, p. 125). 
Pa 

Neagu fost vornic, Vladul vornic şi Cazan vistier, 

boerii lui Basaraba IIl cel Tânăr... 
o TERRA Eat 273 Diane e 

(1479-1480). 771450,     
   

n nel Ele 

[| TI Ata (fe (i viciu 

    

fi „. COXKIII. 

AÎLpENOUTAREA Mi UT BOTTA AAPORANEA JI AONAL EZBAOEAEEA | 

CAAARHA 4 AOBPIINAL NPIETEAEA, CRAUS II ABANAAECETU NSPrapoA1 

wT Bpaurog, MHOTO SAPARIE Hi AIOBORHOE NORACILENIE Npinocnai npie- 

"TEACTBO EH, Eau npierea :iSnan Îlhkr, curu ARopunii. ÎL ww cea 
RH AARAM $ Sanie TOCNOACTBO BI: ETO RARO CE NpIASULI PABOTA 

HEHAAEANO, Ad CHI GUNBIWr 340 HA SAO, ETO RARO CU NSCTIU Haui 

rocnoAun notancapit A9 harpa Ilejan pasi AoBpoacrela n no 

EAUIS BEPS; 4 WHO BHBRUNI MORAHCARII Tâato, A Wu AGIIAE ara 

"Ta S3e BueTutap Badiu ataman ni Sac 'rezu ASuue. GO) "Toat AOBpE 

BHAM “dă CTE pABSAMUI, AAN "TAROI Ad BHAETE, EDE ACKAE HE LJIETE 
EPATHT "TAH3H GHCTIIAP, MIO ECT BAALIROIL SEAMAIO "TA Cr $ Rame 
NU:BA, 4 BI AMID HE 1jETE HAMAT ACEAE LE BUTE BAALIA BeAa'k. 
SI aa rezu ASuie Io c8 na Ş Bătmây pPSRAX ui S$ Baie Ezpu, HE 
MORETE BH SHUT Ad UY U3BAANTE WUT pOBCTRO 'Te Ad uk nSerul're] 
DN 

3) În orig. greş. e ronom <cu tine», 
:) Cel Frumos.
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Nat S BeAM410? (Gpe 34 TOI ACORDE BHAAM SA BAM HI EAI uter Heer 1) 
Bă TEI PAE HX ABBIRETE, ANIE AN HE RH ECT CPAMOTA. Gpe 5 Bpawen 
ACEPE SHAW UA MECT BA "TANA, BARON, auS 1[io cer Buao Bsat; 
Bpauenrlneas, TARO MECT EHAD; EpE KTO ECT HOCHA KAALEHII "TA ECT 
HAMEA BUAATI panică, 4 WE EET HAUEA RAO HI RPAA Ad BH HE 
HBBAAET MUT BakOH. ARO COROTETE, MA CTE pA3SANII, EFA IUET NSCTHT 
BOTH FOCNOANUS HU BOFROAE TA 445 IȚIET AATIL AAZTE H AMOTE Ani, 
TARG HA NOROI COROTETE, RARRS ZKHROT 1 AOEPOAETEA 1JETE MMA. 
Il corn au Sano acra. 

2hSnan kr agopuut ui iSnan DaaAovaz AROpuart 

_u sSnan Hasan BuicTitap.. 

Prea cinstiţilor şi de dumnezeu dăruiților şi prea iubiților şi dul- 

cilor și bunilor mei prieteni, județului și celor doisprezece pârgari 

din Brașov, multă sănătate și dragă închinăciune: aduce prieteniei 
voastre prietenul vostru, jupân Neagu, fost vornic. Şi vă dau 

de. ştire domniei voastre despre acestea: iată cum sa întâmplat 

lucrul fără de veste şi cum se face rău peste rău, iată cum și-a 

trimes domnul nostru solii la Batăr Ștefan. pentru bine, și pe 

credința voastră ; și pe când solii erau acolo, veni Laiotă și puse 

mâna _pe visteria Ţării Românești și pe_ acele suflete 2). Ştiu bine 

că sânteți oameni cuminţi, dar așa să ştiţi că pănă ce nu veţi în- 

toarce acea visterie, ce este a Ţării Româneşti şi se află în casele 

voastre, voi pace nu veţi avea cât va fi Ţara Românească. lar cât 

pentru acele suflete, ce sânt tot în mânile voastre și în casele voastre, 

nu puteţi face să le scoateţi din robie şi să le trimeteți îndărăt în 

țară? Căci știu bine că nu este nici o cinste pentru voi că le ţineţi, 

dacă nu e chiar ruşine. În Braşov ştiu bine că n'a fost acest obi- 

ceiu, ci cum a fost voea Brașovenilor, așa a și fost; căci cine 

a cărat pietri şi a început a zidi Brașovul, acela a pus temeiu ca 

nici craiul să nu vă [poată] scoate din obiceiul vostru. Gândiţi-vă 

dar, căci sânteți cuminţi, că va trimete dumnezeu pe domnul nostru 

voevodul şi-i va da zile lungi şi multe, și gândiți-vă în sfârşit ce 

viață și ce bine veţi.avea [dela dinsul]. Şi “dumnezeu să vă în- 

mulțească, anii. 

Jupân Neagu vornic și jupân Vladul vornic și jupân 

Cazan vistier. 

  

  

1) În orig. nere. 
2) E vorba de bunica, soția şi sora domnului; v. scrisorile acestuia.



  

Pecete de 2 cm. în diam. în ceară albă, neacoperită, cu o figură nelămu- 
rilă ; adresa: T aA6HA ACEpHAL Hi CAGĂRHNM H BZBAORACHNA DNpieTEAEA, CXAUS HI ARa- 
nadeceri nSprapoa tr Boamoa: Brailor șî dulcilor și prea iubizilor mei prieleui, 
Județului și celor 72 pârgari din Braşov, — Arh. Vo, 370, 

1479, Dech.—1480, Fevr. — Basaraba fusese dus cu Turcii în Transilvania şi 
sc afla acum probabil în lagărul lor din Ţara Românească; cei trei boeri crau 
ispravnicii lui de scaun. — Vladul e marele vornic din 16 Aug. 1481 (Miletic, DR. p. 340; în orig. liaaacţa ABepru ata), prob. identic cu Baaacţa neoane dela 1472, 
Iulie 28 (colectia d-nei Odobescu). Acesta este Vladul, care se răscoală îm- potriva lui Vlad Călugărul, dar e prins si omorit (v. hrisovul din 1502 al lui Radu cel Mare, la Lăpădatu, |. c, p. 58). — Neagu e fostul [mare] vornic al lui Radu cel Frumos (doc. din 15 lan. 1467, 25 Ian. 1471 şi 28 Iulie 1472: Mil,p=835; Venglin p. 95; colecţia d-nei Odobescu), Din 1469 există o scrisoare a lui către Sibieni («Nagh, palatinus principis Radul vaivodae trans- alpinensis»). În cele două doc. din: 1464 ale lui Radu (30_Mai şi 28 Oct. 

7 | yjtnle 
i ih 

ambele _în_ Arh, Stat.) Neagu nu este citat între marturi. Se pare că el cra vornic şi în timpul lui Dasaraba cel Bătrân, căci în doc, dela: 1 lunie 1475 (Arh._Stat.) printre martori găsesc un Ilir. La 16 Aug. 1481 e fost vornic (Miletic, DR., p. 340; în orig.: i:Snau Hr sau AB9punk), iar la 23 Martie 1482 sânt pomeniţi numai fiii lui (Miletic, DR. p. 339). Cf. Lăpădatu, Vlad=vodă Călugărul, p..31;-lorga Istoria. lui. Ștefan cel Mare, p. 201, — Asupra lui Cazan, “V. nota dela No. CCXXV. | 

| Neagu, fost vornic, boerul lui Basaraba. III cel. Tânăr. 
| (1480). 

Tpe P. 39% 

2 x. 79% CCXXIY. 
T Alen Acpnu ui CAAAEHAI H BABARBAENILAL Npieeatat, NSprapoa , A CĂAUS WwT Bpaurog, Aero. BApABIE Hi ACRORHOE NORAcueniie mpi- 

/ pab iz 
HOCIIAL NpETEACTBO RI, NpiETEA TOCIOACTEA Ei :tSnan H'kr, euguun ABOpHH, Hi VW CEA Bi AABAM S ananig TOCNOACTEA RH: EpE 1 BI CAM ) [no APBpE BHACTE 1 NCAOEpE, Ba CAA AÂz BA Aro EAAMUI, Ta cata de bă 

pe în” 

EMA CCA 1 YAEG, Hi MIHAI CAO 34 EAHe, 1 REpS CAO MMAAnl Mer UAANII, KARO BOTA BH4PT „II FOENCACTBO Bu. Gpe wr RZA ECT Ada SOPh Ta CE CAO NOSHAA, 4 Bu Hu FANE PE BAZA i KpIIR MWT ACId Sera wkeT u3AE3Az K BAM, N HECTE WIOAN, ARO He cRE peur Npanii 1 AEP, i che vw BAULIEMS_ ACBpoAcTear. H CA . EUȚIE AA ME Be- PSETE, a cata Crap Ta cu TAEAAA CTApUECTEO, 1 AMCtă rpeunaa ASUIA NOREM, cz BOieM YoTkuiza, Rato Ad ECT c4 Ypue'rinauu, Ad HE BSAcT ca neranuut. SIGO. uere u MGE CTAPEUECTEO cASulaT, Nat W
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BALLIEAMS AOBPOAETEAR, îi (WU TEA EAHH BULUHUY. (sic) Born Aa-cerr cak- 

ALTEA, Hi Aa scT ii S RaâuiS Btiantie, EpE 119 CE. EET SeriAo AO CAAA 

N II EC BIA, MII EANO PAEOTS. HE CE ECT SUNA: CAC: ROAID rocn9- 

AHHS HI -BROEBOAE,: AO. HE. CEE BE3 HETORS BOAIO- II BE3: HErORS Yo- 

“rliuie. II. AOcTa 840 ce ECT Suna AO CHAd 5 VpHCTIIAHCTBO, FAO 

1 BI CAME: ACBPE BH4ETE, AAN Hăni TOCNOANHIn CBE N9ÂA,. TâHnS4 

WI pet R BĂAUI CU EC NSCTIIA, TA CTE Had: Îl raagS cu ec no- 

ACZSLA II - CNENZBOBAA E ADCTA, Ad BAUIEMS MECTS: TPAAO 340 A4 

HE GSAeT, | ao ce:ECT HI "SUnHILA HEIIO, Mă ECT BHA-BE3: HErOBS 

BOA. Ton Aa BHaer rocNOACTBO But. Had 3uaere epe asz-catz l'kr 

ARSput “Fă: CH CAtA NOTPSANA MOI CTApeuecTaS Ha Ilopre roceno- 

ANNA BEANKOTA apă, NA 34 Bauld AOBPOAETEA. Îl. eneu:tonaa: nam . 

TOCNOANHh. CROIH RUCTHIAA AORAE CE: SAMIACCPZALI BEA Udph,-Tă 

MS AAA ROAIO fi NOBEA RUE RAO Aa: CUL: SUNT AID C BAAUI, RARO 

cre n au tapeRS nonevkuie Biiaea(1) 1: canutaa(11), epe șrkeT Make: 

[H aa von, ex nameaS nepS ui cze RepS Barpa IiptanS,-a nau rocns- 

Ann tu. cu nSeria noancapii: AC Darpz Iipgan: m: 40 Bac, NA 

BA BALEAMS. AOBPOAETEA, d: BII ARO BH. SAEBOLUE NOKANCAPU S pSu5, 

ARH EAUIS REPS BABOPABHCTE.- Tă:BOANKO BPEAME ECT CZAd, WUT: BA 

LX ABARETE? Hane. ue. ce cc Sunniao Hu:S Bpaa'k, Hui S EAHO BEatar, 

9 eu Seu[un]ere cz SIpAEACROTA. BOEROAA. [HL pa snacre, Bako crt 

NSCTH Hăâtia POCNOANMIIA "TES: NORANCAȘII, 4 WH pEIE AMENE Ad CE spi- 

S[rojroguas, Ad NONALA S' NORAHCAPCTEO k4 rOcNSAMHS ipaate,- Tano 

EBA, RARE BRHACY BE BI TALON SUITE, 1 Bepă BâulE cTe 

SBpZUAAMI TAROU, HT9 CH: KE” NOAO:RHT PAARS 34: Bac, HAI "Aa: NOH- 

Atato S paak? lusTro' He apieT NOT; PAL BI "TAROII Suninurre! Gpr:ro 

CAO Capii, “AAN "HHPAE' HE: CAO BUAEAII HI WIOALL, RARE Bnr: HăuscTe 

APZ:BATII nonanicapu: Sau: "ron: urker A965p9. II: Na N9 "TOM, Bak 

NO BAIDEAMNS pe, d WH ACE: TOHSII BpAMALUI TA MS Su TAR 

RARO HI BI RHAECTE;, Epe AS S3E BHCTIIAP-I roensark (sic). Slaureă 

POHAN RHETIIAp: MAR BELLE COTOBAEH T Speta: 34 caut Ş-A96pope 

“TEAS, ui FOCnSAr'k: Bene: $- BALeX PSEAX, Ta Bt HE MOTOCTE Ad ci 

SUNANTE RU 9: NpBBO- UECTA, AA P SaMETE FE Ad. npinSeTu'Te 

CA UECTPUE, AA EUANT îl LUI! Epe AS cre NpiETEA, N Ad cu” năfipaă- 

BUT CAME. S] CZAA' AMORET Ad CE NOEACHINT  BPAAIS” 1 rocnomal; 

BpPAAI, Uă ECT UIOA HAL TOCMAI; EPE WT TAMO cs nScrul[an) Ta 

P'cS S8EANI H3 Sus npaatmauS MS. [nat BA "PAtd3H AFROIEĂ, LO 

CT cecTpa TOCNOANNS - AMI, HE MORETE Ad 19: SSAMETE: VWUT WApA 

RPABMAUIA POENSANINS A, TE Ad IX CKOPO nserere? Gero pasi tu 
ne i dt, 

St inbur- 33



- 

274 

XOIIEA4 BAUIS.- AOBEPOACTEA "Tă BI BAMREM: HERANTE CZRETORATH Cc 
EPARMAUI FOENCANHE MM MERANTE IX APZEATI NO Bau 
MECTA II NO BauiS ApZ:RARS, N HERANTE1) HA AATII CAAAUI, auS n 
CROPO M:RAEHETE MT BaulS Apzikan$. Gpe cut ACHEcuTE Ha SAM, KTO 
SECT HAMeA NOCTABHTHI AA Ha Roatui. Ilak npirau ni Bu, EpE Atr- 

„ -HSeTe AanSaa Aterto Bac. "Tano Haaa, BOEROAA ce 34 TON pacpzat 

a pia 

(7 / ! je 

HA BAC TA Eu SWHHH ACCTA 40, H HauHE NOCTARUTI AAie ha 
BOA, H c4 WrHIo SAeze Ha Bâc, Tao cOROTETE, Epe Bii RAZBEA Wa 
MON PEN AZ:RAHBH HI EAHSIȚI HE CS BHAU, HI CZAA HE (ET BUT, 
ANS PARE BI Rai, COKOTE[TE], epe tai Sucnie ANOro He TpeBSeT, a 
ere paaSatui un nopasSattiui, Aa SunuuTe cope po veri Sunt, 1 
NOEAMCApH CREPO Hy NSeTeTe, 11 IO VETE KAETII MpEA, HIIAMI, BAETE, 
A WHH pei, Bâc; "TE AA CE SUNT AOEPOAETEA,. Gpe Tspuu caSmar 
CZC SUMA: IIMAT- AM HAUI TOENCAMHA € Basii AMI HAN HEMAT? 
Tano anaere ua Spun cS anozu take n'kenk MOpeRU, N NE ACE 
HA HUSTO Npea, Huy cTaTii, Tano NOACEpE CKOpO Aa Sracui Mo Wriib, 
ARAL HE CE SuuHIrT NOPOAEAS, EpE KZAA CE KF HAUNET BANAANTII, ME. 
MEMO AMe:ETuI Ad ră Sracnate, II TSpui c5 "PaRoni: RARE Mer Ha 
UHSTH WWBPZANITII CE HA BAC, MU TZAA fa HE MGREMO CTANSTIt 
TIPEA, MIAMI, Ad 11% WUNPEAO; Hi "TZAA ta HI Haui FOCNOANIIn FpeXa ne 
IDET MAAT, EpE ACCTA Eul EET ueaa. FLA Eu He 3NAM [19 seare, "Lake. 
Ham roenoAnuin ce cek'k sa "roni. "Take coROTIITE VA EET NOASEPS, 
AOBBOAETEA. |] Bors nu SAMOAT Acra. Ilncay 3 rpaa, BsSpea. | 

IP - 

Bunilor și dulcilor și prea iubiților mei prieteni, pârgarilor şi 
judeţului din Brașov. Multă sănătate și dragă închinăciune aduce. 
prieteniei voastre prietenul domniei voastre, jupân Neagu, fost 
Vornic, şi vă dau în) știrea domniei voastre acestea: că înșiși 
bine şi prea bine știți cum am stat între voi i-am mâncat pâne- 
și sare şi-am —băut_împreună și-am avut credință între noi, cum 
dumnezeu știe și domnia voastră. * Că-decând a dat dumnezeu de: 
ne-am cunoscut, voi n'aţi auzit, nici din gurăxmea n'a ieșit, nici 
o, vorbă rea și strâmbă cătră voi, ci numai vorbe drepte şi bune, 
și toate spre binele vostru. Şi să mă credeți și acum, căci sânt. bătrân și mă Mit la bătrânețele mele și doresc ca, cu 
dumnezeu, sufletul meu cel păcătos să fie cu | 
cu' păgânii. Dacă vreți să asculta 
spre binele vostru, 
————— —_—___ 

voea lui. 
creştinii şi să nu fie: 

ți și de bătrâneţele mele, iarăși 
— şi unul dumnezeu cel de sus mi-e martor: 77 7 | , 

) În toate aceste trei locuri usanve pare a fi. o greşeală în loc de nemsuTe. 

_ au f[_, pol 

H) 
jar” 
| 1 

P



215 

pentru aceasta, — să fie și spre. știința voastră că ceea ce s'a făcut 

până: acuma și ce s'a întâmplat, nici un_lucru nu s'a făcut cu voea 

domnului nostru voevodului, ci toate fără voea lui şi fără pofta lui. 

Și destul rău s'a făcut până acuma între creştini, precum știți foarte 

bine și voi înşişi, însă domnul nostru și-a trimes mereu în taină 

vorbele sale cătră voi şi voi aţi știut. Şi capul şi l-a pus şi destul 

a cheltuit, ca să nu se întâmple rău orașului și cetăţii voastre. Şi 

dacă totuşi] s'a făcut ceva, a fost iarăși fără voea lui; asta s'o ştiţi 

domnia voastră. Și să ştiţi că eu sânt Neagu vornicul și că mi-am 

trudit bătrâneţele mele la Poarta domnului marelui împărat numai 

pentru binele vostru. .Și și-a cheltuit domnul nostru visteria sa, 

până ce s'a îndurat marele împărat și iza dat voie şi poruncă să-și 

facă pace cu voi, precum aţi văzut și voi porunca împărătească 1) 

i ați -auzit că. nu este alttel. Şi pentru: aceasta, pe credința 

castă și pe credinţa lui Batăr Iştvan, și-a trimes. domnul nostru 

solii săi la Batăr lIștvan şi la voi, iarăși spre binele vostru; dar 

voi. cum vau intrat solii în mână, vaţi. uitat de : credința voastră, 

Şi câtă vreme'este acum de când îi fineți pe ei? Ceea ce nu s'a 

“făcut. nici la craiul, nici în vre-o altă țară, ce aţi făcut voi și cu voe- 

vodul Ardealului. Şi să știți că atunci când și-a trimes domnul nostru 

solii, el mi-a zis mie să mă pregătesc, ca să plec în solie la domnul 

craiul.. Dar când am văzut că voi faceţi așa și că v'ați călcat așa 

credința, cine era să-și mai pună capul pentru voi sau să meargă la 

craiul? Nimenea nu va merge, dacă taceţi.așa. Căci sânt bătrân 

şi nicăiri n'am văzut, nici n'am auzit că voi aţi inceput a opri solii. 

Dar aceasta nu e bine; Și mai apoi, ca şi cum după vorba voastră, 

a venit acel vrăjmaș:2) ii i-a făcut ceea ce aţi văzut și voi, căci 

i-a luat visteria și pe,doamna lui. Dar acea „visterie era pregătită 

pentru Turci, spre „binele vostru, iar doamna se afla în mânile 

voastre, și voi n'aţi putut să vă faceţi cinste, ca mai nainte, și s'o 

luaţi și s'o trimeteţi cu cinste, ca să vadă și el că-i sânteţi prieteni, 

și să-şi dreagă inima. Acum însă poate să se închine craiului și 

doamnei. craiului, căci a auzit domnul. nostru că din “partea aceea 

au “trimes/de au luat-o din mânile vrăjmașului său. Și iarăși, pentru 

acea fată ce este sora domnului meu, nu puteţi voi s'o luaţi din 
aria 

patu Arrăjmaşului domnului meu î) și să-i daţi iute drumul? Deci 

2Y Vezi scrisoarea lui Ţeperig de sub No. CXXXIV. 

2) Laioţă 
s)-Vlad Călugărul (2). 
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eu, [care] vă poftesc binele vostru, vă zic:.nu vă mai sfătuiți cu 

vrăjmașii domnului: meu și nu-i mai. ţineţi prin locurile voastre şi 

prin ținutul vostru, și nu.le mai daţi sălaș, ci. alungaţi-i de grabă 

din ţinutul vostru. Aduceţi-vă. numai aminte, cine a început să. puie 

oameni în ţeapă. Tot pribegii: și voi. care aţi. ridicat pe Danul 1) 

printre voi. Deaceea Vlad. voevod s'a. mâniat. pe.voi și va făcut 

destul rău, și. a început să: puie pe oameni în țapă, şi a intrat cu 

foc asupra voastră, Astfel, gândiți-vă, căci.vă spun că-vorbele-mele 

nici odată n'au fost mincinoase, și nu. vor fi nici acum, ci vă vor- 

besc. adevărul, gândiţi-vă. dar, — învățătură: multă. nu. vă trebue, 

căci sânteți cuminţi. și prea cuminţi, — și faceţi iute, ce veţi tace, 

şi: solilor daţi-le: drumul de grabă, și ce: vreţi să jurați, jurați 

înaintea lor, iar: ei: înaintea voastră; şi să. se facă.pace; Căci Turcii 

aud cu urechile: are domnul nostru cu voi pace sau nare? Și să 
știți că- Turcii sânt: mulți ca nisipul mării și. nimenea: nu poate să 

le stea împotrivă. Astfel, mai bine-să stingem focul în grabă, până 

ce nu. se face mai mare, căci când va începe:să se încingă, nu 

vom putea. să-l stingem.. Şi Turcii sânt așa: când vor începe să se 

întoarcă: împotriva voastră, noi atunci. nu vom. putea sta înaintea 

lor, 'ca. să-i oprim;. şi atunci nici eu, nici domnul nostru- nu va 

avea. păcat, căci; destul va: aşteptat.. Dar voi nu știu ce.așteptați. 

Și. domnul nostru se mâhnește pentru aceasta.. Așa dar gândiţi-vă 

că mai bun. e.binele. Şi dumnezeu.să vă înmulțească anii. Scris-gma 

în cetatea Bucurestilor, 

Pecele-de înel în ceară verde, cu un- buzdugan îun.mijloc: adresa: + msn 

ACEpHat eSceaoat Hi npliaTeacat, căAuS RpauioackoMS-u Ei -THA nparapwau: bunilor. mei 

vecini. și prieteni, județului din Braşov. și celor I2 pârgari.— Arh. Vo. 373. 

1480. — La 24: Fevr. 1480 Matei Corvin scriea . Brașovenilor să păzească în 

cinste pe soția lui Basaraba cel Tânăr, pe care «senior ille Bazarab> o adu- 
sese cu sine, din Ţară Românească. Scrisoarea lui Neagu este prin urmare de 

1) E vorba de Dan pretendentul dela 1459—1460; cf. NNo. LĂXXVIII—LXXX. 
Numele pribegilor ni le-a păstrat, în mod” foarte complet; scrisoarea din 2 
Martie 1460 a lui Dan: Le: reproducem aci după Convorbiri Literare 1901, p. 
149, cu câteva îndreptări: Bogdan Doboca vornicul, Albul vistierul, Radu lo- 
gofătul, Bârnog (sau:Berivoiu; orig. Berinogh), Constantin Şerban .curteanul; 
Coman Gură (orig. Cure), Dragomir din Brăneşti (orig. Brostus), Ivan spătarul, 
Dragomir paharnicul; Barlabaş comisul, Micul paharnicul, Radul Şuple, Apostol 
postelnicul, Bejan Roșul, Pahulea (orig. Pugul), Bran, Stan Aldeş (sau Alcuş; 
orig. Eldisch) şi Nan Totca. Îndreptările_propuse_aci._sânt_bazate_pe docu-
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prin Martie — .Aprilie 1480, 'după ce . Brașovenii primiseră ordinul .lui Matei 
Corvin de a o :scoate din mânile lui.Basaraba. Se pare că în anul acesta ei au 

eliberat-o, căci la 1481 îi găsim -în relații destul de bune cu Ţepeluş. 

Pela începutul acestui an Ţepeluş fusese la Turci şi primise confirmarea: dela 

sultan; el chema la sine, prin Martie, pe Braşoveni, ca să se înțeleagă cu dinşii. 

Consultând Braşovenii pe voevodul Ştefan Bâthory, acesta le răspunde, ia 14 

Martie, că nu le dă voie să trateze direct cu Ţepeluș, ci să spue acestuia 

să-şi trimeată solii la dinsul, iar el va relata apoi regelui (copie,la Acad. 
Rom.). Brașovenii se achită de această însărcinare şi Ţepeluş fe” răspunde, 

Brintr'o scrisoare din «Arges, Dominica die 1481», mulțămindu-l6 pentru ser- 

viciile ce vor să-i aducă (laborâstis propter nos et propter pacis et unionis»), 
scuzându-se însă că n'a putut trimete până atunci pe Tudor Îa Bâthory și 
rupându-i să mai trimeată și ei, din partea lor, doi juraţi cari“să explice acestuia 

cauza întârzierii. Bâthory nu se împacă cu Ţepeluș: prin r'o scrisoare din 1481 

(fără lună) el dă ordin Sibienilor să primească pe «Tiodor» logofătul, ce Voca 

să vie din Ţara Românească la Sibiu, dar să nu-l lase să plece înapoi; Bâthory 

se aștepta la atacul lui Ali-beg, care se afla atunci în Ţara Românească (copie 

2 70 

fe re 

la Acad. Rom.). La 27 Aprilie.el poruncește Brâşovenilor să ţie legat pe un 

” Român, «familiaris Czypelles vaivodae», care” încerca să omoare, la porunca 
acestuia, pe Călugărul (Kalager) în oraşă! lor; le interzice în acelaş timp să 
exporteze arme în Ţara omâncască;//sagitas scu tella nec non ferrțe]a arma 

et alias res 'bellicas ac :pilios» (copie la Acad. Rom.). 

Cazan vistierul şi Staico comisul, boerii lui 

_Basaraba Il cel Tânăr. Tre. 3.297 
pasarea 

(1480). 

CCXAĂY. 

_% Voensaun$ nu roenoril; Alapie aero 3Apabie 1 HHCROE N9- 

EAC[heuie NpinOcHAMe POCNOACTBO TI, pPABH POCNOACTEA TU, Î W 

CEA AARAMO $ Buanie rocnoACTBO TI, EpE MOXA 34 rOCNOACTRO 

TU Wa TE ECT H3BAAIIA BOTh_H3 pSt5 BpanataruS, Ta cui S pSH8 

AIOAEAt TOCNOANINS HI BROEROAE. 3a "roi BAYBAa'kAo N BAATOAApHAMO 

BOTA 34 FOCIOACTRO TU, BAG Ad TE H3RAAIIT BOPR Ad ACIIAĂEUL, Ad 

HIL CU MAK EARO HI CH ENAA HI Np'ÎiRAE TOENSAMHn. [HI Ad Bac roc- 

MOACTRO TH, EpE WUT BZAA CH WTHUIAA d AM CTOEMO, ÎI Abit ui 

MORII, CRE 34 pABOTS POCNOACTEA Ti WEOAO PSCNOANHA HH ROEBOAA, 

Ad TE H3BAANAO; 11 MAME HAAEEAS Ha BOA, EpE CROPO TE KE EOTh 

UBEAANT, TA EI ACT "TA HU ELI BHT TOCNOANHh, FARO H Foc 

NEA (Sic) HH ROEBOAA. H Born Tu SAMoRuT ATA. 

  

Pasn rocneacrta Tu, :iSnan Bazan Bucriutap ni AB, 
aSnat Gano BOAUIC.
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Doamnei noastre, doamnei Maria, multă sănătate și adâncă în- 

chinăciune aducem domniei tale, [noi] robii domniei tale, și îţi dăm 
de știre domniei tale că am auzit de domnia ta că te-a scos dum-: 

nezeu. din mânile vrăjmașului şi ești în mânile oamenilor domnului 

nostru voevodului. Pentru asta îl preamărim pe dumnezeu și-i mul- 

țămim pentru domnia ta, că te va scoate dumnezeu, ca să vii să ne 

fii iarăşi doamnă, cum ne-ai fost și mai nainte. Și să ştii domnia 

ta că, decând ai plecat, noi stăruim mereu, și ziua şi noaptea, pe 

lângă domnul nostru voevodul, pentru lucrul domniei tale, ca să 

te :scoatem; şi avem nădejde în dumnezeu, că în curând dumnezeu 

te va scoate şi vei veni și ne vei fi doamnă, împreună cu domnul 

nostru voevodul. Şi dumnezeu să-ți înmulțească anii. 

Robii domniei tale, jupân Cazan vistierul și jupân 

Staico comisul. 

Pecetea pierdută ; adresa: 4 roenomae roensaluS mu.Îw VBacapace Aaaai asnBeaa: 

doamnei domnului meu lo Basaraba cel Tânăr poevod. “Ari No. 461. 
Ne arma pr 

1480, — Cazan vistierul şi Staico comisul apar en Şi în hrisovul din 

din 4 Iulie 14176. (Venelin,_p-118), 1 Iulie 1475 (Arh. Stat. ), 28 Iulie 1472 (co- 

lecţia D-nei Ana Odobescu), 25 lan. 1471 (Venelin, p. 95), 30 Mai şi 28 Oct. 

1464 (Arh. Stat ).— Un «Cazan logofăt» e citat Tă15lân. 1467 (Miletic, DR,, 

p. 335), iar mai mulţi Cazani, între care și Cazan Sahacov, în documentele lui 

Vladislav II dela 1451—56, în toate fără atribut de boerie, afară de cel din 
28 Martie 1451, unde se citează un singur Căzân «logofăt», care e de sigur 

identic cu Cazan logofătul lui Vlad Țepeș din 1458, Martie 5 (Venelin,.p..92) . 

şi 1461, Fevr. 10 (colecția D-lui Șapcaliu); cf. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, 

p- 192. — Asupra lui Staico, v. nota dela No, CXLIV, 

Vintilă, logofătul lui Basaraba III cel Tânăr. 

(1480). 

rar "I î 

CCXIVI Sr i 

“* ToenoaunS ai roenoar'k (sic) Alapie aero 3Apagile] i uncioe 
nornoneuis NBIHOCHAL POCNOACTES 'TII PA POCNSACTEA Ti, î W ce 
AaRam $ 3Hanie rocnSACTBA Ti: Baulo A cu nepSuaăța) rOCNOA- 
eee "ri no llerpz, A24 ACRpE Ii CAtA PABSAEA ; îi AA 3Hae roc- 
NCACTEO Til, EpE WT KAAA ECT (WVTUIUAA POENCACTERO TI, 4 Hăa1 ECT 
CPAAIE SMEpIA Ii BAA, BARO FANI BOrh 3HaeT, ÎL UT T2Ad tă CTONAM 
KCH POENCANHA AMI EOERCAdA HI AEHIh 11 HOUI 34 pABOTS rocnoAcTIA
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TU, BARE TE EMO H3BAANT, Ad HIL CHI MAE POCNSAHEHD, KARO Hi ECT 
1 TOCNOAHHh BOEBOAd, Hi BARE HU CH BHA 11 NpeBAc.rocnoantin. [ 

CRAA Ad BHAET POCNCACTEO TH EpE HAVAMO BEAMKS HAAEEAS Ha Bora, 

€pE "TE REMO H3BAANT, TA “EU ADIUTII CROPO "TA HU UE EHT FOc- 

NOAHIIh, BaARO Hi Np'hiia; cepe cato nSceriau Ap ACEpz Barpz Hiqi- 

BANŞ, CRE 34 pABOTS POeNCACTBA TII, Ad TE H3BRAAHAO; E HAAAMO 

HAAERAS INA EOTA, £pE RE CKOpO BT 1pio Br Eur. Îl Born Tu Sa 

HOEHT ACTA, . 

Pas rocnoacrea Tu, :tSnan huruaz Aorober. 

Doamnei_mele, doamnei Maria, multă sănătate și adâncă închi- 
năciune aduce domniei tale robul domniei tale, şi-ţi dau de știre 
domniei tale, despre cele ce mi-ai poruncit domnia ta prin Petru, 

că eu bine te-am înţeles; şi să ştii domnia ta, că decând ai plecat 

domnia ta, inima ne este cernită și rea, cum numai dumnezeu 

ştie. Și de atunci eu stăruesc pe lângă domnul meu voevodul, și 

zi și noapte, pentru lucrul domniei tale, cum să te scoatem, ca să 

ne fii iarăși doamnă, cum ne este şi domnul voevodul, şi cum ne-ai 

fost și mai nainte doamnă, Și acum să știi domnia ta că avem 

mare nădejde în dumnezeu că te vom scoate și că vei veni în 

curând şi ne vei fi doamnă, ca mai nainte; căci am trimes un dar 

bun lui Batăr Iștvan, tot pentru lucrul domniei tale, ca să te scoatem; 

și avem nădejde în dumnezeu că în curând are să fie « ce are să fie. 

Şi dumnezeu să-ți înmulțească anii. - 

Robul domniei tale, jupân Vintilă logofătul. 
(i 

Pecete de inel în ceară albă, îndescifradilă ; adresa: î „EOCNOAAE (sic) "apte: 

doamnei Maria. — Arh. Alo. 533. Di " 

1480. — Vintilă logofătul e pomenit i în vreinea lui Basaraba cel Tânăr la 3 

Aprilie 1478 Fa mare logofăt (Venelin:p,_111) și la 16 Aug-1 1481 ca logofăt 

(Miletic, DR./p. 340). ÎL găsim logofăt și sub Vlad Călugărul (Vintilă Florescul) 

intre 1482 —1489; v, Lăpădatu, |. c., p. 31, 69, 71 şi urm. Cf. No. CXXXI. 
7 — PI en Nti ameii ae — 

pe Macarie, mitropolitul Ungrovlahiei. - 

(1480). 

CCXAVII. 

ÎpEWUcBELțIEHII AWITPONOANT BEMAN OVTBOBAAFIHCKOU, KUp fVWanapie. 

+ GReTaOMS 11 BEAEMORHOMS Hi KUNS rocnoalia Mu kpaa'k 

REAIKROAS WARApBIIpAS i SIpAEAI EOIROAA Hi GekSacm unau u
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nameMS  rocnoaniiS :Barpa I[lejan$, wr -BOrOMOALTEAE 34 ea, 

XpICTUANCEU HI AMIPOTBOPIITEAE -ME:EAS - XPIICTIANOA, HICROE NORAO- 

HEHE NpUNOCHUAMO CRETAWANS "TI BAAPOUECTIIO, "0 - MU CEA BAArOAd: 

PHA1O SOr4 Hi AMIAOCTI CBETAGCTI -POCNOAÎHA EpAa'k, -HanBekuna 

POCNOACTES “Tit -MHOFO BAYBAARA 34 EAAPOUECTIE POCNSACTEA TH, 

IGpE CH PAă, AOEBOAETEALIO Eztte RZ :YpIICTIANCAL-EETI MHp, Hi .Hken 

Păi, HA 840 pasatipie XpieTianoat. GO ceai NpinAE BA CASY Baa- - 

AÎUECTRA AMI, MOHEKE CI DAA, POCNOACTEO "Fii CZ UHCTIAM CPZALNEA 

H CA REPS unCTS Hi NpAaRS HA :TOCNOAHHA HAUDETĂ Hi CHA POCNOA- 

CTRA Tu, BA BăcapaBe ALaaA0aiS BONBOAE. Ba Ton Beaata EOra 

EAATOAAPHY 34 POCNCACTEO TH, 1EpE MS AAVAUI ASEPOAETEA 1 Ap. 

Ad MMAIOT WEE 3£AAE NpIICTIANCKE METIE coBoA. [| roencacTes rul 

Ad TU CT CA NOROI BEMRI AAB, IO TE ECT BOTH AABORAA Hă N9- 

PANE, RABO, CAM POCNSACTBO Titi 3uaâul. Îl ApSro BAaroaapiiii Bora 

ti TOCNCACTRO TH, SA AMICANUI Hi POCNORAS AM5 HATBAT BPATIITII ui 

NOKANCApu TAROZEAE. BA TON MOAMAL ECF II BEATKOE Ti FOCNSACTBS, 

“Susanu na Aurk AaceTA Ta MS BpaTi rocnotAS ui NOAucapie; d 

FOCNOACTRO TI Ad BHAUI RARO BOA, TEMBIL BOAEBOM Wii $ rouzu 

Ac MMAT, BITI CAGBOAtU. "Take a Bora n cnacenie AS. H 

Born Ad SanopiTr AkTA rocneajn$ BPAAt Hi FOENSACTRS Ti, 

ze | Ra 

Preaosfinţitul „mitropolit al țării Ungrovlahiei, chir Macarie. 

+ Luminatului și prea puternicului şi chipului domnului meu craiului 

şi marelui i judecător” 'dă curte 1) și voevod al Ardealului Și şpan al 

Săcuilor, domnului nostru Batăr Ştetan, dela rugătorul de dumnezeu 

pentru neâmul creştinesc și făcătorul „fe, pace între creştini, adâncă -plr 

închinăciune- aducem _Iuminâtei tale cuvioșii, și mulțămim lui dum- 

— iezeu şi | și Îuihinăţiei sale miloştivului nostru domn craiului, și mai 

ales? "domniei. tale” miuite” 'Taude' -ți-aducem pentru .cuvioșia domniei 

tale, fiindcă ești bucuros .de binele ce-l au creştinii . -pe.urma păcii, - 

și nu ești bucuros de răul și de răzmirița creștinilor. Venit-a la 
auzul vlădiciei mele .că ești bucuros domnia ta și cu inimă curată 
și cu credință curată: și adevărată faţă '£ de domnul nostru Şi fi ful 
domniei tale, față de Basaraba cel Tânăr voevodul. Deacegă foarte + dai 
am mulțămit lui dumnezeu,.pentri domnia ta, că/i te atăți "cu bine, 
şi îngădui ca aceste două țări creştine să. “aibă: p bă pace între sine. Şi să 
te bucuri domnia ta în pace: de marele dar ce ţi-a dat dumnezeu 

4 

j 
Y t | . 1)'Orig. wAnapinpă5, ung. udvatbiră, judex -curiae. : 

  
,
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: / În / 
asupra păgânilor, cum însuși domnia ta ştii D. Și-apoi, mulțămim 

lui dumnezeu şi domniei tale că te gândeşti să-i dai” îndărăt și pe p 

doamna “ui, aşijderea_Și pe soli. Deci,(mărog de dumnezeu și de 
Po 

Măria ta, fă-ţi această pomană cu mine și întoarce-i pe doamna și 

pe soli; şi să știi domnia ta că în aceeaș vreme rudele acelor/ 

boeri vor f slobode. /Pe dumnezeul meu şi pe mântuirea sufle- 

tului [meu]. Şi dumnezeu să înmulțească anii domnului craiului și 
ai domniei tale. 

Pecele în ceară verde, 3 cm..în diam. pierdulă; adresa: roensainS nautaS 
e - . „ 

Barpz Iepaus: “domului nostru Batăr Ștefan. — Arh, do. 374. 

1480. — Macarie e întâiul sau al doilea mitropolit cu acest nume al Ungro- 

vlahiei (v. Golubinskij, KŢatkij_oterk_is :0Gerk istorii . pravoslavnych_c cerkvej, AMloskva, 

1871, p.'355; Lesviodacs, Istorie bisericească, "Bucureşti 1845, p. 397);-el.e 
citat în sfatul domnesc din 1482 (Miletic, DR., p. 339). Cf. Iorga, Istoria lui 
Ştefan cel. Mare, nota 255. ————— 

COXXVIIL. 

+ Uprhwenesieniui MuiTponsauT aeman Srrpogaavinenoir, trp Ală- 

KAPIE, AILUTUU  BACALEPEHO AUEGANIE MpPINOCIEA CAALNS 1 NpArApsA 

wr Bpamee, Ham ACEpiitim npiaTeatăt, ÎL ww ceai NOcAANAo 

HALIECA GEpHA VAOEkEA ApArOAMIp; "TA BApE 1410: MAT WT Hac 

rORSpuTi, Aa ra BepSuTre, tepe cS au pkus sicriu. Hora au. 

BECEAUT. : j ah tomb ir i 
L. . 

. Preaosfinţitul/ mitropolit al pării Ungrovlahiei, chir Macarie, 

multă și Smerită  metanie: aducem judeţului/și pargarilor din Brașov, 

bunilor noştri prieteni. Și iată am trimes pe omul nostru credincios 

Dragomir; şi ori ce are să “vorbească din partea noastră, să-l cre- 

deţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. 'Şi dumnezeu să vă 

“bucure. 

Pecete de ceară i verde, 3 cm. În diam., Bierdulă ; adresa: T uaunm mplareaea, 

CRAUS H Npzrâp9A WT Bars: prietenilor noștri, județului și pârgarilor din 

Brașoa. — Arh. "No. 407. 

c._1480. — G£-No: - precedent. 
  

1) Aluzie la izbânda de pe Câmpul 'Pânei. : 

oa. 

Pun ma fd 

Pi „a V
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Boerii, cnejii şi rumânii din judeţele Brăila, 
do 

Buzău şi Râmnic. 
| Da (1481), 

CCXXIX. 

+ GOT azer Boa'kpn Bpanacnciii 1i WT BZCEX RHEBEX 1 WT BZCEN 
BAACEŞ,TIHUIEMO 'TEBE, Ilea BOEBSAS, POENOAApă ACAACRcRuI. Ăa 

ECT AMI Ş TEBE UAOB'RuseTEO, MMA AN SA, HAM AU MORE, (UIO 

CH UTETILUI UPZHHAO Hi YApTIIO N3PAAL EAHO ACTE WT-HSpBE, CiiHa 

BaauSunna, "TA FOBOpuuI Epe "Ti ECT CH? ÎRO "TH ECT cun 1 

„XNOR Ad MS AcBpo Sun, a "TH PA WCTABI Ad ECT NO TBROE 

CAMpATII FOCNOAAPA HA TROE AECTO, H MATEA 45 A TI 19 S3aui Ta 

10 ADU, Ad "TH ECT POCNORAA, 110 10 CS Apnitaaii S$ Hate BEALAE 

cau pugapui Dpanaogeiui; a Ti 10 ApZ:RUI, Ad Ti ccr rocnoaa. Îl Sau 

CH CROIO BEMAI, RARO FA TE CAST, A VUT MAC CE RApSII; EDE AO 

EABHIȚEUI EPAFA, HAMTH TA iti. ÎL PARC Aa BHAUI: MAME roene- 

Adpă BEANRA 1 ACEpA, W IMAMO AID WT CBEY CTPANA; Ad 3HAuu 

EpE CBI NO TAABAX [[IEMO AOHTI HA 'TEGE H CTANSTII LȚIEMO KON roc- 

NOAHHA Hi Îacapate BOHBOAE, AO WTEUNSTIIA HALE TAABEȚ. 

Dela toţi boerii brăileni şi dela toți cnejii şi dela toți ru- 

mânii, scriem ție, domnului moldovenesc, Ştefane voevod. Ai tu 

oare omenie, ai tu minte, ai tu creeri, de ţi prăpădești cerneala și 

hârtia pentru un copil de curvă, [pentru] fiul Călțunei, şi zici că-ţi este 

fiu? Dacă ţi-e fiu -şi -vreai să-i faci bine, atunci lasă-l să fie după 

moartea ta domn în locul tău, iar pe mumă-sa ia-o și ţine-o să-ți 

fie doamnă; cum au ţinut-o în țara noastră toți pescarii din Brăila, 

ține-o și tu să-ţi fie doamnă. Și învață-ți ţara ta cum să te slu- 
jască, iar de noi să te terești; căci de cauţi dușman, ai să-l gă- 
sești. Şi așa să știi: domn avem, mare și bun, şi avem pace din 
toate părțile; şi să ştii că toţi pe capete vom veni asupra ta și 
vom sta pe lângă domnul nostru Basaraba voevod, măcar de-ar 
fi 'să ne pierdem capetele. 

Dosul scrisorii, în fața căreia e proclamația lui Ștefau, - la care răspund 
Brăilenii. O reproducem şi pe aceasta. : 

+ Iw Gregau BOEBOAd, AMIACCTIWVA BOIWA II rOCNOAHHZA BZCEL 
BEMAN AWVAAORAAVIMCROH, NHUIET POCNSACTRO Mut RZA BOA'kpOA,
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W TOAEMBIA Ji AAARIM, II CREM 2KOVALUEAL Și CREA CAUATAAL 1 CREA 

CHPOMAROM, WT Mana AO FOAMEA, WT Rzceit Apz:Rak Bpzuia'k: 

[| no cea 'Taso3n AA Bi € BA OVBHANIE, RARE BZAEK COCNOACTEO AUI 

BON AMHE CRIHA POENSACTBA AI Aliipua ROHBWAS, 1 HE MAAcAh ra 

WUTETABAKTH UT AEHE, NS MAAIO CTOATII SA HETORO ACEBO RARO II 

34 CBOE, CAM € AMOWA PAABRWAL 1 € ACHAIL BOARpII Hi 1) ca Over 

MEINM BEMAOA, RARE Ad CH AOBOIVAET CROS BALITHNOV, RAALICROYE 
BEMAR, NOHEEE MOV € NPARAA EAUITIIHA, BARON EOr4 BhCT ui Ru 

eație adere. "Toro pasi Bam roROpIIAM: BA BON ac OVApIITE cie nt 

CANi€ POCNSACTERA AMI, 4 EH BA "TâN AC NARII EPATIITE CR 119 cRouY 

MECTO, KTO FAE BhIA, II BOVAA CTE CEAEAN 1 NpPARO, CA EACEM B4- 

IA HAANIEAMR, FANKO TO HAAT, TEPE Ci YpAHNTE HAMAHIE N WprTE 

"HOVAA CTE WWpAAI Ii NPABO, BE HI EANHCH GOABHR N TBHiROV ui 

ovezatenia. Iloneite Aa BHa4cTe "TARE, RAO HE ABICANALO Baa ca- 

TROPUTI HI EAHHO BAC Îi Hi EAUS WTETOV, Ho Xpanire cu au 

aSumve ov atipS. Îl Takorepe BOAS BOVAET BOAE TA ACHAET AO ro 

ASACTEA AL 11 AO CRINA TOENSACTEA At Alupui ROHEOAE, 4 roc- 

NOACTEG ANI 1 CHIUZ FOCNSACTBA AMI ĂLupua BOMBOAA IANAtAi "Toro 
MHAGEATII H YBANNTU ti UECPITUI.- ȘI HA 'TO ECT BEpă TOCNCACTBA 

AMI HI Bepă BOAkph rocnoAcTEA At, roata 1 Aaauik. Ilie. ez 

Asanem_Ipns E, A. EL. 

lo. Ștefan, cu mila lui dumnezeu voevod și domn a toată 

țara “Moldovlahiei. Scrie domnia mea tuturor boerilor, și mari şi 

mici, şi tuturor judecilor și tuturor judecătorilor și tuturor săraci- 

lor, dela mic până la mare, din tot ținutul Brăilei. Şi după aceasta 

așa să vă fie de ştire: că am luat domnia mea pe lângă mine pe 

ful domniei mele Mircea voevod și nu-l voiu lăsa de lângă mine, 

ci voiu stărui pentru binele lui ca și pentru al meu, eu însumi cu 

capul meu și cu boerii mei şi cu toată țara mea, ca să-și dobân- 

dească baștina sa, Țara Românească, căci îi este baștină dreaptă, 

cum' dumnezeu știe şi voi știți. Deci vă grăesc vouă: în ceasul 

în care veţi vedea această scrisoare a domniei mele, în acel ceas 

să vă întoarceți înapoi la locurile voastre, fiecare pe unde aţi 

fost și pe unde aţi șezut și mai nainte, cu tot avutul vostru, cât 

va, avea fiecare, și să vă păstraţi avutul, și să arați pe unde ați 

arat și mai nainte, fără nici o frică sau grije şi temere. Căci așa 

1) Orig. î.
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să știți că nu mă gândesc să vă fac nici un rău și nici o pagubă, 

ci să-vă hrăniţi și să trăiţi în pace. Așișderea, cine va vrea să vie 

la domnia -mea și la fiul domniei mele Mircea voevod, domnia 

mea și fiul domniei mele Mircea voevod îl vom milui pe acela 

şi-l vom hrăni şi-l vom cinsti. Și spre aceasta este credința dom- 

niei mele și credința boerilor. domniei mele, :mari și mici. Scrisă 

în "Târgul de jos, Martie în 15. 

Pecele de 31|, cm. în diam. înlăuntrul scrisorii, cu legenda: x UCUSIT 

IG0_GTEOAHI BOEHOALI [1 IIh; î2 dosul scrisoriz adresa: ţ Bpanaa. — Arh. 

op 
Atât proclamația lui Ştefan cât și răspunsul Brăilenilor sânt din Martie 1481, 

de pe vremea când domnul Moldovei pregătea expediția sa contra lui Basaraba 

cel Tânăr; trei luni după aceasta, pela 20 Iunie, Ştefan se afla la Râmnicul Sărat 

(Iorga, Studii și documente, III, p. xxxIx; Istoria lui Ştefan cel Mare, p. 195). 

O proclamaţie identică cu cea de sub No, arh. 447 a trimes Ştefan locuitorilor 

din Buzău și Râmnic, No. arh. 448. Răspunsul Buzăenilor şi Râmnicenilor, scris 

tot pe dosul ei şi de acelaș diac carea scris răspunsul Brăilenilor, este identic 

cu al acestora. Din punctul de vedere paleografic, No. 447 reprezintă o semi- 

nucială foarte măruntă, caracteristică pentru sec. XV în Moldova; No. 448 o 

semiuncială ce se apropie de cursivă (mai ales literele e şi 10) şi are ductul 
muntenesc contimporan. Aceasta e scrisă și cu altă cerneală. Hârtia şi pecetea 

lui Ștefan sânt aceleaşi la amândouă proclamaţiile. Reproduc aci și No. 448, 
pentru interesul linguistic ce prezintă. 

“+ COr zceg oakpn BSaaranu n Pusnnuanu n wr EZCEX KHEBEŞ N WT RACEY Raacey, 

mututate Tene, Îjlefanie BonRoâ0, rocneAapS MeaAoacit. Aa tcT a[n) S Tene uacnkuncrao, 

Haar ant Sa, Hatalui) an aozzx, 10 ci WTETHUI UpzHiao n YapTIio HapaAl EANO ACTE WT 
uSpae, cina RaauSnia, Ta roRopuui ep Ti cer cun? SÎRO TH 607 CHR H XORtUUI Aa MS 
ACEpO Sunt, 4 TH Fă WETARH AA EET 9 TROE CAMpATHi Î) POCNOAAPA HA TROE ACTO, 
Hi MaTep 43 KaauSuS a Ti 10 Saam Ta n APEI, Aa TÎ €CT POCNOAAa, 10 10 €S Apr- 
anu Ş nauo[n] aeaae can pnsapn Bpanaeneii, a Ti n AB, Aa Ti cer pocnstaa. II 
Sen en €RSIS BEMAIP Sako ra Te CAST, a WT iac ce KapSH3 PE AO EBAHUIEUI para, 
HAHTH Pa Itu, ÎL TAROH Aa Ha: Batăa0 FOCIOAARA BEAHKA Hi "AOGDA, Hi HAMAAO AMUp WT 
CBEX CTpAHAY, "ră AA BHAul EPE CBI 9 PAGBAȚ IJEAMO ACHTH ia "TERE H CTPANSTH IjItA0 Kon 
reenoaAniă HH Racapast BouRSAL, A9 WTRuuSTIA namey TAABEY. 

+ Îw Gran BoeawA, MHACCTHIO ROLEI? N POCNSANHA BZCE BcAAn MOAAOBRAAYINCKInE, 
"MHIUET POCNSACTBO MH BZCEA EWVAcapWVAi, TAAEMHAS HU MAANAI, Hi BZCEM WSAcueM n Bzctat 
CZHATaAt HI BzEtăt CHpOMAȚALA, MUT Aaaa AS rwitâta, MT Bace Apzaiane Wwr Sar n wa 
Puuuk. ÎL no cea Tanoui Aa she S SHANE, RARO B43ET POCNSACTEO Ai RON ALEE CRIMA 
TOcNOACTRA AH (lnpua EOIBOA, în HE HAM ETW WETABIiTH WP MENE, HR HAMaM CTOIATH 
AA HISTWBRO AORDO RAKO H 34 CB9I6, Cal CROWM TAABWAM H CA MOI RWAtapH i că ECE 
MOLID BEMAIGI, Rako Aa cu AORSALT car SAIpHHŞ, RAauikSIo_aEMAre, NOiMeiie €AS £cT NpARA 

  

1) Orig. camu,
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Raijuittă,  Rako sora &kcr ni alu caan anaete Acnpk, Toro pal Ras TWBOpHMI: Ea RON dac 

SapuTe cle nueauie rOCNOACTEA AM, d EH BA W4C MÂKN CE EPATETE 9 CROIIY MCTI, TKOIG 

TAL RHA Hi ESAE CTE CEAcAH H NpaBO, CA ECEA BAUM WMANIEMZ, FAHRO KTO HMAT, TENE CH 

Xoanere MManle îi WpETE KSAE CTE 1 NpzR0 AMPpAAN, RES HH EAHE TpHRE N FWIA3N Hi ze 

auektila, Torres: € Ad BHAETE TAROH, RARO He MHCANM Bam czTBOpHT[H] ul eAno aa0 n ul EAHS 

ureTS, nS ce Xpancre ni ainere S$ alnpS, ÎI “rakocispe ESAS RSACT BOA Aa NpÎHAcT AC 

POCNOACTEA AH HI AO ChIHA FOCNOACTRA MH Ălupua BOBWA, 4 COCNOACTEO MH H ChlHE 

POCNOACTEA. Ai ÎNlHpila -BOSEWA, MAtatăt TOTW. MHAOBATH! n YpauniT[n] n ucerurn.- SI Ma 

Ton scT &kpa POCnSACTEA MH HM Bkpa BWAtap POCNSACTEA AMH, BeAnkHt Hi Ataatiy, Îluc. S 

Avans Tpzr$, mp. Fi. 

  

Scrisoarea unui Turc. 

(c. 1481), 

CCXXĂ. 

“ Vumăr "TSpnunn Baa nparapu wr Dpamoa: TSra au AdBaAth 
$ Baie Ba pABOTS, 110. CZAIh HAMAA CZCh Eau UAOR'kiih, Mă Hate 

Ijlepna vw Darapa, BbAd CE 3rOANXAO WBA- ABS, Ad: AS AHE- 

cEM An zena 1 Iisonoa, a War E Ada ai: baop(i)ui,. a. cop 

NOCTABHXRALO SA FAM AECENIn: ARO AS HE AOIECEAL ZREHA Bă FANI 

Aeceni, d Wu: Aa ci: Same dao(priui atiwr Tanaga. he "ro anae 

Ijleputa ACEpE, Epe: Ai E. ASitieti Tanasa; tă: M5 CAM N3BRAANALNAaRŞ 

n znena: ti Aia Wr Spui. SI ihaa ce BroatiMto, Paana:He: ek "$, 

1 AMI ue” ASE HA; 11 Id: HEANS- HUI, Mă AMCIO A SLI 11 Ha MR 

BepS ii ta Mon 3a0ni. — Sliso Ti ce- uni: ipuBo, 4 TI: ACTI np'kan 

RAZR BONBOAA: — ÎL nak sie Abaronoanuui cate cBEA/KTEA aa Pa- 

ANA, HE Aa: Hi FANS: paBOTS cz TEX ARAI. Il soru au: ge[celaur: 

Scrie Turcul vouă pârgarilor din Brașov. Vă dau aci de 

știre despre afacerea ce am avut cu.omul vostru, anume. Şterca din 

Făgăraș, când. ne-am înţeles amândoi. să-i aduc. femeea, dela Ni- 

copol, iar el mi-a. dat: 40 florini, și am pus soroc peste o: lună : 

că dacă: nu-i: voiu aduce femeea peste o lună, el să-și ia. cei 40 

florini dela Talaba. Şterca știe bine că Talaba” mi-e: dator, [căci] 

cu i-am scos capul și femeea și copiii dela Turci. lar când ne-am 

învoit, Rădilă nu era acolo, și ei nu mi-e dator cu nimica, nici eu 

lui cu nimica, pe sufletul meu și pe credinţa mea: și pe legea mea.— 

„Dacă ţi se face strâmbătate, vino la voevodul românesc. — ar noi, 

Câmpulungenii, sântem martori pentru Rădilă, că n'are nici o treabă 

cu aceşti oameni. Şi dumnezeu să vă bucure.
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Hără pecele și fără adresă ; scrierea: „sfârșitul sec, AV. — Arh. Vo. 2 

AZi]. No. 707. - 

1481. — Rădilă este cel despre care vorbește Basaraba cel Tânăr în scrisoa- 
rea sa către Braşoveni, No. CXXĂVI. Cf. Rechnungen, I, p. 280: Radilla. de 

Compolong, la 1500. 

| Cazan, marele vornic al lui Basaraba III cel Tânăr. 

| (1480— 1482). 

CCAXAIL. 

4 i Tuner :tSnan lazau, Beank(1) ABOpHu; AO 'TEc(E) Muganaz n 

a- (pp i COnptl;, n TAROBH Bi POBOBIIAI: S ROI sac 1plO BHANTE CIO 

1 BHUrS MOL, 4 BH Aa WweTranure Wunu Gacu wr Bpauion, Ad HAE 

27 AOMOA cu, Hi n9 Ilpayeaa, „Mt _ni9Peakasfeu] ; Ad XOAN CBARU. 
rea ariei 

— unokiu, Hi WE TAMO WBamo MD WT WEAMo aa. AA HE ESAE 

7 NA3NTEpu HURSAE, 11 Aa cE He AG ns: nST. Slau Bu AA NBHACTE ta 
E Za aa RpâaSnen, RARO BHATE NOCKOpO, du WT Gacui Aa ce RapSere, 

Ti AA MS TA HE AHNNCAT HUH EA Bac), 

Scrie jupân Cazan, mare vornic, ție Mihaile și Bârcă și Opreo, 

și astfel vă grăesc: în ceasul în care veți vedea această carte a 

mea, să lăsați pe acei Saşi dela Brașov să se ducă la casele lor, și 

pe Prahova şi pe Teleajen; și să umble fiece om, și de-acolo în- 
mer 

coace și "deac iiitracolo; să nu fie păzitori, nicăiri, și să nu se ţie: 

calea. Jar voi să veniţi la cetatea-Crăciunei, cât puteţi mai de grabă. 

jar de Sași să vă feriţi, să nu le lipsească nici un fir de păr. 

Pecele în ceară verde, de 2 3 cui. în diam. Bierdulă; fără adresă. — Arh. 
Yo. 503. 

1481. — Scrisoarea pare a fi scrisă de acelaș diac care a scris şi No. arh. 
461 (=CCXIV). Ţepeluş se aştepta poate la atacul lui Ștefan cel Mare și su- 
praveghea în persoană întărirea Crăciunei; cf. scrisorile lui Ştefan Bâthory din 
9.şi 18 Martie 1481 către Braşoveni și Sibieni, resumate de Lăpădatu, Vlad- 
vodă-Călugărul, p. 23. 

p 

COXĂXII. 

T COT „RSA | Hasan, REANKU AROPHHE, AMHOTO 2APABHE: NALIIM 
Aobpuav NpItăTEAFM, CHAUNS n BiceM El Mhprapi wr Dpamon. Il w 

  

1) Pisarul scrisese mai întâiu fraza sa MS ue auncar uHtjia, pe care a șters-
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CEM AABAM S BHANi€ BAUICH ANACCTU, ATO AM WUTECpIIXAIS cRe 7 
STERE; "TAROM WWTBAPAMS, A Bu H 3ATRapaATe. Tao Hauia ? 
BEMAE HE Moe, BUTII Tokio czc £ _ nSTa, nS wraopere un; 
[lpavena n "Teărkien, pe at Bau WACRUI HE EpantaS nu ww 
EABH NIST, VI HOCE WT HAS ZEMAIO Hi EIIHO îi CRE IJIO MAL ECT Apare. 7 
TAROM BAI AMIASCTH Ad MWUCTABNTE HAUIN VARU Ad YOAE cAo- 
EOAnO no nou nSr um cer Apare. ÎL po peuc noni nau Gronka, 
4 BA. AMACCTI Ad BepSere; n Tu cS nau peuut.. H orz [eu] 
BECEAUT, AMI, 

Dela jupân Cazan, mare vornic, multă sănătate bunilor noștri 

prieteni, judeţului și celor doisprezece pârgari din Brașov. Şi vă 

dau de ştire domniei voastre, că am deschis toate drumurile; ast- 

fel, noi le deschidem, iar voi le închideţi. Dar țara noastră nu 

poate să rămâe numai cu două căi, ci deschideţi și Prahova și Te- 

leajenul,_căci noi nu oprim pe oamenii voştri dela nici 6 cale, şi 
ei duc din țara noastră şi vin și tot ce le place. Așa și domniile 

voastre, să lăsaţi pe oamenii noștri să umble slobod pe orice cale, 

pe unde le place. Și ce va spune omul nostru 'Stoica, domniile 

voastre să credeţi; acelea sânt vorbele noastre. Și dumnezeu să: 

vă bucure, amin. - 

Pecetea pierdută ; adresa: T men ABBA NPHIATEAEA, chAuS H nsprapoa WT pa- 

mea: Zunilor mei prieteni, judetului şi pârgarilor din Brașov.— Arh. Noi 494. 

1480—1482. — Ct. NNo. CCXXV şi CCXXĂL. e, 

Sinadin al Căpitanului, boer al lui Vlad III Călugărul. 

7 14821483), | 

COX XIII: 

  

- DLEaulieAM AVOIIAS, H3EPANHLAL H NpENOUETERII, A MpArAptVAA TpAAS 

BpaunăS, AMIULIV NORACHENIE NpHHOCIIAL Ad:EE AO MILA BEMAIN MH- 

acei Bau. Il To BAaroAapuim Bora n Bax saiţm (sic) tame 

AMIAOCTI, Ba1lO CARA HMAA NOROI NOMEEAS COCNSACTEA-BH;.UL ACHAE 

cam AARSBAA, EHA CAM S ABS, 11 HE CAZ MAIA HHKOS BRapz; 

AA MAR BA MWBpA3 POCNSACTEA- BI, NO TOM 34 TO3I ACBPO, Io 

CRAMA HAAA MOALEAAS Rac, BAR AAAE EOTh "TA AMI CE VUTTEBOPII 

NST BV PEENOANHĂ HI BOEBOAŞ, TOI AOBPO îd CE HEBOANAL, FOAIE 

MOKEAMO Ta IpECTARAM $ POCNOAHIA BOEROAE, Ad CE SUNAT AOBpW-
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AETEA. NOMERAS CUBOAMACII Banii UI BOEROA III. Ba ou cil NOCTABIIY 

= OPAARS "TA CARA HANUIEA: WBOCO3U UAOBREA Ha time XpSc, aţi ra ecT 

NOCAGA' POCNOANHI BOEROAA EA BAUIEII, AMIACCTU, "TÂ-Tă Că S3£A 

HA. AVOIO'TAABS 1 BEpS, ARO AA HE MAAT HN tAunS 3A9BS-1WT Bac, 

HS AA Fă WUTNPABHTE NASH AO POCNOAUHHA. BOEROAS, HU CA BALUErA 

Bepia-u pasSata uaophkaa, Aa ce SaunuiT ACEpOAETEA. Sl Baua 

MHACCTA SUNETE "PAROH, TA CTE MOCAAALI NPARO "TOTAN: VACA 

ti EHAE AMI CTE NOPSUNAN, BARO Ad Bi Ada HI ră BEpS. Slant 34 

BOPh KARO $ BpEME EAAdA Ta CS WTNpPARHAN MARI KB BRAM, td CE HE 

CASUIIE ACata S To Rpeate. Ba Toni HE RU CAZ AA îi EAHNS pru, Ba 

TOI Ad Cl HE NpENOCTARIITE HU Maac; WW'FII- 450 GHETE NOCAdAN CATA 

EAHNOrE WT Bac 11 CA ÎpSCWVAI, ROEBOAA FA ECT HASunlA BOrA-"Ta 

HI: ECT- CA ACEpS BOA ; ELE 11 BCAkpii Bi €S NpHtă TEA ACEŞII Beata, 

Tă BI DOMALAE- MUT: ACEpEY. "TARo M CATA-CTE NSCAAAN MAR EAHWLW 

CHIEPAULA; ESTA, HkCT HALAA POCNOAINUA BOEESAA RSA Aa Prono: 

pur. Ba'reu ŞUnIRTE: ARO NSCANTE CZPA: EAMHOTO WT Bacu CA 

NpScwat; ta: S3HAMAM HA REpS- 11: ASUS PWATTEAEM AMI H:AOIO, Rao 

AA: CE: H£: CpIIATE: HU EANĂ Ba4RHO, auS S nou ac ue COCATII AD 

POCNOAMIA: ROEBOAS; Ad CE: HCNBARU DABOTTA Hi Ad CE WTNpPABU Nat 

CLOpO RZA Băi Hi CA AOBpOAETEA, d 34 ApPARAHIE: Ad CEHE FPILRATE 

Il Born au gecesu. 

La Gatepenini: rocnoACTBA zu, Gunaaun- RanuTanwa.. 

i Mai marilor mei, aleşilor: și preacinstiţilor pârgari ai-cetăţii Bra- 

șovului, multă închinăciune aducem până la faţa pământului miloști- 
virei_ voastre. Apoi mulțămim lui dumnezeu. și milostivirei voastre, 
că am avut linişte printre domniile-voastre; și câtă vreme am lăcuit 
[acolo], am fost în pace și n'am avut nici o pagubă; deci atât pentru 
obrazul, domnici-voastre, cât și pentru binele ce am avut în mijlocul 
vostru, odată ce a dat dumnezeu de mi s'a deschis calea spre dom= — 

n 1 Nu nostru; voevodul,, pentru acest bine, eu_mă xoiu-nevoi,; cât voiu 
„putea și voiu fi pe lângă domnul=eevod, să se facă bine printre 

săracii voștri și ai voevodului; Pentru aceasta: mi-am pus capul și 
am: aflat pe'acel om, anume. Hrus, pe care l-a trimes domnul voe- 
vod la milostivirea voastră, și l-am luat pe capul și pe credința mea, 
că nu.va suferi nici o răutate dela voi, ci-l XețiTrimete îndărăt la 
domnul voevod, împreună cu: un om credincios și cuminte al vos- 
tru, ca să se facă pace.. Dar milostivirea voastră ați făcut așa că 
ați trimes întâiu pe acel om și mi-aţi poruncit, să vă dau şi eu
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credinţa. Dar știe. dumnezeu că pe vremea când l-au trimes îa- 

răși la voi,.eu nu m'am întâmplat [să fiu] acasă pe vremea aceea. 
Deaceea nu v'am dat nici o vorbă. Pentru asta să nu bănuiţi câ- 

tuşi de puţin; căci dacă aţi fi trimes acum şi pe unul dintre voi 

împreună cu Hrus, pe voevod l-ar fi povăţuit dumnezeu și v'ar fi fost 

cu voie bună; şi boerii vă sânt foarte buni prieteni şi vă ajută cu 

bunătăți. Dar aţi trimes acum iarăşi pe un cărăuș; zău, na avut 

domnul voevod cui să vorbească. Deaceea faceţi [aşa] ca să tri- 

meteţi acum pe unul dintre. voi împreună cu Hrus; eu iau-pe cre=—— 

dința și pe_sufictul_părinţilor mei și al meu, că n'aveţi să vă în- 

grijați de nimica; ci îndată ce: va sosi la domnul voevodul, are 

să se isprăvească treaba şi are să fie-trimes iarăși la voi în grabă şi 

cu pace; de întârziere să nu vă temeţi. Şi dumnezeu să vă bucure. 

Al domniei voastre smerit, Sinadin al Căpitanului. 

Pecele de inel în ceară albă, fără legendă şi cu un semu în mijloc (pare a 

fi o cruce); adresa: $ Banuta MOI, RPAPApAVAML PPAA PpauiwaS: /anaz] marilor mei, 

pârgarilor cetății Brașovului; scrierea e o semiuncială foarte frumoasă.— Arh. 

Ao. 497. 

c, 1482-—1483, — Sinadin era un credincios al lui Vlad Călugărul și, cum se 

vede din scrisoarea lui, trăise lângă. dinsul_în pribegie. El_era socrul _Jui_Ba= 

saraba ătrân (v. nota la No.,LXXXI) și probabil Grec de origine: (Sina- 

diuos = din, Șinai). Se pare că Braşovenii îl socoteau partizan al Turcilor (v. 

scrisoarea lui Dragomir Udriște, No. CCXXXV) şi deaceea își dă el atâta oste- 

neală să împrăștie îndoelele şi temerile lor, în cursul traţăziloredintresei-şi-Vlad- 

Călugărul. Scrisoarea se vede a fi din primul sau al doilea an de domnie al 

acestuia, Vezi și No. CLVII, dela c..1484. Cf. Lăpădatn, ]. c., p. 19; lorga, Ştefan 

cel Mare, nota 126. — Hrus era un Sas dela Brașov. Numele [= Crus, Craus 

(Kraus)) se întâlnește deseori în sec. XV (14715 —1500; Quellen III, p. 622 și urm.). 

  

Coie. 

(e. 1484 — 1485). 

 COXXXIV. 

- GO Hera amore zapan[ile n naosaoneniie (sic) :nSnaniS Penza 

Ilerps. Tsra ru Aam anaru Sapaal Wn5 BHur$, 119 TIL CAM ISCAAA 

BApAAi 'TORAP; TOTA Pai AO RU CT ROAk Rao BI CA Cada $ 

rs ură, A BAUIA AMAOCTI AA AMI NOUIAETE uuur$ $ "Tpzroziuţie, 

„Epe RIO GHTII 34 FANS HeAcab S Tarent, BaRO Bl €CTA noat. 

A 19



ți 290 

H Aa snare sa cz S$ Gunun 1). Slio Bu ecTn BOAE, A Bau M- 
aere iuur$ cx[olpe S Tparonitţi. ÎI] corn au Beceanr. 

! pr - 

Dela Coie, multă sănătate și închinăciune jupânului Revăl Petru. 

Își dau aci de ştire despre acea carte ce ţi-am trimes pentru marfă; 

deci, dacă vă învoiți cum v'am scris în acea carte, domnia voastră 

să-mi trimeteți .carte la Târgoviște, căci peste o săptămână voiu fi 
la Târgovişte, cum doriţi voi. Și să ştiţi: că sânt în Sibiu. Dacă voiţi, 

atunci scrieți-mi. carte de grabă la Târgoviște.. Și dumnezeu să 
vă bucure, SE 

Pecele în ceară albă, foarte mică, fără legendă ; fisura din mijloc pare a fi o 
pasăre; adresa: “ iSnauS Pen IlerpS: fupânauluz Reo(âl) Petru.—Arh. No. 400. 

c. 1484—1485. — Anii când Petrus Rewel era județ în Braşov. Se 'nțelege că 
scrisoarea poate să fie și din alt an, apropiat de 1484—85, când Rewel nu mai 
ocupa funcţia de judeţ. În tot cazul, ca este dela sfârșitul sec. XV, Scrierea e 
cursivă. — Numele Coie e radicalul diminutivului Coico, Coica; v. No. CCVI şi 
cf. Miklosich, Die Bildung der slav. Personnennamen, s. v. Koj. Dela Coie vine 
numele de sat Coieni. 

Dragomir Udrişte, vornicul. lui Vlad III Călugărul. 

(c. 1482—1492), | 

COXXXY. 

+ Vlumer zsSnan Aparoatuip Sapunpe anero BAPARUE N ASESRUO 
NOBAGHENIE MpINOCHAL MOIA AGEBILAL NpHIATEAFA, AMONA CăALS Bpa- 
uiogeouS ui Ei nSprapu. ÎL ww cea Aatast S Briatnte Rata (sic) atu 
ACCTh 34 pacoTS GunaAui, NOHEKE MApTSPICAM 43 EA RAUL Al- 
ASerii, Base Gunaquu ne cer ia S TSpuu S Annn Bacapană, u$ cer. 
HA $ eAna MOnacTiipa, Bapăai crpak Dacapane, epe AS ce YBAAHuLE 
Ad MS Sunuu 340. "ase, ua a ASUS 21 Ha A0r REpS, Tate Aa 
BHATE, WUTIL HE CT BHA TzAa S$ Spui, US ECT BHA TAC RH BABA 
au. ÎL corz eu Sano aer(a). 

Scrie jupân Dragomir Udrişte multă sănătate și dragă în- 
chinăciune aduc bunilor mei prieteni, judeţului din Brașov şi celor 
doisprezece pârgari. Şi dau de ştire domniei voastre de lucrul lui 
Sinadin şi mărturisesc eu înaintea domniei v 
IN NI 

1) Cuvintele 

oastre cumcă Sinadin 

va ex S Cusuu (că sânt în Sibiu) sânt şterse de scriitor.
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n'a fost la Turci în zilele lui Basaraba 1), ci a fost într'o mânăstire, 
de frica lui Basaraba care se fălea că o să-i facă rău. Astfel, pe 
sufletul meu şi pe credința mea, așa să știți că n'a fost atunci la 
Turci, ci a fost unde vă spun eu. Şi dumnezeu să vă înmulțească anii. 

Pecete rotundă, c, 2. 3 cm. în diam., în ceară verde, cut legenda: x APSITOAUNIP 

[ARJOPIIIAD; za cuvânt dela începul nu se poate celi; adresa: ţ cxAuS n i npa- 

rapoa wr Rpaunwa:, jude/ului și celor 72 pâreari din Brașoo.— Arh. No. 70. 

c. 1482—1483. — Dragomir Udriște sau Udriştev (= fiul lui Udriște) e cunoscut 

încă de pe vremea lui Vladislav II, 15 Aprilie 1456; sub Radu cel Frumos e 

citat la 15 Ianuarie 1467 şi 28 Iulie 1472 ca <Aparoauip Bappa». În documentele 

cunoscute ale lui Vlad Călugărul e citat numai între anii 1487—92, fără titlu de 

bocrie (Lăpădatu, p. 69). Era poate din acelaș neam cu Udriște, tovarășul ne- 

despărţit al lui Laiot, despre care ne vorbesc scrisorile lui Basaraba cel Tânăr. 

Acest Udriște, <Udrischya», moare la 1483 în districtul Făgărașului, pe care îl 

ținea din voinţa regelui de pela 1478 (<a certo tempore>: scrisoarea lui Matei 

Corvin cătră Sibieni, din 16 Noemvrie 1483, prin care se cedează celor Şapte 

Scaune săsești teritoriul ţinut până atunci de Udriște; copie la Acad. Rom.).— 

Scrisoarea lui Udrişte e evident dela începutul domniei lui Vlad Călugărul. — 

Asupra lui Sinadin, vezi No. CCĂXXXIII. 

“COXSAYI. 

= Acpinm n nouarenninm P'kaea IlerpS, cSAuS Bpamonereas,- 
N DPACApOAt AHOro 3Apazie npunocuT Bau npuraTrea :KSnau Apa- 
roauip Sapniit. ÎL no cea Aaaa S ananie BaueaS roensacTBs: 

ANOZIET AN CU RALUIE FOCNOACTERO AOHECTU HA Sai BOAULO CAS:KBS 

ELA CE NOTPSANA 43 CA AOWVAL PAABOAL SUT Baneit Attacerii, 
EZCETAA EBA ECT BIHAO BphME NOTPEBIO. Ba TU, ERO RAO Hui ce! 

BTA MMATII NCezA ca luxat 34 AU ACGUTAR; BI A He 

YTECTE AA A SUTE BAs0H, Ad cul S8AEA ACE; HU WT Aluyara 

ani MT Îupie A WCTABHCTE Ad CHI S3AA, WS ALE DOCHAATE AA ate 

esauTr nparapaterțiep Guguneniu. "To necT e4ne. ApSro, ati apzitir 

Eperk PomiSa wueii BHUrE, ME ET AA AMI IX AACT; HI CA "TEMBII 

empie avi ne Sunnitere Basori, Slan ant ce Attieuie, epe cii cat S$ AOCTa 

pEACR NO|Ao):iita A3n FaaRS pAAl Bauut CAS:EBE, 110 ECT BAA BAC 

NOTpe&no. Ba 'TOran pai RI [AMOANAv BAUIE TOCNOACTEO, Di]uiere 2) 

S Baii RUPE SA WES pABOTS, Ad BHAA RARO AMI HETE PERII... 

[Batut] 3) AmaceTii; Ad BEAE BUAETE BI, WTH CA WIIBEA dâh AOBII- 

  

3) Cel Tânăr. | - _ 

2) În orig. lipsesc c. 12 litere ce se pot întregi așa: atat Baute Pas nu. 
> . od 

3) Lipsesc c. 12—14 litere, după care urmează Aru din AâTu (= mnaccTu).
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at Aluat... [Te] 1) paBoTe 84 ct; AA EZAA BAUIE FSENSACTEO 

"TAGOII Sunnnc'Te, 43 2).. „|n, A3h AH AOBUTAR RApE BARO HE IȚIEAL 
ra tweraziT Aa aaruner, [II corn Aa Sawmo:tuT] 2) alr(a) rocnoa- 
eraS Ru. Iluc. S Tparennui(5), avr. E. 

" Bunilor și cinstiților Revel Petru, judeţului din Braşov, şi pârga- 

rilor, multă sănătate [vă] aduce prietenul vostru jupân Dragomir 

Udrişte. Şi după aceasta dau de ştire domniei voastre: domnia voas- 

tră vă aduceţi poate aminte câtă slujbă m'am ostenit eu cu capul 

meu să fac milostivirei voastre, totdeauna când a fost vreme de 

nevoie. Deaceea, iată că mi s'a întâmplat să trimet un om cu Mihai 

pentru “avutul meu; voi n'aţi voit să-mi faceţi judecată, ca să-mi iau 

[ce este] al meu; nici dela Mihai, nici dela Chirca nu m'aţi lăsat 
“să-mi iau, ci mă trimeteți să mă judece burgărmeșterul 4) dela 

Sibiu. Aceasta nu e tot una. Alta, Cârstea Roșul îmi ţine acele 

cărți, nu vrea să mi le dea; nici cu acesta nu mi-aţi făcut judecată. 

Dar mi se pare că eu în destule rânduri mi-am pus capul pentru 

slujbele voastre, ce v'au fost vouă de nevoie. Deaceea vă rog pe 

domnia: voastră să-mi scrieți în cartea voastră despre acel lucru, 

ca să ştiu ce aveţi a-mi spune... domnia voastră ; știți doară că eu 

am oprit avutul lui Mihai.... pentru toate aceste lucruri; și dacă 

domnia voastră ați făcut așa, eu... avutul meu nu-l voiu lăsa cu 

nici un chip să se piarză. Și dumnezeu să înmulțească anii domniei 

voastre. Scris-am în Târgoviște, August 20. 

Pecele rotundă în ceară verde, c. 2 cm. în dia. pierdută ; adresa: T ACEpINA 
u usearenu[ina) P'keea Ilar[pS], eSsuS BpauisnenoaS, n nparapoa: Banilor și ciusti- 
Zilor Reoel Pătru, județului din Braşoo, şi pârgarilor.— Arh. No. 319. 

1484—1485. — În acest timp Petrus Rewel era județ al Brașovului. Cârstea 
Roșu, pe care îl cunoaștem şi din No. arh. 112 (CVI), dela 1477, ca prieten al 
lui Basaraba cel Tânăr, este probabil cetățeanul Roth (Ruth) Kyrschis (Kert- 
schys, Korschis, Kursttchis), proprietar în «quartale porticae», pela 1475—87, 
în Braşov (Quellen III, p. 617). ” 

  

1) Lipsesc c. 12—14 litere înainte de reau. 
2) Lipsesc c. 12—14 litere, 

*) Lipsesc c. 12 litere ce se pot întregi așa: n Eh Aa Sauoin sau SauisinnT. 
*) Orig. npurapavuntp (ung, Polgârmester, germ. Biirgermeister), termin ce se 

găseşte des în corespondenţa domnilor români cu Sibiul. Cf, d. p,, într'o scri- . 
soare a lui Radu dela . Afumaţi, adresa: npzrâpSmerpS n cs 
Aparapoaa wr Gusuu (orig. în arh. Sibiului 
BSarhazateiţiep, FAATIpAMEIȚIEp, BSArzpatacTep, ni 

Ă AuS Rpaaen[S]-n Ei Ta 
). În alte scrisori găsim: ESpripateulitp 

Sarapasereg, nSgrapateijiep. :
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COXNAVII. 

7 Actpeai i uecriiteat cSAuNS WT Bpanuet 1 BACEM NpHrApoA 

Aero aApanue wr :iSnan Aparoauip Sapnie. ÎL w cea Aaa 

S Battle COCNSACTRS RU: MOARE, BABGO AA SUTE NpARAS 

WBEAM AOAL AGEA, 10 Hate DoBSa, a ApSrii cer ASata cul. azo cS 
tuan nacnenti WT Ranore 3 Anti IanaaSuieti, TARE BATA AIA ONAte 

Mut 5 BEMAS, d3n AS pEROYX Ad 1 NAaTuT, COn perie, epe Ia KE 

NAATHT; NO "TOM CTan$ "Ta NOBEERE S Bpamet. "Tano Bit Moat, 

BABO Ad A5 VUHHHTE 3AB0, Ad AS nse[p]arir CRE, IO Hat cS Saten. 

Gpe "Tua3ii UACBkEn EET AMOre: 340 Suntilta HAAt II HAuitat AAi; 

Hi Bam €cT ASCTA ACCaAnta. ÎL wu cc Avea Spui S ema$ 

RAUIS ; 0 "Tek AIA rc wa. ÎL orz Aa Bu SAnoziuT AkTr(a) roc- 

“NOACTeS BH 1). 

Bunilor și cinstiţilor, judeţului din Brașov şi tuturor pârgarilor, 

multă sănătate dela jupân Dragomir Udrişte. Și vă “dau de 

ştire domniei voastre și vă rog să faceţi dreptate acestor oameni 

ai mei, anume Bobul, căci celălalt este acasă la dinsul. Ei au fost 

prădaţi de Capotă în zilele lui Țepeluș, iar când am venit noi în 

ţară, i-am spus să-i despăgubească. Ela zis că le va plăti; apoi 

s'a sculat şi a fugit la Brașov. Astfel, vă rog să-i faceți judecată, 

ca să-i întoarcă tot ce le-a luat. Căci mult rău ne-a făcut acest 

om nouă şi oamenilor noștri; şi pe voi destul va supărat. Și el e 

cel ce a călăuzit pe Turci în ţara voastră 2); așa .om este el, Și 

dumnezeu să vă înmulțească anii domniilor voastre. 

Pecele rotundă în ceară verde, c. 2.3 cm. în diam. acoperilă cu hârtie şi cu 

+ Zegenda :_X%_APSICOANIP In _ABOPIINLL; figura din mijloc e un buzdugan, cui o 

steluță și o semilună Îa Stânga aăresa:  Asăpa[m] n userurem cSauS wr pa- 

WR M Bzcea aparapwm: Zazilor și ciustiților, judetului dinu Brațou și tuluror 

pârgarilor. — Arh. Ao. 438; Mil. Vo. 100. 

c. 1482-1492, — S'ar putea pune această scrisoare în a doua jumătate a 

domniei lui Vlad Călugărul, deoarece la începutul ei îl găsim pe Capotă pe 

iângă domn (vezi No..CLII). Cf. nota dela No. CCXXXV. 

w În orig. as. 

2) Probabil la 1479. 

v
s
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CCXXAVIII. 

| + DSunacp (Sic) ui uecTiTeA, WT EOTA AAPORAHEMS CANIS WT 
II (i (fa 

, [pawor WI RACEA Nparâpw, alAJpanie nu wr :BSn4fi(a) Agare- 
În] Ite 

mp5 pina. II no ceai jaga S. ananie Bano cS Syparna(u) Ho- 

[Jo MSTS Ta cŞ ra Aonecau Haacii; 1 N9 'TOA MAG 1jI9 BE BUT, A MU 
REMO Aarut S anantiie rocneACTRS Bamt$. ÎI apio nu se taar Grota 
1 Tazatau, a Bu Aa BEpSeTre, WTu cS CR "TE pEeiii HAuIE HCTHNE, 

PA A9Y*1l nora aa au Samonr AkT(4), aatiu. 

WoW 

pir 
„e top Bunilor şi cinstiților, de dumnezeu dăruitului județ din Braşov și 

pa In tuturor pârgarilor, sănătate vouă dela jupân Dragomir Udrişte. 
47 . a 

Și după aceasta dau de știre că pe Coșota l-au prins Românii și l-au 

adus; și ce se va mai întâmpla după aceasta, noi vă vom da de 
Jr e știre domniei voastre. Și ce vă vor spune Stoica şi Tălmaciu, să 

credeţi, căci toate acestea sânt cuvintele noastre adevărate. Şi dum- 

nezeu să vă înmulțească anii, amin. 

he . A. 

Pecete rotundă în ceară neagră, 2.3 cm. în diam., cu o figură ce nu se dis- 

finge bine și cu degeuda : > APSILOANIP „AROPHII; adresa: f Asapea n tecTH= 

„Te eSauS wr Hpamen m Race nparapivat: Bzilor și ciustiților, județului din 

Brașov şi tuturor pârgarilor. — Arh. AO. 477. 

c. 1482—1492, 

CCXNXXIN. 

î Iamea Awapku ui ucerireai npitareacat, CAS tur [pante 
N BÎ-TEAM NPATAPWAL, Aero aapatie rocnoAcTraS nu npinocuT it5- 

“nat Aparwanip Spune. ÎL ww ceai Aa ec B'RAAVALE POenoAcTaS Lui 
34 PAGOTS "WAS MUNEPS "TEA HEROAMIAA BOPACITAA: PARE AUI 
CE SNBATII PABSTA "PAROLA BARO AMI CE SXBATI, "TA MOCAAY EA roc- 
ISACTEO BA, BABOS Ad AMI STOAINTE WT Băate, BAra US ra npoAari. 
"Tao 1) e ce BAui€ FSENOACTEE Wătipiaac, EpE AMI BETE STAT; Tao 
CATA pPABSAVBAM, EpE AMI IE BETE STOANT WT BAS uta. Tir 
PANE MOARA PSENSACTEO Bil, AA WETARITE Munep $ Ap, AOPII ră 

"HBOAAA; 'TARO "TATA Ia ARO OCPARILTE WT RAMS, AOEBBE UETE Sur, 
ARS AN HE WETABNTE, A POCNOACTRO BH ECT BOANO; Epe pazSae|kaA!] 
aa 

1) Înainte de ano e șters a nara. pai 

.
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ARO ECT pEBA CĂAEII 1), EpE RE PABEAANT CAN TA E SET NInEp 
GOALE MS RE OTPEGSBAT, 1 ACCTA pru(); REAE Ha EpE CA A3A RAul 
1 TpeBSBaTr Bi ES Rzceraa. Îl ape napeuc Aluvana rpanarus ul 

Daune, Aa BepSere, epe cS pea(ui) nau(u) neriune. II sora Aa Sano 
AkT(a) reensAcraS nu, aatiu. 

Bunilor şi cinstiților noştri prieteni, judeţului din Brașov și celor 

doisprezece pârgari, multă sănătate vă polteşte domniei voastre 

jupân Dragomir Udrişte. Şi să vă fie domniei voastre de ştire, 

despre lucrul acelui piper. şi acelor câteva bogasii: astfel mi s'a 
prins acel lucru cum mi s'a prins, și am trimes la domnia voastră, ca | 

să mă îngăduiți de vamă, când îl -voiu vinde. Şi domnia voastră 
aţi făgăduit că mă veţi îngădui; acum însă înțeleg că nu vreţi să-mi. 

iertați nimic din vamă. Deaceea vă rog pe domnia voastră să lăsaţi. 

piperul în pace, până ce îl voiu vinde; și atunci, dacă-mi veţi lăsa 

din vamă, veţi face bine, iar dacă nu veţi lăsa, domnia voastră 

sânteţi slobozi; căci am înţeles că a zis județul că va răsturna sacii 

şi va lua piper cât îi va trebui, și destule [alte] a zis; și doar ştie 

că eu sânt al vostru şi că. veţi avea nevoie totdeauna de mine. 

Şi ce vor spune Mihail gramaticul și Baico, să credeţi, căci sânt 
vorbele noastre adevărate. Şi dumnezeu să înmulțească anii dom- 

niei voastre, amin. | 

Pecele rolundă, în ceară cerde, e. 2 cm. în dian., ștearsă (cf. No. arh. 306 

și 379); adresa: nam Acepkm n uccrirem npiiaTeatai, CXAUS rr BpannoR n Baceat 

uparapwu: Banilor și cinstiților noștri prieteni, judetului din Brașov şt tuturor 

pârgarilor. — Arh. A. 333. 

Cc. 1482—1492. 

CCXI,, 

- GO :SnanS Agaroauip Sapte avwriv Băparie MALIEAL  A0- 
BPHA i SECTITIIM UI npităreaut (Sic), câAuS ww Bpamcn n ace 

npzrăpemt. ÎL no cei Adam $ Haile POCNCACTES RI, NOMEIE Nput- 

nAbui(€) cani uaotkin 344, EAI BAZNBS, EA ASat atoui S ÎSnog, 

Tao ai cS Skpaani upieS "ra cS Saea(r) cet po €S Bita() 5 

UpRES. % TEM păi A3 He Moro Aa ra Syeaor (Sic), uS caSulat 

BaRO AS ere roensacrae Bi Syearitan S panica. Poro paaji ao- 

  

1) Scriitorul a şters pe cxacu și a pus deasupra paseun (vameşii), frazele ur- 

mătoare se referă însă tot la cxatu,.
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AA UI NpS€ItAt TOCNIACTEO BI, BABGO AA AU HE BAPHHET, EpE REAMIL 

Ij19 aur cS Szea(u) HEOII CRSAE AOEPI MUT UpzLBS. Ilonene anacr roc- 

NOACTRO BI REAAMI ABE, RARO AE HEROIIAI (SIC) 43 Ta CAS:EAL 

POCNOACTRS BI AO CEAS, II MUT CEAA IIPEA, EIpIe REAMS caStaT roc- 

NOACTRS Bi 1) cz NpABAS; BapaAl n FOCNOACTRO BI EIIE WHITE 34 

MERE, TA Ad AMI HE BariimeT chSac. Tate ui aan BEAMS Sun 3a 

TOCNSACTRO RI WT 1[30 X'TE TpesSnar wr ac. SI 3a paESTSA (sic) 

BAZYBOM, 4 POCNOACTRO Bi CTE VUIA KARO CTE HAT; AMI 43 

VTEMS BIT pân, RRAA MS CTE BAPIHIIT, NOHERE ECT BARON TaARON : 

TEO SEpAA UpARBS, A WU ECT TACI BABO AA HY HE AMIHSTE CAApAT. 

S| rocnoACTEO RII CTE ROAEN, 'TORAIO Ad AM HE BArHHET CRSAE; Epe 

BSAE Al YTe BAPIHET CRSAEM, Hi A32 VREA 2) unuuT Ra Y'TEMS 

MORUT, NOHERE CONT AANEA KA roensAcTras en. EL 119 ne rOROpET 

HALE APAIE, d POCNOACTRO BI AA IM BEPSETE, NONE:RE CST pru(u) nau 

HEFine. [| &orh POCNSACTEO Bl BECEANT, 

Dela jupân Dragomir Udrişte multă sănătate bunilor şi cin- 

stiților noștri prieteni, judeţului din Brașov și tuturor pârgarilor. Şi 

după aceasta dau de ştire domniei voastre că a venit un om rău, 

un hoţ, la casa mea din Bucov_ și mi-a prădat biserica și a luat 

tot ce era în biserică. Într'aceea eu n'am putut să-l prind, dar am 

auzit că l-aţi prins domnia voastră la Brașov. Deaceea vă rog și cer 

dela doinnia voastră, să nu mi se piarză [sculele], căci mi-au luat unele 
scule foarte bune din biserică. Domnia-voastră știți toarte bine cum . 
mă silesc eu și vă slujesc pe domnia voastră până acum, şi vă voiu 
sluji şi de aci nainte pe dotinia-voastră cu dreptate; deaceea fa- 
ceţi și domnia_voastră pentru mine ca să nu mi se piarză sculele. - 
Tot așa voiu face şi eu pentru domnia-voastră, când veţi cere ceva 
dela noi. Cât pentru hoți, domnia_voastră aţi făcut cum ați știut; 
eu unul ași fi bucuros dacă i-ați omori, căci așa este legea: cine 
a prădat o biserică, acela e așa că nu poate scăpa de moarte. Dar 
domnia voastră sânteţi slobozi, numai să nu-mi piară sculele; iar 
dacă îmi vor peri. sculele, voiu face și eu ce voiu putea, căci stau 
de față la domnia-voastră. Şi ce vor grăi oamenii noștri, domnia 

  

1 . a . > a . a ” ) Aci şi în şirul de mai sus în Orig. rau, prescurtarea obişnuită în această 
bucată pentru roencacres au la toate cazurile; numai în două locuri vine rau 
ŞI rien (== rocnoacTeo eu), 

$ 
ne 

a , Y 
2) În orig. n asa si
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voastră să-i credeţi, căci sânt vorbele noastre adevărate. Şi dum- 

nezeu să vă bucure pe domnia voastră. 
Pecete ovală în ceară verde, axa mare de c. 7. 3 cm, în diant., cu o floare (crin 2) 

în mijloc şi cu urme de dilere, din care se recunosc mai bine SI, SĂ, și III; 

Zegenda întreagă pare a fi fost: »% APSILOANMIL.& SAPHIȚG; aZresa:  nauteat AoRgum 

n ucerirua cxAuS wr Rpauioa n acea npzrapoat: Banilbr și cinstizilor noștri, ju- 

defului din Braşov şi tuturor pârsarilor. — Arh. |YVo. 330. 

c. 1482—1492, | im ar ef: 8377475 Pip 

CCXLI. fana 

a
 

 ÂCEPUAL'H NOSUTANUA II UT BOT AApOLANIM, CĂAUS 4 Npa- 

Papa tvr Dpauioa$, wr :Snau Saprnjie Moro 3Apanie. ÎL w ceai 

EH AARAM $ 3Hanit 34 pABOTS NSTOROAL, EARO AA BECEANTE Ca TUE3(u) | 

NApPRAAAGHA(11), Aa IX VUCACROBIIT, EPE CE IJIET NOCROPO HAITI 34 rade 

wr "Spa GzAa SaXOANT Ha CBE NSTORII, NEPAL ZAdA HE XA; 

ep(€) Aa uk wear. Î Born Bu Recea. O —    

   

  

   
   

Bunilor și cinstiților şi de dumnezeu dăruiţilor, judeţului şi pâr- 

garilor din Braşov, dela jupân Udrişte multă sănătate. Și vă dau 

de ştire aceasta despre lucrul drumurilor: să vorbiţi cu acei pâr- 

calabi, ca să le deschidă, căci mai de grabă se vor afla veşti dela 

Turci când vor umbla [oamenii] pe toate drumurile, decât când nu 
vor umbla; și să-i lase. Şi dumnezeu să vă bucure. 

Pecete rotundă în ceară verde, c. 2 cm, în diam.» cu-degenda=3K APSITOALIP 

ABOPIIIE;_ figura din mijloc e un buzdugan, cu o stelulă și o semilună la 

stânga (ef. No. arh. 438); adresa: + a:SAtuS wr Bpamok Hi B7CeAt NpArapat: jude- 

Zului din Braşoo și tuturor pârgarilor. — <1rh. Alo. 306. 

c. 1482—1492.—După caracterele palcografice, această scrisoare pare mai nouă 

decât celelalte dela Dragomir Udrişte; deaceea am atribuit-o în «Documente şi 

Regeste» lui Udrişte vistierul, cel din vremea lui Vlad VI şi Radu Paisie. Izbu- 

tind în urmă să citesc pecetea, aceasta nu lasă nici o îndoeală că scrisoarea e a 

lui Dragomir Udrişte, cel din vremea lui Vlad Călugărul. E curios că autorul 

nu-și zice într însa, ca în eelelalte, Dragomir Udrişte, ci simplu Udriște. 

udeţul /pârgarii Braşovălui 

(c. 1462—1496). 

CCXLII. 

Geo me AaAOate te nparape ASnu ww pri: â ATaa3a ca 

Ap, ui E psruiţia iiSnan[u)uar,.ă pSiumut e nosopeta, n ă Ramya,



prea aa 
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AM BOT, 11 SH OA AARTII SORApa[ajrz, n ă ROpAA BeRan[a], ui 
NOăcz WT CABINA, îi Ă NOACA :KEHCRI ROBAH, IL MAAA NOAc4 ROBAH, 
1 NOac4 NSHrA KOBAH, Hi BACTEFII AI, 11 EANA HAuRă, 1 Â.BSEATA 
CpEBpO, n E MAX. CpEBpO, H ă ROPAA NpocTa, ui E păklaea Xeauz, ui. 

- 
& 2) nepunlu], ui & nacrapu, n E nopep[ui], si naanacaa Wr Bamyz.: 

lată ce am dat noi pârgarii lui Duca din Greci: un atlaz cu jderi 
și două_haine_ de jupâneasă, un urșinic cu nasturi și o camhă, pa- 
truzeci de fote și șase coţi și jumătate de ciocârlat și o spadă 
ferecată şi un brâu de sabie și un brâu femeesc ferecat și un brâu 
mic terecat și un brâu cu pungă ferecat și patrusprezece chiotori 
şi o chindiseală 2) şi o bucată de argint şi două paftale de argint 

"și o spadă proastă şi două mâneci de helgie și două perini și doi 
nasturi şi două covoare şi o plapomă de camhă. 

  

Pecetea Brașovului în ceară albă, foarte nică. — Arh. Ao. 4745 All. 
A'o. 708. 2 

| | | , Vuza 
" €. 1462—1463. — Acest zapis samănă foarte 'mult cu duplicatul hrisovului za 

din 30 Ian. 1431 al lui Dan_II (No, XVII).„şi pare a fi scris de acecaș mână, PP 
pe aceeaş hârtie şi cu aceeaş cerneală; aceasta nu ne obligă însă a-l pune în , 
acelaş timp cu hrisovul lui Dan. El e cu toate probabilitățile ceva mai nou. 
Dacă «Duca din Greci» este identic cu boerul Duca al lui Radu cel Frumos,. | | 
pomenit în documentele acestuia din anii 1464, Mai 30 și Oct. 28, și 1467 aan 
Ianuarie 15 (toate trei în Arh. Stat.), aş fi aplicat a-l pune la c. 1462—1463, 
când Duca, ce fugise probabii la Brașov de Vlad Ţepeş, s'a întors, după 
alungarea acestuia, în ţară. În tot cazul, zapisul e din sec. XV. ( 

A 
N 

  

CCALIII. 

î BAarouteTuBOMS 1 XpIICTEAOBIIROMS POCNSA MS nauiti(S) lu 
aaa, BOHBOAA Hi PoeneAapa aeAtan RAAXRIHCAM, WT CAS Dpa- 
UEBCEOAS ui EI NPATABEAI, AMIOTO BApatite Ai TBIIHSCILAL FOCNOA- 
eraS mru. Î] moro paai au Aaaa TOCNOACTRS “Tu Hate, ARO 
Mu nocaams Iilsoa tr Pana -A9 TOCNOACTRS "Tu; Aa B'kpSeu 
TOENSACTES "Tu mo Tur te napeu(€), epe cS manie pea(u) neant; HE c$ 
uuane, ÎI nora ru Savo:a(u) akr(a). roenoaeres vru. 

  

1) Un & ce parea fi îi. 
:) Orig. namna, ce-mi pare a fi o greşală, în loc de nam[u]x[u]a, broderie (Djuvernua, p. 1372).
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Cuviosului și de Hristos iubitorului domnului nostru Io Vlad: 
voevod și domn al Ţării Românești, dela_j ului și dela 

7 3 5 

„ cei doisprezece _pârgari, multă sănătate îţi poftim domniei tale. 
Şi îţi dăm de ştire domniei tale că trimetem pe Iacov din Râjnov 

la domnia ta; şi să crezi domnia ta ceea ce are să-ți spue, căci 

sânt vorbele noastre adevărate; nu sânt altfel. Și dumnezeu să-ţi 

înmulțească anii domniei tale. 

Pecete rotundă de c. ş. 3 cm. în diam., pe ceară roșie, pier dută (pecetea ora- 

șului Brașov). — Arh. A'o. 202. 

1482—1496.'— Cf. No. CLAXXVII, dela Vlad Călugărul. 

Staico, logofătul lui Vlad III Călugărul și al 
lui Radu IV cel Mare. 

(e. 1452—1507). 

CCALIY. 

î- EneetitittIAN_II HANAL AGEBIA 11 CAAABUM IIpiETEAcA, CĂANS 

1 nspragoat Wr pane, ASro miicioe N9Ao[neluiie npinocnat 

roenoAcTaS au. Io ce Ada $ 3HaHie POCNSACTEO BUL, €pE ii 

ASIA usca WT ÎlUBOIICA czAd $ HEAEAIO, TARE IL RASA, EpE 

CS AaAi nat Slan-aerS canina [lusonoaci; si ASunant AS cS AAie 

nangeA S$ Ilusonsare, a wi £ WucTrai td "TpArS TA BEpe ROuCRS. SI 

BEAU MAph € VUTIUIEA "Tă CE £ IIpiBAItiA BA Godiie, a Bauranapie 

Wu 6S MUTUAL CA BOHCEAANI HANpEA, FOpE 19 ASnanS na Gaie- 

ASpsea. Sl Slau-Ber Mer MERABO Ad BI BARAPET; "TARO ANL £ CTPA, 

Ad HE AMINET HERABO CEp93E Mac, Ad Bit raener, SÎuS cAvA AMICA 

EANSIȚI BARS Ad CASEIIAL NBARO YPIICTIANOA, TALE Ad HE pedere, 

“A HE BI CAZ Ada $ BHAnie, AMI CE MABHTE BARO BIAETE HANBOAE. 

Il Aa cu nSeruTe saon'kia, Ad ESAET ROI AEG; "TARO RAE: BARBA 

FAAC HI IIET. ADITH, MOCBEPO Mă MSCNE BE tea Aa S$ Banii, 

II Born ui Saune AETA. Ilucay, S "Tparotintție, Mecena 10uii€ 

Zr AeHn, 

AlLenuni rSenoACTEA Bi npierea, 

uiSnan Grant, ASrogeT. 

Prea_cinstiților și bunilor și dulcilor noştri prieteni, judeţului și 
pârgarilor din Braşov, multă şi adâncă închinăciune aducem domniei



"300 

voastre. După aceasta dau de știre domniei voastre că acum Du- 

minecă ni-a -sosit omul dela Nicopole şi ne spune că i-au dat iarăși 

lui Ali-beg sangeacul Nicopolei; și i-au ieșit oamenii. înainte la Ni- 

copole, dar el a rămas îndărăt și adună oaste. lar marele împărat 

a plecat și sa apropiat de Sofia, iar bașalarii 1) au plecat înainte 

cu oștile, pe Dunăre în sus, spre Smedorova. Și Ali-beg caută 

un chip să vă ajungă; și mă tem ca nu cumva să treacă peste noi, 

ca să vă prade. Dar m'am hotărît odată să slujesc cu dreptate 

creștinilor, și să nu ziceți că nu v'am -dat de știre, ci păziţi-vă 

cum știți mai bine. Și să ă vă trimeteți un 00 Om care să stea lângă 

mine; astfel, orice veste ne-ar veni, mai de grabă și mai iute vă 

vom da de știre. Și dumnezeu să vă înmulțească anii. Scris-am în 

Târgoviște„luna lui Iunie în. 23. 
Prietenul mai mic al domniei voastre, 

jupân Staico, logofăt. 

Pecete rotundă, c. 2 cm. în diam., pe ceară albă, acoperită ; din lesendă 
se poale ceti: (GTANJRO AOLO[OETI]; zi cuvânt dela îucepul e şters de tot; - 

figura dela mijloc e un cap de om, cu căciulă înaltă ; adresa: $ sum ASEpnat. 

mierea, cxatiS n nSprageii wr Bpamou: Zunilor mici prieteni, judelului și Pâr- 

garilor din Braşoo, În dosul scrisorii următoarea notiță conlimporană: «Jen 

3 Jl. tenetur Reel ex parte moriis Servandii ; îtem 2 fi. Johannes Casparus 
zlem 300 lanceas tenetur Steugelczs Toughs. — Arh, Vo, 4706; Ali. o. 702. 

1492. — Împrejurările descrise aci se potrivesc cu pregătirile expediției lui 

Baiazed dela 1492: el pleacă în primăvară şi se oprește vara la Sofia; Ali-beg 

intră spre toamnă în Transilvania, dar e bătut (Zinkeisen II, p. 502—503). — 

Staico e logofăt în tot timpul domniei lui Vlad Călugărul, dela 1482, Iulie 13—1496,, 
Aprilie 20 (Lăpădatu, 1.'c., p. 69, 71 şi urm.); acesta îl făcu şi ginere, dându-i 
în căsătorie pe fiica sa Caplea (ibid., p. 65). Într'un hrisov din 1492, Oct. 9 
(Miletic, DR,, p. 344), Staico e numit «întâiul sfetnic» (npzacezkruun) al dom- 

„nului. El rămâne și pe lângă Radu 1V cel Mare, în documentele căruia e pomenit 

foarte des, ca «logofăt» sau «mare logofăt>, între anii 1496 şi 1507 (pentru ultima 
oară la 20 Iulie 1507: Arh. Stat.). 

COXLY. 

T Naum uteTuTia! EPATIIA UI ASEBUNAL MpHtaTEAtAt, CAS 
n Ei NSprapeat 17 patut, AMOrO BApAtiIE NpIIHSCIIT POCNSACTEO 
tu Grause acroger. ÎL no cem Aatam S snanit POCNOACTRO Eli 

  

1) Pașii. — Pluralul turc dela başa.
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Băpaat waou mer uaonkuz wr Marsphuu, Il'kroc, nano cer Ao- 
mei "Si $ Dpauiok, AA CH IIPOAAAE EANO ApSTO, ARO FANII CHipI- 

"may. Tano cn ccT Sati ESnai9 WT Bacpriiut Age asputiiu, 
as cu. eSr Sunau nesar; ui 3a daspuitui n 34 Sua. Tare, 
TAE AS ECT BHA CTan$, 4, înv cu ee rAEAdA $ "TOBOANIUS, TARO 

ECT MABAANA NENAT TE ECT, "NOCTARHA Ha EA CTOA, PARC Ta ter 

BABSpatiia Ad S3ae. SI rzAla) EEE $ BAMELII, AVI TAEAaLIE Ş "To- 

BOANU(S), Ad HANAE NEGAT, 11 HE HANACULE; 'TARO m cr Sacau Tpu 

gaopuu(u). "Tea past npocuat BAUIE POENSACTES, Ad AS Senniuire 

IBatAS, EpE IE ACHECTII/H MAPTSpII. [IpEA, eauu(e) TOCNOACTRO, BARO 

ecT usrSBna neuaTr, ÎL mo:nere Sanii BAUIE- TOCNOACTRO 11 2Apăsi 
MOI ROALD, AA He naia AMOI SACB'REA- nar$es $ Baui(€) rocneAcTa9. 

Ba "Ten Npscnat RAUE FOCNSACT 0. [II BETA BI BECEAWT, dati] 1). 
D 7 

Cinstiţilor n noştri fraţi-şi” huni prieteni, judeţului şi celor doi- 

sprezece- pârgari “din Brașov, multă sănătate vă poftește domniei 

___..- voastre “Staico logofătul. Şi după aceasta dau de știre domniei 

o Foastre despre acest om al meu/din Măgureni, Neagoe, că a venit 

acolo la Braşov să-şi vânză una/alta, ca „un. sărac [ce este]. Astfel, 

şi-a luat martă pe florinţi, și /doi_florinţi, și şi-a făcut pecete, şi 
pentru florinţi. ş și pentru marfă, Dar, [în casa] unde era în gazdă, 

uitându-se în pungă şi-a scos pecetea şi a pus-o pe o masă, și 

astfel a uitat s'o ia. Când ajunse la vameşi, aceştia se uitară în 
pungă, ca să găsească pecetea, și n'o găsiră; şi astfel îi luară trei . 

florini. Deaceea cerem dela domnia voastră să-i faceţi dreptate, 

căci va aduce și mărturie, înaintea domniei voastre, că a pierdut 

pecetea. Şi puteți face domnia voastră și pentru voea mea, ca să 

nu aibă omul meu pagubă la domnia voastră. Pentru asta mă rog 

de domnia voastră. Și dumnezeu să vă bucure, amin. 

Pecetea lipsește; adresa: + nauma uteTuTulAt] Epgaritta[at], cSAuS n îi nSprapeai 

ar Epauuen: ciustizilor noștri frafi, Judefului și celor 72 pâr sari diu Brașov.— 

Arh. Ao. 4755 Mil. "A, 203. 

c. 1482—1507. 

CCĂLVI. 

 Taunat ACBBHAL EpATIIIAL N WECPUTILAL POENOAAA, CSAUNS ui 

EI -THA  NABTApoAi WT. Îgauiet, ASBOBUS NOBACHENIE NPUNSCUT 

  

1) Aci hârtia e ruptă.
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TOeNCACTES Ru Epar roenoacraa pi Gano asroder. IL ww cea 
AARAM $ BUANIE TOCNOACTEA RH, BARO MOINA ACEPRA H UZCTHTILA 
BPATIIIA, NOHERE UIOXAO "PS Ş POCNOACTERO Ei 34 EAHOrA uase'kia 
MAHCTEPA, 110 £ BELI Bă BOAECTIID HSTAM; CEO PAAi MOANA n NpS- 
CHA POCNCACTEO BI Ad AWI ră NOUIAETE 9 WWEOPA:UAORkIA Acera 
HaneSaa, Aa ra Acntecer. "Pepe a:0 Bora NOAMO:EE, "TE CE BE AOAMUIC- 
ANTI ACE BOAFCTINIO "TE AMI e eaccar, HE AS XTE BuTui S nA- 
rSBS WA, AMEHE, Bano E'keTu (Sic) îi cant roenoAcTRO Bancii (sic). 
Il sort Ad SANO:RIVT AETA FOCNCACTRS Bir. 

Bunilor noştri frați și cinstiți domni, județului și celor doi- 
sprezece pârgari din Braşov, dragă închinăciune vă aduce domniei 
voastre fratele domniei voastre Staico logofătul. Şi dau de știre 
domniei voastre, ca unor buni și cinstiți frați ai mei, că am auzit 
acolo la domnia voastră de un om meşter, ce se pricepe la boala 
de picioare; deaceea mă rog și cer dela domnia voastră să mi-l 
trimeteţi cu acest om al meu Nanciul, ca să mi-l aducă. Și. dacă 
va da dumnezeu să înțeleagă boala mea și să-mi folosească, n'are 
să aibă pagubă dela mine, precum știți și domnia voastră înșiși. 
Și dumnezeu să înmulțească anii domniei voastre. 

Pecetca pierdulă ; adresa: Ham UZCTUTHA BPATIAA HI ACRA parea, 
“CBAUS n E1-Tua naprapea wT Bpawsa: cizsii/ilor noștri fraţi și duni prieteni, - 
judefului și celor 12 pârsari din Brașov. — Arh. o. 328. 

c. 1482—1507. - 

Cârstian, vornicul lui Radu IV cel Mare. 

(c. 1496—1507). 

CCALVII. 

T UUeTUTHA BPATIIA ui AOBpuati npiaTeal, cSAuS ui BI Tu 
NpArApOM WT Bpatuet, Aero 3Apazie ri AISRORINOE NORAOIMENIE 
NPINOCIIT FOCNCACTBS RIL BpAT H NPINATEA FSCNCACTRA BI, :RSNAn 
Rpcruau Anopuni. H no CHY Adtat $ 3nanie rOeNCACTRS Bi HapAat 
VUBOIO WACR'REA A10I0 Ha ae Gamicaag, BAto AS ECT BUA Adi 
dlapiio EH CuHA AS, "TA AA ra naSuwr 143HB, Aa A NAdlţiaT; 
A WI, AAA ECT BHA AETOCEA,. WI ECT EEEAA, 'TARO ECT WTIIUIEA Npea 
ASnan n NpacoBa "Ta ce cer norSpuna. "Tao cer wrumea Gra- 
MHCAAB Taao S Hera, A Wu WF RE AA AGre WBaMo, 4 TSpuui ra ne
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APRUT €- CHAOM, ANS ra 5 ScAOBOANAT, Ad AniS, ao AS BSAe 

VTeniio. Tao căA MI 43 NOCHAAA FANA CASTA Ai AO HEr4, Ad r(4) 

H3MAMUT, Ad r(4) aunSr wBamo, a wi ne ue. Tao Aa nepSer 

POCNOACTEO Bit, £pE HE Aa (GTANICAAR Hi FANS BHHă, Ha zEpS u 

Ha ASUE aut. Lazo Aa HE MAAT WEOP WAOLkiz ACI HERO limuS 

WT POCNOACTEO Bi, EPE NpOCIIAM POCNOACTEO Bu. ÎL corz Aa Satuio- 

IBT AETA FPOCNOACTRS LU, AM, | 

” Cinstiţilor frați și buni prieteni, judeţului și celor doisprezece 

pârgari din Braşov, multă sănătate și dragă închinăciune v'aduce 

domniei voastre fratele, și prietenul: domniei voastre, jupân Cârstian 

vornicul.. Și după aceasta dau de știre domniei voastre despre 

acest om al meu, cu numele Stănislav, că i-a fost dat. Marco un 

fiu al său, ca să-l înveţe limba, pe plată; dar acesta a fugit în vara 

trecută și s'a dus peste Dunăre la Hârsova 1) şi s'a turcit. Astfel, s'a 
dus Stiinislav acolo la el, dar el nu vrea să vie încoace, deși 

Turcii nu-l ţin cu deasila, ci i-au dat voie să se întoarcă, dacă vrea. 

Am trimes apoi și eu o slugă a mea la el, ca să-l momească și să 

treacă încoace, dar el nu vrea. Astfel, să credeți domnia voastră că 

Stănislav n'are nici o vină, pe credința şi pe sufletul meu. Deci vă 

rugăm pe domnia voastră: să n'aibă acest om al meu nici o supă- 

rare din partea domniei_voastre.. Și dumnezeu să înmulțească anii 

domniei voastre, amin. INIIEL VOa: 

Pecete rotundă pe ceară albă, c. 1.3 cm. în diam., cu o slea în mijloc şi 

cu legenda: LPGTISIU AbkOPINU]E, în dilere foarte urite și neregulate (al doilea 

cuvânt nu-e clar); adresa:  unerurui Eparhia Hi ACRA npliaTeal, cSAuS i 

E apzrașii Wa, Bpauion: ciustifilor fraţi și buni prieteni, judeţului și celor 72 

fârsari din Braşov. — Arh. No. 330. 

c. 1496—1507. — Cârstian e cunoscut ca vornic în timpul lui Vlad Călugărul 

şi al lui Radu cel Mare. Sub Vlad Călugărul e amintit întâiaşdată la 27 Ian. 1483 

şi apoi, când ca vornic, când ca fost vornic, între 1483 şi 1496, Aprilie 20 

(Lăpădatu, 1. c., p. 69, 71 sq.). Sub Radu cel Mare îl găsesc întâiaș dată la 
1 Aug. 1496 (Ailetic, DR., p. 347) ca fost vornic; tot aşa la 9 Ian. 1497 (ibid.), 

15 Aprilie 1498 (ibid., p..348), 24 Mai 1501 (ibid., p. 352) şi 9 Martie 1502 
(Arh. Stat.). La 15 lunie 1504 are titlul de mare vornic, iar la Noemvrie a- 

celaş an de fost vornic (Miletic, DR., p. 353, 354). Pentru ultima oară îl găsesc 

într'un document dela 20 Julie 1507 (Arh. Stat.), unde atributul nu i se poate 

ceti, fiind şters de tot (acelaş lucru într'un doc. din 1499, tot la Arh. Stat.).— 

Că scrisoarea lui Cârstian e din timpul lui Radu cel Mare, o dovedeşte No. CXC. 

1) În orig. ngea ASnan un Xpzcoza c probabil o greşală, în loc de mpa ASnaa 

S Xazeoea.
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Gherghina, pârcalabul lui Radu IV cel Mare. 

(c. 1496.—1507). 

CCA LVIII. 

, 
 ECTuTUA UI HALIMA ASEPUA EpATIITIA 11 NIpiereacai, CBANS 

a ora nSprapu tr Bpaureg, Aero BApanite npenocur (sic) 
Wwr Bam BpaT, :iSnani Fepruna naptasaă. LI no cea Aataa S 3ua- 

ME RAUEM AMACCTE: ERO CAME Nocâda N9 Xa Aa Ai Sur 
HEBGCE HO (Sic); M3paAt MOARA 1 MPSCIAL RAIIE AIIAOCTE, Aa IX 
AMI WETABIIT $ Ap, H3BAAl RAMS; A 1[IO RE EINT RAUIE: BOAI, rd 
si Sun NOMHSre n3paai Bac. Îl Borz Ru BEcEAIT, datini. 

Cinstiţilor şi bunilor noştri fraţi și prieteni, judeţului și celor doi- 

sprezece pârgari din Brașov, multă sănătate vă poftește fratele vos- 

tru, jupân Gherghina pârcalabul. Şi după aceasta dau de ştire 

domniei voastre: iată am trimes pe Hanăș să-mi cumpere niște 

cuțite; mă rog dar și cer dela domnia voastră să mi le lăsaţi în 

pace, cât pentru vamă; căci de veţi poiti ceva, eu voiu face mai mult 

pentru voi. Şi dumnezeu să vă bucure, amin. 

Lără pecele ; adresa:  UECTATUM H HAUIHAt AORBHA EpATIIAM Hi NpleTEAEA, CLAUS 

n BT nSprapu wr pamoa: cipstifilor și bunilor noștri fraţi şi prieleni, ju- 

defului și celor 72 pârsari din Braşov. — Arh. No. 487. 

c. 1496—1507. — Asupra lui Gherghina, v. nota dela No. CXCIV. 

Ştefin, judeţul de Râmnic. | 

(c. 1506). 

CCĂLIA. 

+ “Inerureat HAUEM AOEBIIA NputăTeatai, :ESAcuS ui 11 nparapil 
WF BpauloB, ANOO BApBABHE NpIIHOCIIA 1WT SN IȚI'kuu îsSacu, 
N "Pasca AABAMO BNATII FOCNOACTEO Bi, RARE £ NSCTuA TOENSAHIIA 
Hi RouteAa KinrS n uacehiz ne ate Aare, Aa au aSnu. VEALII; 

“B4 TOI BI MANA MI NpecnA FOENSACTES Bi, Aa Ai NANAETE VEAuU 
meBpII, Bapaai ReaS nounsAnti$. ÎL sora Aa nu Sa[uloiur ara (sic) 
COENGACTRO Bu, aan.
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Cinstiţilor și 'bunilor noștri: prieteni, judeţului și celor doisprezece 
pârgari din Brașov, multă sănătate vă poftește jupân Ștefin ju- 
deţul. Și astfel vă dau de ştire domniei voastre că a trimes domnul 
nostru voevodul carte și un om, anume Matei, să-mi cumpere helgii 1); 
deaceea va rugat și a cerut dela domnia voastră să-mi aflaţi helgii 
bune, căci așa e voea voevodului. Și dumnezeu să vă înmulțească 
anii domniei voastre, -amin. 

Pecele rotundă în ceară neagră, c. 33 cm. în diam, înlăuntrul scrisorii, cu 
0 figură ce nu se poate distinge bine ; din legendă am futut celt numar: Să UGa 
UATIHE.... GO[R]OP..... BOD (?); e probabil pecetea orașului Râmnic. Pe partea 
din afară a scrisorii e bipită pecetea ui Teodosie vv., luată dela o altă scrisoare, 
<. 3 cm. în diam, cu legenda: xă MATIIO [&]AHLO 1600[11] eco40cle HO[E(BO)AA 
JI THh] (îzzregirile sânt făcute după o scrisoare a lui Teodosie din arh. Si- 
Giului); adresa: $ SauS un E nparagi wT Bpamon: judetului ȘI celor 72 pârgari 
din Braşov. — Arh. Alo. 458, 

c. 1506. — Datarea aceasta se întemeiază numai pe presupunerea că «județul 
Ștefin> e identic cu <Ştefina», orăşanul din Râmnic, citat ca martor în hrisovul 
de danie al Pârvuleștilor (Barbul - banul, Pârvul vornicul, Danciul comisul și 
Radul postelnicul) cătră mânăstirea Bistriţa, din 16 Aug. 1506 (orig. în Arh. 
Stat.). Scrierea e cursiva din întâia jumătate a sec. XVI-lea. 

Boerii lui Radu 1V cel: Mare, sub Mihnea 1. 

(1508—1509). 

UCL. 

 eeruTruAt] nau EpaTitaai si ASBpIIA MpiităPeacm, CSAUS 1 

GI -THAM NpATApOA WA, Îpauion, AMIOro 3Apanie: 1 AOBORHNOE No- 

BGACHENIE IpIHOCILT POCNOACTES EU NBIIA'TEANE POCNOACTEA Eu, :kSnan 

Baak Atopiit ui isSnan Grpoe Atopruu n Snau Ilazan Haanuee- 

KSA n iKSnan [aaor(4) aneriiiap n 2iSnân BhaaukSa NOpTap n i5Snan 

ASawirpS ARopinit n siSnau Groutan n aSnau Aparna 4 Snan 

Grau acroger u gzcu ApSan BOARpII BAautiit. AaBAMo S amanunte 

TOCNOACTES EI: BH4 TOCNOACTRO Bill BAKO CALD BARAEAN CA FOCNOA- 

CTBO RH, RARO RApE BAAA UEMO UMATIE MEGSIO SCIIACET UI ME KEAO 

MOB WCTATHA $ EMA, A AMI Ad HAAMO ACT 1 Adkalu S roc- 

MOACTEA EH, 1 AMI IL MALL SABII, BOU TE BITI CA Masti. Tora 

PAAN Ad Bă FOCNOACTEO RIL, EPE CAAA ECT TON BBEAE; Tora papi 

3) Helgie (plur. helgii) se chiamă în Bucovina și în Moldova de sus nevăstuica. 

20
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NOCAAAH CAO AO POCNOANHA Mil ÎW:KE, RAO Ad HI AACT REPS II BAE- 

“TORUS EHHră, BAR Ad ACTEAO AMIBHO HI CAOBOANO AO POCNOACTEA 

RU, CA HAUIMĂNI MEAFAAMIL II HALA HAANIEA; II Ad CE HEROANCATE 

H COCNOACTEO BI KOH FOCNSANHHA Hu wie, AGO Aa tut Sun 

HCNpARS; îi WT POCNOACTEA EU Mă AA MAAAO BEpS ui Fur Bac 

"TORHS, KARO Ad ACTEAO AMIBHO ÎI CAOEOANO 11 Ad IMAMO caA4ul 

11 Aakaui $ POCNOACTEA RU, AORAE VEAC NIpEBHRATII $ FOCNOACTBA 

gi. ÎI nai EZAA UEAMO NTETII Ad CE BPATIA Ş$ HAuiS BEAAI, Hat 

BEAM Nauru Ha ApSr(S) cTpaHS, A Maat AA HI ECT CACBOANO HI MUT- 

"TROpEHO FPAAORE Hi AMECTA POCNOACTEA Bi, KARO Ad H3HAEAMO CA0- 

BOAHO, BE3 urerS ui Btâ NArSBS, Bape BSAE emo Ter. SI Ati Bape 

RARO CAI BARAEANI CA POCNOACTEA EI, A AMUI REMO AphiRATII AO 

HAUUETA RUROTA. HI tape io napeuie nau uaon'kiz [lcan, 4 TOCNOA- 

CTRO Bi Aa BepSere, spe ST nau peu(u) serutui. II EOrA EH Br- 

CEAN'T. POCNOACTRO Bi. 

Cinstiţilor noștri fraţi şi buni prieteni, județului şi celor doispre- 

zece pârgari din Brașov, cu multă sănătate și cu: dragoste ne în- 

chinăm domniei voastre, noi prietenii domniei: voastre, jupân Ba- 

dea vornic și jupân Stroe vornic şi jupân Ivan Călinescul și 

jupân Calotă vistier şi jupân Vlaicu! portar și jupân Dumitru 

vornic și jupân Stoican şi jupân Drăghici şi jupân Stan lo- 

gofăt și toți ceilalți boeri români. Şi dăm de ştire domniei voastre: 

domnia voastră știți cum ne-am jurat cu domnia voastră, că dacă 

vom avea cândva vre-o nevoie și nu vom putea să stăm în ţară, 

să avem loc și lăcaș la domnia voastră, și noi şi oamenii: noștri 

cari vor fi cu noi. Deci, să știți domnia voastră că acum ne-a sosit 

acea vreme, și deaceea am trimes la domnul nostru loja să ne dea 

încredințare și carte de jurământ, ca să venim în pace şi slobozi la 

domnia voastră, cu toţi ai noştri 1) și cu averea noastră; și siliți-vă 

şi domnia voastră pe lângă domnul nostru loja să ne facă ispravă; 
și să avem și dela domnia voastră încredințare şi carte de jurământ, 
că vom veni în pace și slobozi și vom avea sălaș și lăcaş la dorm- 
nia voaștră, câtă vreme vom petrece la domnia voastră. Și iarăși 
când vom vrea să ne întoarcem în ţara noastră sau vom vrea să 

„ieșim în altă parte, să ne fie slobode şi deschise cetățile și locurile 
domniei voastre, ca să ieşim în bună voie, fără pierdere şi fără pa- 

  

1) Orig..ca nauuatn ucakAatut.
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gubă, ori încotro am vrea. lar noi, toate câte le-am jurat cu dom- 
nia voastră, le vom ţine cât vom fi în viață. Și ce va spune omul 
nostru Ivan, domnia voastră să credeți, că sânt vorbele noastre ade- 

„vărate, Şi dumnezeu să vă bucure pe domnia voastră. 

Pecele ovală, 7.8 + 7.3 cm. acoperită, cu legenda:  KNNOT[B) EEAHRIL 
BIOTISIP și ca figură o -chee;" adresa: Ț RâUIHAL WECTHTHA EPATHIZA H NpHIITEAAI, 
cSAuS n Bi -Tnm parapet wr Epauon: cizstizilor noștri fraţi și prieteni, Judeţului 
șz celor 72 pârgari din Braşov. — Arh. Vo. 332. 

1508—1509. — Pe cei mai mulți dintre autorii acestei scrisori îi găsim în 
documentele lui Radu 1V cel Mare şi ale urmașilor lui: Badea e.la 1501, 1504 
și 1505 paharnic, la 1507 vornic; la 1508 Iunie 6, sub Mihnea, fost vornic (Arh. 

Stat., Govora III, 2); Stroe e la 1496 şi 1501 spătar (la 1498 «mare spătar»), 

la 1504 vornic, la 1505 mare vornic, la 1507 «provisor curiae> (= mare vornic); 
Ivan Călinescul e citat fără nici un atribut la 1507 (Iwan Kalinaczki), apoi ca 
stolnic întrun doc. al lui Mihnea din 19 Iulie 1509 și într'unul dela Vlăduță 

din 1511 (Arh. Stat., Cozia II, 1; Tismana LVIII, 6); Calotă e vistier la 1504, 

1505, 1507 (thesaurarius); rămâne vistier sub Vlăduţă (1511) și este mare vornic 

sub Neagoe, între anii 1512—1520; Dumitru vornicul e paharnic la 1496, mare 

"paharnic la 1498; Drăghici e citat fără atribut la 1507; Stan logofătul e citat 

ca logofăt al doilea într'un doc. al lui Mihnea dela 7 Sept. 1508 (Arh. Stat.), 

identic poate cu Stan gramaticul dintre anii 1500—1502. Pe Stoican și pe 
Vlaicul portarul nu-i găsesc în documentele interne ale lui Radu cel Mare, 
nici în ale urmașilor săi immediaţi: Vlaicul e prob. jupânul care îndeplineşte o 

misiune a lui Radu cel Mare la Brașov (No. arh. 240 = CXCII).— Pentru toți 

aceştia, v. Miletic, DR., p. 345 şi urm. Engel, Geschichte der Walachey, p. 

189 (==Hurmuzaki, Documente II, 2, p. 555) și o sumă de documente inedite 

la Arh. Stat. și la Acad. Rom. Notiţe mai amănunțite vom da în vol. II asupra 
acelora dintre dinşii, dela cari ni s'au păstrat scrisori în arh. Braşovului. — 

Boerii se pregăteau să fugă de Mihnea, care la 1509 săvârşeşte primul mare 

măcel printre dinşii. Iorga, Studii și documente III, p. XLIII.
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SCRISORI LATINEȘTI DE-ALE DOMNILOR. ȘI 
BOERILOR ROMÂNI. (ci Prgeofele pati [41 

* | thai W,



op ee ta masa Alexandru-Aldea ). (ire_/ 2mh rorupota a: 

CCLI. 
1431, 14 Iunie. 

Universis et singulis dominis et amicis nostris in et sub tenutis 

serenissimi domini nostri regis ubilibet constitutis et existentibus 

presentes visuris, Alexănder wayvoda „Transalpinarum parcium sa- 

1utem cum honore. Domini et amici nostri prestantissimi. Noveritis - 

quomodo quidam Grecus nomine_Femiano, nescitur quo spiritu 

ductus, cum certis rebus de camara nostra ablatis et cum quibus- 

dam debitis nobilis viri Johannis... filii Gasparis de _Longocampo, 

preter scitum et voluntatem nostram, tanquam proditor et infidelis 

noster et serenissimi domini nostri regis, aufugit et clandestine a 

terraveiusdem, domini, nostri_regis_ et et_nostra recessit. Ideo prefatum. 
  

  
Johannem filium “Gasparis, domini _nostri__et nostrum. „continuum 

servitorem, ad investigandum 2 prefatum Femianum duximus trans- 

mittendum, vestras dominaciones et fraternitates cum magna at-_ 7: ți 

tencione rogantes et requirentes, quatenus quandocumque et-îibi- 

cumque prefatus Femianus per dictum nostrum et domini. nostri 

regis-familiarem. inveniri . poterit, intra dominia et. tenta vestra, ex 

parte eiusdem eciam cum detencione $ persone Ominimodam în impen- 

datis satisfaccionem, ymmo rogamus diligenter, quatenus auxilium 

et favorem vestrum impendatis ad ipsius detencionem et ipsum 

detentum manibus prefati Johannis Gasparis assignare non recuse- 

tis. Datum Targoviste, teria guinta proxima ante festum beatorum 

Viti et Modesti martirum, anno Domini millesimo CCCC-o XXX]-o. 

Monogram * 1. Maeăanapa twiawaa, anaseria Boiila recnsAnii ; feceze ovală, - 

3+2. 5 em. aplicată înlăuntrul scrisorii și meacoperilă cu hârtie; legenda: 

>% 1S0js1 Uh SAE[ĂJINAPL EOEROALI, cu Zigatură Za SINA. — Orig. în arh. 

Brășovulii ; fesctul după lectura d-lui A. Jora. 
pita Tm e 

  

1) Anii de domnie ai fiecărui domn vezi-i în partea I.
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Vlad 1 Dracul. 

UCLII, . . 
1436, 16 Iulie. | 

Amicabili salutacione premissa. Providi et honesti viri, fratres et 
amici nostri sincere grați. Noveritis dicta et composiciones vobiscum 
nostros per barones ut puta Demetrium._zpatar, Sthepanum_ logofe- 
thum, Kailka Hausponopolum (sic) et magistrum lohannem concivem 
vestrum in factis nostris, nobis vestrarum ex partibus plene declarata 
percepisse ac nobis placuisse; que siquidem ritu cursu, “que spo- 
pondisstis in factis nvstris debere et facere, bene cognovisstis, pro- 
pterea, modo et usque quo rexedimus (sic) in mundo, inobliviscibili 
fraternitate et amicicia nostram in memoriam semper retinebimus, 

bona que habebimus largiflue vobis et cuilibet vestrum pro honore 
expendemus et nos vestris in promissionibus nobis transslatis habiles 
semper erimus (o74g. greș. supremus) et experti, haruin literarum no- 

" strarum testimonio vigore mediante; et presentibus vos afectuose ro- 
gantes quatenus, uti nobis promississtis et que factis et opibus adim- 
plere. velitis, in quibus cum magistrum Iohannem_prefatum nostrum 

” specialem. familiarem  vestras -transsmississe . erga -fraternitates,. ami- 

_— 

cicias, dictis,ipsius nostro tamquam ex ore prolatis adhibere velitis 
“Aidei “creditivam et petita adimitere. Datum in n Fogaras, feria secunda 
post festum divisionis apostolorum, anno Domini millesimo qua- 
dringentesimo tricesimo sexto. 

:Wlad, filius condam_domini_ Merche, parciurm 
Tranșsalpinarum wayvoda, vester amicus. 

-.. Pecete rotundă, c. ij, cm. în diam. ruplă (cf, No. XXNID; adresa: providis 
ct honestis Viris, îudici, îuralis sentoribus Ceterisgue ctoibus Brassoviensibus 

  

commorantibus, Vratribus et amicis nostris sincere gratis, — Orig. în arh... 
Brașovului; textul după i dectura d-lui V,_Jorga. 5 i 

i 
CCLIII. 

1436, 5 Septemvrie. | 

Amicabili salutacione premissa. Providi et honesti viri,  fratres et 
amici nostri sincere predilecti. Noveritis Hanneş 1) exhibitorem pre- 
sencium certis nostris causis, factis et negociis ad presens nos ur- at 

1) În copia Academiei greş. Hanus (v. nota 1: dela p. 258). 

„
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- gentibus bene ipsum in eisdem informatum oretenus vestris reffe- 
rendis transmisimus ad fraternitates amfijcicias [vestras], rogantes 1) 
vos presentibus affectuose, quatenus dictis ipsius_] Iohannis, fidei , 
constanciam nostro tamquam ex ore proprio prolatis adhibere ve- 
litis et petita per ipsum admictere. Datum în campo de_Roya no- 
stre descensionis, feria quarta proxima ante festum nativitatis vir- 
ginis gloriose, anno etc. tricesimo sexto. " 

Wlad, Tr ranssalpinensis wayyvoda, 

| | frater et amicus vester in omnibus. 

| > Pecete ovală, e. 3-F21/, emastricală ; adresa: providis et circumspectis viris, 
zudici, duralis senioribus celerisgue civibus Brassoviensibus commorantibus, 

ratribus et amicis nostris predileclis, — Org. în arh. Brașovului. Twlual ?. 

COLIV. ___——— 

Da 1444, 7 August. 

Pa ! ' „ [| 
„ Wlad; parcium_Transsalpinarum vayvoda, universis et singulis civi- 

bus ceterisque senioribus et incolis BrassovieBurcliia, sed et in toto 

reg _Transsilvano cuiusyis. statos-cotidi dicionis existentibus et com- 
PE, 

    
/ m rantibus, q quibus presente: s<nostre liţere ostenduntur, amiciciarm 

| paratam cum dilecci csenie naau 'qugd quamquamvis spectabilis 

vir |dominus Merche pie memorie wayvoda, dictarum parcium-Traâs- 

alpinarum, noster genitor carissimus, communi contractu et una vo- 

j luntate dictorum civium et seniorum de Brassovia e et_Burchia certas 

disposiciones et soluciones omnium retur quocunque vocabulo no- :* 

_minândarum intra has partes importandarum, et abhinc_extra edu- 

cenc arum per tributa fecissent ritu statu permanere in eternum, - 

prout in literis ipsius genitoris nostri patentibus expresse vidimus 
cont neri, licet per quosdam tributărios et castellanos caștri_« de Therch/ [za / 

usque “modo huiusmodi certa disposicio nostri „genitoris et civium 

predictorum dissoluta fuisset et minime servar€ voluissent, ultimo 

ran silkanus dicta “literam patris nostri super huiusmodi dis- 

posicione “factam pro tran uillă_ pace ct statu perpetuo înter..duo 

psrij observanda confirmasset; pro eo et nos una cum nosiris 
ae ri 

  

1) Orig. prezintă după amzcicias o lacună ; copia Academiei are după ea 47 

es, ceea ce e o lectură greșită pentru rogfes=roganles. *  
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baronibus. et pracetihus-harum_nostrarum..pareium._Transsalpina- 

_rum „existentibus et constituendis omnia auegue serpta sunt in 

literis_dictorum-dominoruin Merche beate recordacionis, genitoris 

fiostri, et lohannis de Hunyad Transsalpinăfum et .- Teunsetfeaie 

wayvodarum n firmiter tenere et observare solentes, Ballo con- 

tradicendo, immo magis dietenus pro—perpetu ace- operibus 

adimplendo, ea que dictata: sunt. in literis patris/fostri confirmare 

volentes harum literarum nostrarum testimonio mediante, în huius 

rei certitudinis veritatem has" patentes nostras literas sigillique nostri 
munimine roboratas eisdem civibus et senioribus de Brassoyia et 

aliis suprascriptis ad cuutellam dedimus et fecimus consignare. Da- 

" tum in Tergovistiă, feria.sexta proxima ante festum beati Laurenci . 

martyris, ânno Domini millesimo etc. XLIIIJ-mo. 

          

  

Pecete ovală luugăreaţă (e. 3+ 2 cm.) ; din legendă se cunoaște numai LOS 

(ef. o. LIV şi urm.).. — Orig. în arh. Brașovului. 

da (note 

il 14 adistak II sau Vladislav Dan. 
pas 

CCLY. Regat i Pl fe mnai 9d Jin fi 

1448, 31 Octomvrie'). , p3it 

Providi et honesti viri, fratres et amici nobis sincere dilecti. Scire 

damus vobis quomodo egredius vir Nicolaus de Vizakona scibit 

nobis ad eum accedere vellemus, donec magnificus lohannes, regni - 

Hungarie gubernator, veniret de bello. Hoc ideo facere non possu- 

mus, quia feria tercia proxime preterita frater nayph 2Pde Nicopolio 

pervenit ud nos, certissime. dixit, quomodo Omrath dominus: Turco-, ST 

rum în tribus diebus sine omni intermissione contra ipsum dominuri 

Iohannem._gubernatorem pugna|m] habuisset, ultima die inter ciirros . 

taboritarum inclusisset, pedester solus imperator inter yanicaroş des- 

cendisset et omnes extra et intra currus taboritarum percu[sSi]ssent 
_et interfecissent. Si veniremus nunc ad eum, Turci statim nos et vos 

destruere possent. Ideo petimus vos sedentes pacifice quatenus ha- 

beatis pacienciam, donec videbimus processus ipsius domini lohan- 
nis. Dubium est de vita ipsius; -si autem evaserit de bello liber, 

p-- 

  

1) Asupra acestei scrisori, v. N. Iorga, Studii şi documente III, p- NXVIII 
şi urm. 

*) Nayph (naip) e un fel de subașă.
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secum conveniemus, bonam_pacem faciemus; si autem nunc nobis 

contrari tueritis, si quid tandem fiet, sint in detrimenta 1) animarum 

vestrarum et periculum; coram deo respondeatis. Datum in -Tergo- 

vistia, in vigilia omnium sanctorum, anno Domini etc. XLVIII-o. 

Wlad, pareium_Transalpinarum -sayvoda; 
frater vester in omnibus. 

pete rotundă, c. 3 cm. în diam., stricală; adresa: providis et honestis 

ziris, îuvdici, furalis ctvibus de Brassovia, fratribus et amicis nosiris predilec- 

/îs. — Orig. în arh. Brașovului. 

CCLYI. 

1453, 11 Aprilie. . 

Providi et honesti viri, fratres et amici nostri „predilecti.: Ecce 

modo venit ad nos famulus Stoyie.Gizdavich 2) dicti et dicit nobis 

quomoko magnificus_ dominus lohănnes de Hun ad. dominus et pa- 

ter_noster- quasdam. armasiad castru Kilye . transmittere vellett, 

due efga vos essent nunc) Ad qu e vio respondemut et dicimus 

vobis „propter “metum Turcorum, ne n9bis impedimenta fierent ex 

parte| ipsorum 'Turcorum et. dicerent tandem ct p&cirent quod cum 

voluntâte nostra forent talia; ideco petimu os, quatenus easdem 

era, i in quacumque forma existant, caute et secrete nostro sub 

nomihe adduci faciatis precisse ace fm etdomum nostram in 

Tergdvistia, abhinc tandem chm | căsin mine _ipsius Stoyke et nostro 

caute et occulte ad Braillam, ship C vero usque castrum Kilye trans-. 

mittemus; propter ipsum domihum. et. atrem_nostrum ”Tohannem 

de Hunyad non tantum în hijs, et pluribus sibi fideliter 'servire et 

eius voluntatem facere volumus. Datum in Tergoxisţia, feria quarta 

proxima post dominicam Quasi modo geniti, anno Domini millesimo 

„quadringentesimo quinquagesimo _tercio. 

Wladislaus, parcium -Transalpinarum. wa voda, 

frater vester et amicus,. 

    

Afonogram : “ Lu, Baaalu]eaan awenwâa, MHaocTia RSA rocnoAntih ș fecele rotuudă, 

3cm. în diam., ca cea dela scrisorile cu No. arh, 23, 28, 126, 127 “dusă foarte 

ștearsă ; adresa: providis et honestis virts, iudici, zuratis civibus de Brassovia, 

fvătribus et amicis: unostris honorandis. — Orig. în arh. Brașovului. 
! 

  

1) În orig. demerita, îndreptat defremerita. 
:) În copia Academici greş. Grzdamch,



  

Vlad JI” Țepeș. 

CCLVII. 

1456, 6 Septemvrie. 

  

/ 

Nos Vlad! parciuin Transsalpinarum vayvoda et dominus errarum 
de Fogarasl et Dmlas. Memorie commendantes tenore presencium 
significantes omnibus quibus expedit universis, quia cOnsiderantes 
nonnullorum__de_generacione _Merche__uvayvodarumZpatris-et fra- 
tris_nostrorum/_servicia, quc ipsi semper et ubique regibus Hun- 
“parie et sacrgsancte corum corone fideliter exhibuerunt ac se in 
deffensione o todoxe fidei catolice gratos et acceptos reddiderunt, 
— nos eorum, vestigia et actus immitari yolentes in adepcione prima 
huius_Valahie_dominacionis pro _meliori experiencia serenissimo pf 20 e DR 

principi domino domino Ladisla / Hungarie, Bohemie, Dalmacie, 
Croacie E Austriei domino nostro graciosissimo sua 
in iuventute nostram fidelita da ostendere et facere volentes, caput 
quoque nostrum et nostro d omnium în sinum et proteccionem 
sue serenitatis “inclinantes pre timore Turcorum, in persona ipsius 
domini nostri regis ad Saxones et fidem (sic) omnium civium de 
Brassovia et provinție-- Burchie commoranjtes) perfecta fide con- 
fidentes adque Brassovien[sium] sub fide et iuramento firmissimo 
Georgium condam iudicem, Gasparum aurifabrum et alterum Gas- 
parum magistrum carnificem ac Thes iudicem de Rasnava, in perso- 
nis cunctorum seniorum dicte de Burchia ad nos venien[tes], cum 
ipsis sub iuramento et fidei deo debita disposuimus et ordi- 
navimus, ut quandocumque et quocienscumque in processu tempo- 

  

  

. rum pre tim x i inimi 74 În Vtdiru pre timore Turcorum aut expulsione _nostrorum inimicorum 

7( Ahr - 

ad-partes,Hungarie_ et ipsorum in medio devenire contingerit, ipsi a a 
nos et nostros suscipiant, pie tractent, nutriant et inimicis nostris 
inimici sint; et nos contra Turcos et aliorum ipsorum inimicorum. 

2 (Iti de dai  potencias viribus et potenciis in deffensione resistere debeamus; eciam 
ipsi, quousque ipsorum in medio fucrimus, ab omnibus illicitis ho- 
minibus deffendere, et si aliqua dampna nos et nostri inter ipsos 

. . 
. 4 .. aut sub metis ipsorum extra patiamur, de hiis respondere debeant; 

„ Preterea - quemadmodum ipsis priores nostri predecessores -fece- 
Tunt-in_bonis, sic vel melius facere volentes ct quidquid ipsi con- 
cluserint debito fine, ea omnia firmiter teneremus, Insuper addimus,



  

Da 
, e 

ut quicunque vel quiscunque iusti ad has nostras,partes venerit vel 

vencrint, nisi tributa_ persolvat, pacifice ac omni sine impedimento 

ambulet; ita eciam quod iusti pro iniustis non arestentur;, sed si 

aliquis aliquid accehis (accidenciis?) habuerit, id coram nobis aut 

nostris deputatis officialibus acquirat. Hec omnia premissa et alia * 
que debito ordine pertinent ad fidem et fidelitatem observandam 

dicto domino nostro regi ac ipsis civibus de Brassovia et senioribus 

de Burchia sponte asumpsimus et promictimus in fidem deo debitam 

et humanitatem usque mortem nostram inviolabiliter, firmiter tenere, 

harum literarum nostrarum et testimonio sigulli nostri quo utimur 

mediante. Datum in Tergovistia, feria secunda proxima ante festum 

nativitatis virginis Marie, ânno Domini millesimo quadringentesimo 

quinquagesimo sexto. 

  

Pecete rotundă, 3 em. în diam. stricată ae fot; fără adresă. — Qrig, în 

arh-Braşovului. 

COLVIII. 

1456, 10 Septemvrie. 

Providi et honesti viri, fratres, amici et vicini nostri sincere grați,. . 

Serie presencium vobis damus-scire, quemadmodum eciam prius 

dedimus scire, quare nunc nunctius Turcorum venit ad nos; bene 
in mentem vestram .recipiatis et firmiter teneatis que pridem trac- 

tavimus vobiscum de fraternitate et bona pace; ea que diximus pro- 

tunc, nunc et semper cum cordis nostri intencione et bona volun- 

tate fideliter, firmiter tenere; sicut nos pro nostris factis fatigamur 

et laboramus, ita vel magis pro vobis et vestris factis fatigari et 

laborare. volentes. Ecce nunc venit tempus et hora que prius vobis 
prediximus: magna gravamina quasi importabilia super postes et hu- 

meros nostros ponere et nos gravare volant Turci, non pro nobis 

aut nostris, ita magna gravamina, -sed pro vobis et vestris id ipsi 

Turci facere et cogere volunt, quia de factis nostris leviter, ne- 

fforte, possemus facere pacem et bonam tranquillitatem, sed propter 

vos et vestros pacem cum ipsis Turcis facere non possumus, quia 

petunt_viam exire et predare_erga vos per„regnum. nostrum; pre- 

terea et insuper nos cogunt in multis factis contra fideră catolicam 

et contra vos agere. Voluntas autem nostra et perfecta est, nullum (?) 

contra .vos facere in malis, immo a vobis nunquam separare vo- 

lentes, sicut -diximus et iuravimus vobis, fidelis frater et amicus esse
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volentes; hinc est quod ipsum nunccium 'Purcorum hic retinuimus, 

quousque vobis scire daremus. Considerandum est vobis: quando 

homo vel. dominus est potens et fortis, tunc pacem_potest_ facere 

sicut v[ulit; cum autem impotens erit, forcior super eum. veniet et 

faciet secum sicut v[ullt; propterea presentibus petimus vos et quem- 

“libet vestrum presentibus afectuose, quatenus statim visis presentibus 

pro. vestra et nostra utilitate id sine mora nobis subsidia dirigatis 

. ducentos aut centum vel quinquaginta homines electos usque” diem 

dominicam proxime venientem. Dum viderint ipsi Turci potenciam de 

Hungaris, moliores erunt, et dicemus quod plures venient; hunc facta 
nostra et vestra debito ordine disponere possumus, quousque de_do- 

mino_nostro rege inandatum habuerimus; sicut supra diximus, pro 

bonitate, deffensione et utilitate vestrorum et nostrorum quantocius 
poteritis festinetis, quia deo teste plus de bonitate vestra et stabilitate 

cogitamus quam nostra. Vos eciam considerate perviam que nobis et 

nostris ad honorem et profectum cadent, quia quidem sunt neforte 

qui cogitent erga nos mala et agunt iniuste; talibus sitis inimici, sicut 

nos inimicis vestris, eis facietis, sicut nunc faciemus pro vobis. Datum 

in “Lergovistia, feria sexta proxima post festum nativitatis Marie, 

anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo. sexto. 

Vlad, parcium_ Transsalpinarum wayvoda et dominus 

| terre de Fogaras!frater, amicus vester in omnibus. 

Pecete rotundă, 3 cm. în dan, legendă în lilere mărunte, din care se 

vede încă 3GAUU SIT (cf. NNo/ LA VII, LAXII și LĂXAIII) ; adresa: saga- 

cidbus et honestis 07775; iudici gt iuratis ctvibus de Brassovia, fratribus el ami- 

cîs nostris predilectis, — Org. în arh. Brașovului ; textul după lectura d-lui 
A. Jorga. 

  

pi m pb) 3 OOLIX. 
1457, 14 Martic. 

Nobiles, providi et circumspecti viri, domini, patres, fratres, amici 

et vicini nostri sincere grati. Scitis bene. et recordamini, quales 

ligas et iuramenta inter nos habemus, fide firmiss[ima] roboratas; 
vivente nostra eas ullo nunquam tempore irangere deberet, uti erga 

vos et apud nos in literis expressius habentur. Nostri ex parte 

nulla violencia fuit, neque incipitur; sed nunc audivimus et plene 
intelleximus per homines ipşius șacerdatis Wolahorum, qui se nomi- 

„Rat filium_wayvode, vobiscum in secretis consiliis et factis: presentes 

fucrunt, ut Petro Gereb de Weresmarth ac Petermano filio condam
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Petermani, cohabitatoribus vestris, tributa de Ruker 1) et Brailla per- 

petue possidere et fructus percipere coram vobis dedisset et pro- 

mississet. Recordamini de hiis, dum vagus fui et in medio vestrorum 

ambulavimus, non permisisstis, vestris in consiliis disposueratis per 

egredios dominos lohannem Gereb de [Wyngarth] 2) et Nicolaum de 

Wizaccona nos captivare in Gyod et perdere ob amorem_spectabilis 

domini _W adislay harum_parcium_wayyode facere voluistis; adiu- 

vante deo, regno_nostro sine adiutorio alterius obtento vobiscum 

pacem bona et inviolabile fecimus, ita ut inimicis essetis inimici. 

Ninc plene intelleximus quomodo ipse_sacerdos Wolahorum, qui se 

nominat filium_wayvode, in nostram veram hereditatem cum perti- 

enciis întromisissetis et alia que contra nos fieri possit secum die- 

tenus consiliaretis, ad Omlas introisset et se ibidem vestris de volun- 

tatibus permaneret et conservaret. Ideo presentibus petimus vos et 

quemlibet vestrum, pure propie deun et fidelitatem catolice fidei 

eciam fraternitatis et amicicie, quaSvinter nos habemus, quatenus 

visis presentibus nobis rescribatis aut rend cietis, si in eodem statu 

fidei et disposi[ciJone, uti in literis vestris et nd tris continentur, per- 

manere wultis. Si autem nolueritis; nos certificantăs iuxta et quod 

nos regere et gubernare possemus. Datum in Intergoviscia Sic), feria 

secunda proxima post festum beati Gregorii pape, anno etc. LVIL-o. 

  

A ZI2 "Wlad, parcium_Transsalpinarum_wayvoda, frater, its (tez 

et! servus vester in omnibus, fidelis. 

Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam, stricată ; din legenda cu litere foarte 

mărunte se vede numai „STLPOD : este lpecelea cunosculă din arh, Braşovu- 

lui NWo. 706, 175, 193, 270; adresa: nobilibus, circumăpectis, providis viris, 

Osvaldo magistro cioium, îudici ac iuratis civibus de Chibinio seplem sedium 

Saxontcalium commorantibus omnibus, dominis nosiris amzcis ef vicinis sincere 

honorandis.— Oriş. în arh. Sibiului ; textul e cetit de di N. Jorga după o fo- 

tografie ; tipărit cu multe greșeli de Fr. Schuller în Archio des Vereins făr 

siebendiirgische Laudeskunde, WF. XXI, p. 351—352. | 

COLX. 

1458, 25 Mai. 

Wlad, dei_gracia parcium Transalpinarum wayvoda. Circumspecte 
ze 

. 

. Fi Ta 5 Ț Te . 

vir, amice fidelisque noster karissime. Presencium serie vestram a|mi- 
  

  

1) În copia Academiei Buter, în orig. Ruken. | 

3) Completat după o scrisoare a acestuia cătră Braşoveni din 28 Aprilie 1460 

(copie la Acad. Rom.). 

7 
fi În 

ha 

(Anu 
(an 

pri
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"arh. Braşovului ; textul după lectura i rea 
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ciciam)] petimus quod si necesse fuerit artificibus, pro parte nostri 
fideiussor fore velitis ; promittimus v[estre] a|micicie] fide nostra deo 
debita mediante precium laboris eorum plene et integre. persolvi 
ac libere et pacifice remeari permittere et permitti facere, v[estre] 
a[micicie] complacen[tes] dupplo recuperare. Datuni in-Gherghyche, 
feria quinta proxima ante solempnitater : Spiritus Domini, anno 
eiusdem millesimo quadringentesimo quinquagesimo oCtavo. 

Pecetea zuplă ; adresa: circumspecii viro, Gaspari villico ciottatis Brasso= 
diensis, amico suo Xarissimo ; pe dos lista meșterilor ce sait trimes, — Orrg. în 

7 . i $)OCLXI. i pF 
1458,/13 luni pe 

/ : 7 
Circumspecti viri, vicini nostri diligendi. Noveritis egregium Petrum 

Sor. exhibitorem  videlicet presencium in quibusdam/ legacionibus 
nostris vestri in medium duxisse transmittendum, Cuius verbis et a: aa a / , dictis fidem creditivam velitis adhibere, tanquam ab' ore nostro pro- . . . 7 . e . . prio prolatis. Datum iuxta/ fluvium aque Domboviche, feria tercia 
proxima post octavas Corporis Christi, anno eiusdem millesimo qua- 
dringentesimo quinquagesimo octavo, 

7 . . . 1 . SS "Wlad, _dei-gracia, părcium Transalpinarum wWayvoda. 
Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam, ruptă; adresa:, circumspeclis iris, dudici ac 

Zuratis ciobus civitalis Brassovensis conimorautibus, suis dicinis diligendis. — 
Or:g. în arh. Brașovului ; textul după decturăld-lui N. Zorga. 

( ccLxra / 

  

„1460, 4 Idnie. 
= 

nt 
Prudentes et circumspecti viri/ fratres ct amici nostri nobis pluri- 

mum honorandi. Quia hune egre ium Woylko_Dobricha, nostrum spe- 
cialem consiliarium nobis sincere ilectum, propter illos pribasos et 
nobis hucusque adversarios, qui eundeni1Voylzo ore suo posthlarunt, 
duximus ad vos transmittendum, quoniam ipsis dictis pribagis per omnia de excessibus pepercimus, igitur hortamir p[rudencias] v[es- tras] diligenter, quatenus dictos pribagos cum prefatănostro homine Woyko ad nos transmittere velitis. Si vero ipsi ad nos venire _con- tempserint, extunc iuxta dicta vestra, prout cum homine._nostro 
Cristyan conclusistis et expellere spopondistis vestri e medio, eos- 
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dem expellatis, eo quod requiem habeatis, similiter et nos, quo- 

niam propter ipsos et ipsis similibus non repausare possumus, ne 

plures rixe et rancores causa ipsorum in nostri medio existant. 

Sic tamen eosdem expellatis, quod „is Woyko noster homo eosdem 

videat oculis expulsuros. Ex. castro fluvii Dombovichă, feria quarta 

Quatuor temporum Penthecostes Domini, anno ciusdem millesimo 

quadringentesimo sexagesimo. 

W laad,) wayvoda _parcium “Trânsalpinarum, 
ae 

Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam. sticală; adresa: prudentibus et circun- 

speclis viris, îudici el iuralis civibus civitatis Brassoviensis, /ratribus atgue 

amicis uostris nobis plirimum honorandis. —- Orig. în arh. Brașovului. 

A. pri e nde de Whe filedriha Ir 

CCLXIII. Je ( 4 Fotu mei e phenuinl [pini 2 

țe fi ut fr zl în hi. 2 
   

1469, 26 Iulie. ; 

af arate) / / 
Prudentes et circumspecti viri, fratres iatque amici nostri nobis 

plurimum nonoripăi Ex eo quod cum hominibus nostris în nostra 

possessione_districtus  Fogorasch aliqua habemus negociari, pon ter- 

rorem habeatis, quogiam NOS omnia ex; parte pacis_conclusione et 

unione eiusdem prom sa infringibiliter erga vos et vestros quoslibeth, 

nisi per vos eadem cânclusio pacis, violari non videatur, volumus 

observare. Sed et vos lesem antijuaralet conswetudineny anteă (sic) ] E 

    

în_ eo. quod eisdem, districtui Fog Srasch, adiutoria et spbsidia vestra 

nequaquam dare nec prestare velitis, insuper quod in vestri medio 

illorum aliquem si fugam dare contingeret non fovere neque con- 

sentire vestra iuxta promissa velitis, sed ipsis malifacere, ([uoniam 

nos omnia vobiscum ut premittitur conclusa, niși per vos 'violari 

non videantur, rate et firme tenere volumus incontusse.: Sicut etenim 

nos homines vestros in ipsorum singulis agendis non molestamus, 

sic et vos homines nostros ad dictas_nostras, possessiones trans- 

missos non molestare nec perturbare velitis modo aliquali. Datum 

Săbato promo poi, festum beati lacobi apostoli, anno ete. LX-mo. 

Winadihayvoda parcium “Transalpinaruin. 

Pecote rotundă, de 3 cm. în diam.» ștearsă destot; adresa : prudenlibus et cir- 

cumspectis viris, îudici et ruratis căzibus civil alis Brassovicusis, fralribus abgue 

amicis nostris nodis plurimum honorandis. — Oris. în arh. Brașovului. 

21
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8 
CCLAIV. 

'1460, 10 August. 

Prudentes et circumspecti viri, fratres atque amici nostri nobis 

plurimum honorandi. Ex parte nostri hominis cum porcis aliam non 

agnoscere possumus iusticie equitatem nisi de villa_eadem, in qua 

homo noster dictos porcos suos fore asserit, XIl homines iuramen- 

tum prestare debeant sic, quod dicti porci non tempore _pacis, sed 

discordiarum tempore essent recepti. Quod si sic dicti iuraverint 

homines XII, extunc homo noster dictis de porcis carenciam et 

dampnum habeat; sed si dicti duodecim homines iuramentum 

pr[est]are contempserint, extunc dictos porcos nostro homini restitui 

facere velitis. De babacis autem nobis constat sic, quod nos non 

tenemus, quod ea temporibus discordiarum facta et acta sint, quo- 

niam nos illo tempore legatos et nunccios nostros apud vestras pru- 

_dencias et circumspecciones habuimus. Igitur hortamur v[estras] p[ru- 

dencias] et c[ircumspecciones] presentibus diligenter, quatenus homi- 

-nibus nostris quibuslibet iusticiariam impendere velitis satisfaccio- 

“ne:n, prout et nos vestris quibuslibet meram impendimus iusticie 

equitatem; ob hoc eciam iusticia inter nos fieri debet, ne minora 

maiora sequantur, quoniam ut clare videtur, quod propter parva 

magna . emergi solent, quoniam scien[dum], quod si agnoverimus 

nostris hominibus, sicut nos vestris, iusticie non impertiri equita- 

tem, nostros in dampno nullatenus homines permittemus. Ey-castra” 

_fluvii-Dombavicha,dominica in die beati Laurencii martiris, anno 

Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo, 

Wlaad| waywoda parcium Transalpinarum. 
, ——— PRIN 

* Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam., pierdută ; Grei? Brudentibus: et circun= 

speclis viris, iudici et iuratis civibus civitatis Brassoviensis, /ratribus alque 

amicis nostris siobis plurimum honorandis. — Orig. în arh. Brașovului, 

Â 
CCLAY. 

1475, 4 August, 1) 

Sapientes viri nobis diligendi. Noveritis quomodo is lator praesen- 

tium videlicet nobilis Christian. porkolab. noster boyar specialis ac- 

cedet ad vestras amicitias pro disponendo nobis unam domum vestri 

  

1) În regestul din arh. Sibiului datată greşit cu 2 Iunie.



323 

in medium, pro reformatione et augmentatione vestri honoris. Quare 

igitur vestras petimus amicitias per praesentes, quatenus velitis 

adiniplere nostras petitiones ob respectum amplioris nostrae ami- 

citiae; sciendum quod si feceritis, extunc non in tantis sed in multo 

maioribus regratiari volumus. Cetera lator praesentium oretenus 

quicquid dixerit nostri ex parte, tidem adhibere dignemini et ve- 

litis creditivam tamquam nobis ac si essemus propria in persona 

una vobiscum. Ex Argyas, feria sexta proxima post festum inven- 
tionis dextrae beati Stephani protomartyris, anno Domini millesimo 

quadringentesimo septuagesimo quinto. = 

Wladislaus. Drag wlyra, 
vaivoda. partium ransal pi narim, vester etc. 

Pecele rolunadă, de 3 cm. în diam., “neababerităcăă pe Jegendă latină în litere cur- 

sive, din care se poate celi: ZI LADISL, Aus + D+£ s4 WA.. fe TRE cc... ..... 

(cf. No. următor); adresa: FăBrentidule viris, pagistro ciofum ac iudici et iuralis 

celerisque civibus în civitate Cibinicnsi commorantibus, amicis nobis dilertis.— 

Orig. în arh. Sibiului. 

    

   

Mi 
COLXYI. 

1475, 13 Oetămurie. 
7 

Nos Ladislaus Dragkwlya, vajtoda partiura Transalpinensi um, no- 

tificămus et recognoscimus publi e per praesentes quibus incumbit 

universis, quomodo spectabi]is 7Vir magister Thomas Altemberger, 

magister civium civitatis Cibiniensis, in șua et aliorum civium civi- 

tatis praedictae et Brassoviensis personiș, ad rationem arrendationis 

vigesimae ad literatorium mandatum gratiosissimi "domini nostri re- 

gis ducentos florenos AUngăriales effective nobis dedit et assignavit. 

Super quibus ducentis forenis dictum, magistrum civium et consules 

praedictarum civitatum/liberos reddimus et per omnia absolutos 

harum nostrarum m Aigofe et testimonio literarum mediante. Datis in | 

Bollzach, in feste Colomani martyris 1), anno Domini MCCCCLXXV. 
St j 

Pecele rotuu A e 3 cm. în diant., înlăuntrul scrisorii, neacoperită cu 

hârtie şi foarta bine păstrată; legendă. Zatină, cu ditere cursive, este: JA La- 

  

   
me ae ee pi cae ze man. 

1) Ziua Sf. Coloman s se serba în evui mediu la 13 Octomvrie; așa o găsim în 
calendarele dieceselor Brixen, Freising, Passau, Salzburg (Grotefend, Zeitrech- 

nung des deutschen ilittelalters und der Neuzeit, I, 1, p. 31, 48, 150, 163); 

astăzi ea se serbează î în Ungaria la 14 Octomvrie, 

DISLAUS + D +. ,t WAYWODA + TRE + TRANSALPIN(EN)SIS (-insis dela



vului No. 159, 102, 208 și 773 |$ă aibă giceaș Vebeudă; fiihd foarte.șlerse, 

Zectura ce am dat-o da No. dle LA, di XV si ZEN // era cra hipote- 

jică. — Orig. în arh—Sihiulyi. — Ordinul lui Alalei Corori Către Taităs 4 Altcu- 

derger e Audlicat în Flurmusaki, Documente dn 2, p. 252. 

“ad 
COCLAVII. 

1476, 
ba 

| — TĂ FN 
sfârșit ca Prescurtare Peniru rog e ppateșca, ca Decaţile ju arh... Braşo- 

  

tibus,_iudicibus, iuratis_ceterisque hominibus cuiuscunqe condicionis 

existentibs salutem (dicit. Inc 1) est, quod hii exhibitores presen- 

cium videlicet Sabastianus ci nus cum suo famulo vadit versus Brassoviam, 
————— 

quos petmus libere icre ei pasfice permitere et permiti facere ob nostri 

favoris amicit ae. £ EX Channa anno MCCCC 76 (sic). 

Pecete rotundă, 

| Ladislaus Drakulya! salutem omnibus nobilibus castellanis, comi- . 

de c. 3 em diam., neacoperită cu hârtie; din legenda -ci 

îmi par a se distie Za pânceput cuvintele LADISLAUS și WAYWODA, zar Za 

sfârșit prescurtarea pentru -INENSIS ș restul e șters de lol (cf. scrisorile 

precedente ale A Gad Ţepeş). > Oris. în arh. Brasovului. 
N 

N 

a or Dan bestencental. 

“ochavra. 
N 

1409, Aprilie. 

LA. 
Nos Dan wayvoda et dominusip rcium, Transalpinarum. Memorie 

commendanies significamus tenoră piesencium quibus expedit uni- 

versis, quod cum nos de mandato St Ordinacione serenissimi-prin= 
N 

cipis et Ea domini. Mathie regis Hungarie, _etc., domini nostri 
graci issim - ciosissimi, de superioribus dicti regii pat tibus adtezram.Bar; 

  

Pur censeni-pervenissemus, providi viri iuddx iurăti tam civitatis Bras- 

e soviensis' quam tocius ferre_Burczensis” pretacte dolentibus ani- 

i ut mis et Aebilibus vocibus conduc jucrentes nobis declaraverunt, quomodo 
Ap at * infidelis Dracul ca voda. i _partium „Jransalpinarum, pretactarum a 

ț fidelitate serenissimi. „Principis is” Srefati- ct eius regno declinasset sub- 
A didissetque se sevissimo domin Turcorum, ut operis per effectum 

heu manifeste demonstrasset, mâlingno spiritu concepto singulos 
mercatores de dicta  Brascho et terra Burcza et nunctios de eadem, 

DER qui tempore pacis Drefatam ţg is Trangolpinam pro victuum « suo- 
PIN 

1) În loc de zinc, 

SO
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rum acquisicione intrassent, cepisset, diris vinculis mancipando, sin- Are fr 
gula bona et res ipsorum circa se habita et inventas ab eis plene (roi fel 

auferendo, rabiem 'suc infidelitatis crudeliter ostendens, in bonis j 

ablatis non contentus, sed eosdem mercatores et nunctios crudeli et „ Inn Î/ 

miserubili nece sine suis demeritis et culpis ullis exigentibus în- (fa 7 

terfecisset in_palos_trahendo ; de quo furor sue crudelitatis adhuc 7 pradtir 

maiori ardore accensus singulos masculos et iuvenes, qui pro 

ydeomate adipiscendo in prefata terra „Lransalpina constituti fuis- 

sent, numero tercentos vel plures, igne Căribiississet, suos autem 
homines in dicta civitate existentes occulte ad propria vocasset ;, 

subiunxeruntque idem cives, quod certe reş mercimoniales homi= 

num. et. mercatorum de dictis. Transalpinis partibus in ipsorum me- 

dio haberentur per ipsos arrestate, petentes humiliter eis remedio 

provideri opportuno. Hijs auditis, matura deliberacione una cum ba- 

ronibus nostris prehabita, ipsos cives easdem res in ipsorum medio 

depositas previa raciore auctoritate nostra iussimus recipere ad 

refundenda dampna que ipsis tam in bonis quam hominum întc- 

rempcione sunt illata, nullo umquam tempore easdem res vel va- 

lorem ipsarum dictis mercatoribus de _Transalpinis_partibus fore 

restituendas. Pro quorum evidencia et testimonio presencia sigillo 

nostro dedimus .consingnata. Datum în Fewldwar, feria secunda 

proxima post dominicam Quasi modo geniti, anho Domini millesimo 

.quadringentesimo quinquagesimo' nono. Ap 

Afonogram: înv: Aanin Bwentvaa, MnaseTia Boala roensitiiinş pecefe rotundă, de 

e. 2. $ cm. în diam, acoperită cu hârtie, cu legenda: > NEUWTh 100 ASIS 

ROHNBOASI LH (ef Aa. LĂNZĂ și LNXN). — Orig. în arh. Brașovului. 

În acelaț arhiv se şăsește o a doua scrisoare latinească a lui Dau, scrisă de 

acecaș mână și cu acelaș cuprins, dar fără monogram şi fără pecete. Singura 

deosebire este în dată, care e formulată astfel: « Brassovie, ferita secunda pro- 

xima post octavas festi Pasche, a. d. 1-430» (ceea ce e fot 2 Aprilie, nu 3, cun 

am admis, după Conduratu, la p. 107). Această a doua scrisoare este modelul 

redactat în Brașov, poate de un secretar al magistratului săsesc. după care 

apoi acelaș secretar în faţa lui: Dau da feldioară a scris originalul, ze care 

Dan șt-a pus pecetea, : zar un pisar al dui i-a desemnat monogramul. 

CGLXUX. 
Di: . 

N 1460, 2 Martie. 

i 
sr Ca Nos Dan, dei gracia wayvoda T ansalpinensis et dominus terrarum 7126 î44/ 

Pr A a RE E 

Omulus et Fugarasch, memorie COmmendantes significamus tenore Zr 7/7 
pn. 1 

presencium quibus expedit universis, quod nobis a serenissimo dq 
Tome Dre date 

 



326 

domino_domino: Mathie regi Hungarie „et eius mandato de_parti- 

bus superioribus ad_partes Transsilvanas et ad_Braschoviam ac,ter- 

ram Burcza pro serviciis sue serenitatis. missis considerantibusque 

una cuin baronibus nostris et nobilibus pocioribus corpus dictarum 

„parcium nigstraum_representantibus, videlicet Bogdan-Doboka pa- 

latino, Alb, thesaurario, Radul lugefet, Berinogh, Constantin Schir- 

Inca ban. milite, Koman Kure, Drogomir Brostus, Ywan spotar, Dra- îi 
[rcei gomir. magistto Npincernarum, Barlabasch magistro agasonum, Ni- 

Atel, cula mensarum, Radu Schuple, Apostol magistro lectorum,- Besan 

pe. Ruffo, Pugul/ Bran. Stân Eldisch, Nan Totka ac ceteris” nostris fi- 

delibus, et in cordis nostri meditacione pensantibus enormibus iniu- 

riis, irrecuperabilibus damnis.N iserabilibus interempcionibus, mu- 

tilacionibus,| affiiccionibus, quibus providi et fonesti viri inhabita- 

tores civitatis Braschoviensis et ţerre "Burcensis ac tota commu- 

nitas eorumdem in fratribus, amicis, cosangwineis, filiis et membris-” 

ipsorum ab impio et crudelissimo tyrânno infideli, videlicet: Dracul, 

qui_Wlad vyayvoda. parcium _pretactarum nunccupatur,- propter nos 

et nobis adherentes, afflicti, innocenter occisi,-interempti, mutilati 

et diversorum genera tormentorum passiSunt, intendentesque fi- 

_delibus serviciis prefati demint-nostri regis et defenși6ne parcium 

sue. serenitațis. reperientes -certas !res et bona & inhabitatores 

infideles patceium nostra” pretaclarum.Transbinarum ante in- 

choationemdiscordiatum per prefatiim Dracul factarum în civitate 

Braschoviensi repositas et deposita,—easdem et eadem, maturo nos- 
trorum barbnum- pretactorum accedente consilio, recepimus et 
eadem in fideli servicio prefati domini nostri regis cum pluribus 
bonis nobis per ipsos cives et inhabitatores civitatis Brassoviensis 
prefate et erre Burcensis iam qnasi per integri anni spacium 
datis et aministratis exposuimus, pro nostra sustentacione ac re- 
cuperacione et acqhisicione terre nostre prefate et dominii no- 
stri. Quo circa fidelibusnastris universis, baronibus, nobilibus_ et 

| „jnhabitatoribus palecium nostiarum.._pretactarum..Transalpinarum, 
” nunc existentibus et pro quocuique futuro tempore surgendis, 

firmissime committimus, distritcius precipien[tes], quatenus pre- 
fatos cives inhabitatores civitatis BraschS et_terre Barcza aut al- 
terum ex ipsis pretextu ecorumdem bonorum per nos receptorum 
nequaquam impedire, arestare, molestare, gravare aut quovis modo 
damnificare presumant, sub nostra indignacione gravissima. Si qui 
autem ex nostris et nostris successoribus, sive locum et dominium
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țerre nostre gubernandis ac aliis quibuscunque hominibus în terra 

nostra pro presenti et quocunque futuro tempore surgendis, contra 

premissa ipsos cives et inhabitatores, tam civitatis, Brassowiensis quam 

terre Burcza, arrestare, gravare presumpserint, eo facto sint ab om- 

— sipotente deo et sancta Maria et sanctis angelis et electis dei ana- 

thematisati, maledicti et blasphemati in perpetuum et sempiterne 

malediccionis mole una cum heredibus suis subiecti, et deus ei in 

vita nullam prosperitatem concedere dingnetur,' post mortem eius 

anima iehennalh pena crucietur, corpus eius humo non recipiatur, 

srd canibus et brutis animalibus, ut aliud animal irracionale, proi- 

ciatur. Pro quorum_testimania.„presentes,„sigilli, nostri munimine 

et certorum baronum nostrorum pretactorum: în” dedimus consingnatas. 

_——— Dătum im Sabbato proximo ante Dominicam qua canitur Invocavit 

me, anno Domini millesimo CCCCo sexagesimo. 

Pecetea Îui Dan și douăsprezece peceţi boerești. Cea dintâiu, în ceară roșie, 

"este rotundă, de 2.8 cm. în diam, şi are legenda: XX TIEUNTh ICO_ASIU[si 

LONBOJASI Tilh (c4 o, precedeuț); figura din mijloc reprezintă da dreapta 

ai om încoronat, cu sceptru și glob în mână, da stâusa un corb cu crucea în 

gură pe o stâncă și la mijloc un copac. Celelalte, în ceară albă şi verde, de 

€. 1.5—2 cm. în diam. sânt fără legendă, afară de două la stânga peceții li 

Dau, ce zar a fi ale vornicului Bogdan Doboca și logofătului Radu, și una la 

dreapta ei; a lui Bogdan pare a avea legenda: NGY.,..... Ukhh () HOP. zar caz 

figură un vultur deasupra scutului; celelalte sânt îlisibile. La șase dinir însele 

figurile se recunosc foarte bine; neputându-le reproduce aci, mă mărginesc a 

spune că mai toate sânt cunoscule din pecețile unguresti contimporane.— Orig. 

fe pergament în arh. Brașovului ; în dosul lui notija: litera Dan vayvode 

propter dona Dracul recepla. Tipărit de N. Jorga în Convorbiri Literare, 
AXA, p. 739—750, după copia Academiei Române, în care lipsește descrierea 

pecefilor; ea are și mai mulle greșeli de declură. 

Radu III cel Frumos. 

"COCLXĂ. 

1467, 11 lunic. PR 

Salutem et honoris continuum incrementum. Prudentes, egregii 

et circumspecti viri, fratres et amici nobis carissimi. Noveritis quo- 

modo duximus unum militem .nostrum nomine Mancha, patrem et 

matrem suum cum filiis et filiabus cum rebus ipsorum ad nos ad- 

ducendis, quia idem Mancha est in domo nostra, die ac nocte stu-



. j m | 
A UI 

det nobis exibere servitia fidelissima; N sibi dedimus septem villas 

se ad nutriendum cum patri et matri suis, iure perpetue cum om- 

nibus suis pertinentiis. Ea propter vestras royamus per praesentes !), 

quatenus per vestrum castrum libere pacifice irc ct venire, ducere 

velitis, causa nostrae ob respectum sine telonio. Si feceritis, petita 

vestra maioribus nos adinplebimus. Datum in £astro Balorestb, feria 

quinta in festo beati Barnabac apostoli annd Domini MCCCCLXVII. 

amy Ș5 Y ster et vicinus. 

  

Pecete rotun i, de c. 3 cm. în diam, ne a! Y ge: a: > 100 PIASAN 

BO[GROMI NIȚĂ [BEANANL SIPOLASX[IH] i azresa: 7; adentilus e ESragiis cir- 

cumspectis diris, magistro civium de Crbinţo ae i indică şi e/ or civibus, 

fratribus ct amicis Stis carissimis. — Orzg, în “arh. Yiutui. - 

cota. 

1469/4 Fevruarie, 

pl 
Salutem et honoris coâtinuum incrementum, Egrâgii, prudentes 

et circumspecti viri, „ffatres et amici nostri carissimi. Et ctce mi- 

simus ne idelen? nostrum nomine |AMlichellem ad Iohannemi Pan- 

garacz de Denkelegh vaivodam _Tran: isilvaniac, super |quo vestras 

amicitias pra&sentibus rogamus, quatehus ubique loco ipsum ai- 

vodam scirctis, viam ad se ostendere|valeatis, vel si unum homi- 

nem secum, transmitteretis, vobis regratiemus. Datum În castro. 

Bokoresth, die Sabbato proximo post festum purificationis  beatae 

Mariae virginis,. anno Domini millesimo quadringentesimo sexage- 

simo nono. Ă    
Radwl, Saivoda Transalpinen Î vicinus vestri dilectus. 

Pecete rotundă, de co Z z. în dian., stricată de fot; adresa: egregiis, 

prudentidus et circumspectis vir?ssmagistro cioium ac iuratis civibus Cibinien- 

sibus, amicis suis carissimis, — Origin arh. Sibiului, - 

   

  

   
COLXĂII. 

1470, 28 Fevruarie. 
Pui 

Prudentes et circumspecti viri, fratres, amici ac boni vicini Nostri 
nobis plurimum diligendi. Notum facimus per presentes eisdem 
vestris. f|raternitatibus] et a[miciciis], quomodo nobis intimastis per 
hominem. vestrum Nicolaum Plucht, nos fore sane et peroptime in- 
a 

1 i y 2 ) Lipseşte un cuvânt: amicitias sau Crrcu mspectiones,
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tellexisse ; quia multum regraciamur vobis tamquam afautoribus 

nostris ; dicitis, quoniodo deus nos portavit ad_provinciam _nostram, 

ab isto tempore vobis fuit-pax ct tranquillitas a nobis; scitis per 

omnia quod fuimus vobis debito honore; igitur dominus noster 

- rex sua serenitas nullam pacem modo habet cum Moldavensibus ac 

cum Sthephano_woyvoda. Quia cognoscimus per homines_nostros, 

quomodo vos pacem et concordiam haberetis cum ipso Sthephano 

woyvoda, quia ipse Sthephanus woyvoda habet eciam exploratores 

inter vos, quia quod aliquid facerem de istis exploratoribus, non pos- 

sum, quia arma ipsis venditis Moldavi€asibus.. et omnia que ipsis 

placent eciam quam plura ipsis “detis pro honore.. Igitur reducatur 

vestris in memoriam, sicuti vobis fuit factum „cum lohanni Groff, 

post deum omnipotentem nos disposuimus omnia vestra facta erga 

dominum nostrum regem ; scientes quod nos sumus non animo bono 

erga vos, sed irascamur contra vos, propterea (uod mittatis ambu- 

lare vestri in medium tantos exploratores ac malifactores, dicimus 

vobis, quod deinceps eta modo nevestri in medium ambulant tali 

malihomines, malifactores, exploratores, prout cum ipsis malifacto- 

res deinceps pacem ne habeatis ; si non depellitis ipsos maliho- 

mines, scicntes meliorem hominem nostrum habentes in medium 

nostri ad regem maiestatem duximus transmittendum propter illos 

malihomines; sciatis per omnia quod querimoniam erga vos faciam 

propter ista que hic scripta sunt; credatis quod secus non facia- 

mus. Datum in opido_nostro_Busso, in die beati translacione beati 

Augustini, anno Domini millesimoNCCCC-o septuagesimo. 

Radwi, Yo voda cium Transal inarum. 

Pecete rotundă, de c. 3 cr! în diam. stricală; adresa: prudentibus e circutnt- 

speclis viris, îudici e! iuratis consulibus Bra oviensibus, fralribus, amicis ac 

Bonis vicinis nostris mobis plurimum diligendisi— Oris. în arh. Brașovului. 

CCLA XIII. Pia 
1472. | 

Circumspecti et prudenti viri, amicy nobis diligendi. Noveritis quo- 

niam affectamus de vobis aliqua servicia, sed minime fecistis abhinc, 

quod nullum ex vobis ad nos misistis aliqua povitates ; igitur vestras 

rogamus. amicicias, quatenus de statu serenissimi domini nostri regis 

ac in quo loco ac si celebraverit pacem cum Kazimiro et que 
poeme m emite PT!
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nunc agere haberet, et frater noster Pangracz wayvoda_Transsilva- 

«nus si est apud regem tum in Transsilvania ac velint cicius erga 

vos intrare; item eciam de statu Stephani wayvode hostily nostro 

et de Layota si voluerint exercituali venire ad. desolandum regni, 

nostri; tum eciam de Siclis duorum sedis videlicet Odwarhel et 

Cykh, item eciam de aliis sedibus, si decimam homines suorum de- 

derunt_hosty_no: nostro, qua parte voluerit eisdem transferre, —is in 

scriptis, in literis vestris suo modo nobis per fidelem, nostrum_Io- 

_hannem _transmittere velitis quam cicius. Et eciam cetera quam po- 

testis audire contra nos per fideles vestros in scriptis represen- 

tare velitis. Constetque vobis abhinc bonam vicinitatem a nobis habu- 

istis ; si deus sanitatem nobis attribuerit, in posterum habebitis, 

Secus non facturi, si de nobis omnia bona exspectatis. Ex „Sastro, 

“Thabor, die dominico, anno ciusdem septuagesimo secundo: 
ar ea 

Radwl, dei gracia woyvoda 

parcium regni Transalpinarum. 

Pecete rolunZă, c. 3 cm, în diam., stricală ; adresa: circumspectis et pruden- 

Zidus viri, îudicy, îurali ac consulesgue de Brasso, amicy nobis diligeudi. — 

Orig. în ark. Braşovului. 

Basaraba II cel Bătrân. 

CCLIXIV. 

"1460, 21 Ianuarie. 
- 

Salutacionem debito cum honore. Domini et amici nobis honorandy. 

Noveritis me in sanitate, quam sanitatem audivi et valeo audire sem- 

per et in omni tempore de vlestris] dom pazionipus] ot almieieis) 

nobis intimastis- per Cresta iudicem et per alios vestros consocios, 

et intimaciones libenter recepimus et salutavimus. Et nos libenter 

venissemus inter vestras amicicias, sed bene scimus quia estis pra; 

dati et percruciati, et ergo non venimus. Ideo petimus vestras di- 

lecciones, quod si abueritis talem_timorem_de Transsalpinam vel 
de_alia_parte, unde esset vobis grave, debetis în brevi intimare; nos 
volumus adiutorem in_persona- domini regis vel quinque centum vel 
sex vel autem plures homines dare (2), quantos viditis quod possitis 
tenere. Si autem timorem proprium magnum abueritis, vos debetis 
intimare; nos in persona nostra erimus ibi inter vestras dilecciones,
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et nobis apparet, quod post deum omnipotentem vei morio aut 
vestros malefactores et interdictos vestros recipere de vos. Manete 

cum deo omnipotenti et rogate deum quia dabit vos [quid] w[ulltis. 
„Datum. in una_vila-penes-Segesvrar, feria in festo sancte Agnetis. 

Et quid vobis dicet Zlaw de Fagaras ex parte nostra, .fidem et 

fabulam eius credere debeatis tamquam a nostro proprio orre etc. 

Bazarab_woyvoda Transsalpiniensis, 
amicus et minor vester în omnibus 

Pecetea, 3 cm. în diam. pierdută ; adresa: circumspectis viris, îudici, îuralis 

ceterisgue cioibus de Brass0, dominis et amicis nostris plurimum honorandis.— 

Orig. în arh. Braşovufiii. 

Scrisoarea aceasta,â fost atribuită, conform cu copia Academiei Române, lut 
a Pasaraba cel Bătrân și cel Tânăr. După lectura d-lui N. Iorga trebue cetit însă, 

în doc de Bazar vaivoda Transalpinensis senior el iuntor, vester în ont- 

nibus>, < Basarab v'ayooda Transsalpinensis, amicus et minor vester în omnibus>. 

Scrisoarea este prin urmare numai a lui Basaraba cel Bătrân, care pelrecea 

pela 7460 în Ardeal. Data aceasta (o conjectură a d-lui Jorga, v. Îstoria lui 

Ștefan cel Aare, nota 120, p. 327 și urm.) rămâne însă probabilă. 

CCLĂXXV. 
1476, 22 Fevruarie. , 
d BI 

Prudentes et circumspecti viri nobis diligendi. Putabamus esse 

vicinos bonos et amicos, sed hucusque non exstitit nobis; illos ma- 

gistros carpentaneos non pro expensis vestris petebamus, sed pro 

expensis nostris. Ista petita “nostra in-vanum fuit apud vos. Ideo 

amplius abhinc neque vos complaceatis nobis neque nos vobis, sed 

per viam vestram ambuletis, ubicunque vultis. Datum in Girgiche, 

in festo cathedrae Petri apostoli, anno etc. LXX sexto. 

ior vai i ja Bazarab sen o vaivoda, de grați: 

. partium regni 'Transalpinarum dominus. 
mie da az mmm 

Pecetea, de c. 3-3 cm. în diam. pierdulă; adresa: prudeutibus et circumspeclis 

ziris, magistri ctotum, îudices iuratorum et consules civitatis Cibinieusis nobis 

diligendi. —- Orig. în arh. Sibiului. 

'COLXXYI. 
1476, 25 Fevruarie. 

Prudentes et circumspecti viri, amici nobis diligendi. Retulerunt 

nobis homines nostri in Ffogaras existentes, quomodo de die in 
ca a ee o mo ei



diem iniuriam eisdem facitis ad opprobria ipsorum valde magnum 

(sic); unum ex ipsis captivastis et per ipsum sedecim florenos puri 

auri recepistis, ac de sub Weresthoron nemo ex ipsis quiete transire 

non potest. Ista damnifica et iniuria nobis.et hominibus nostris 

infecta non ibit ad finem bonum. Putabamus vos esse vi vicinos bo- 

nos et amicos; igitur vestras hortamur amicitias, quatenus de is 

iniuriis peramplius cessare velitis; quod si non videbitis, quod vos 

admiramur, et erunt ad animas vestras. Ex Cisgiehe. die dominico 

in Carnisprevia, anno etc. LXX sexto. 

Bazarab..senior vaivoda, dei_gratia eee 
partium_regni_Transalpinarum dominus, 

Pecete rotundă, de 33 cm. în diam., stricată de tot; adresa: prudentibus 

et circumspectis viris, magistro civtum, iudices iuratorum et consules civitatis 

Cibiniensis, amicis nobis diligeudis. — Orig. în arh. Sibiului. 

CCLASVII. 

1436, 15 Aprilie. Rute ( hit ve alun „dei 
> Ii biv piei 6 

Prudentes et circumspecti viri, amicy nobis diligendi. Unde constet 

vobis quod nobis iuramentum prestetis et nos vobis, quod vita no- 

stra duratura permanebitis et conservabimus, primo audivimus, quo- 

modo ex relacionibus.hominis nostri aliquos emulos nostros apud vos 

teneretis in medium vestri contra id (oriz. ed) obprobrium nostrum 

valde magnum. Igitur vestras requirimus amicicias, quatenus dictum 

emulum nostrum videlicet Choriya et ceteros de medio vestri ex- 

traducere faciatis, ne sit contra fidem vestram. Quid nobis pro- 

misistis pocius augmentetis, et nos quid promisimus vita nostra 

durante observabimus. Ex Novo Castro, secundo die Pasce, anno 

etc. LXX sexto.  - momo 

Idem petimus quod arma que indiget magnitudo et clientes 

nostri pace et quiete transmittere velitis causa amicicie nostre ob 

respectum. . 

Bazarab.senior wayvoda, dei gracia 

parcium „regni Transalpinarum. dominus. 

Pecetea obișnuită a lui Pasaraba Bătrânul (cu MOUh_etc.), ștearsă; adresa: 
Prudentibus et circumspectis virts, iudicy, îtratores et Cousules civitatis Brasso- 
toiensts, amicis nobis diligendis, — Orig. în arh. Brasovului. 

- ? i 
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CCLSAVIIL. 

1476, 9 Mai. 

Prudentes et circumspecti. viri, amicy nobis diligendi. Constetque 

vobis quomodo hucusque tenuimus bonam vicinitatem ct frater- 

nitatem; primo nescimus quo ductu spiritu fidem vestram servatis, 

unde scitis quomodo nobis iurastis, promisistis ct fide vestra, quod 

nobis fidele vicinitatis tenetis. Audivimus ex relacionibus, ut ini- 

micos nostros apud vos teneretis, videlicet Opra, logofetum cum 

suis pertinentibus et Woylko_Thathul et ceteros extrancos nostros, qui 

dabunt fugam de reeno nostro et is partibus nostris multa damna 

“Et pericula faciunt. Nos ignoramus in qua fide et fidelitate perse- 

veratis; nos affectaremus, quod in cadem fide ct promissa qua nobis 

promisistis perseveraretis et mancremus sub bona pace. Igitur vestras 

hortamur arnicicias, quatenus de is factis et rebus vos cavere, ne 

nobis obprobria facere velitis, sed pocius fidem vestram custodire 

debeatis. Cetera dicet vobis egregius Zidradin, socrus_noster, cui 

fidem. creditivam adhibere velitis tamquam ab ore nostro prolatis. 

Ex Novo Castro, feria quinta post apparicionis sancti Michaelis 

archangeli, anno Domini millesimo .quadringentesimo septuagesimo 

sexto. 

“Bazarab senior wayvoda, dei gracia 
n mezreeneae 

parcium regni pnsalpinarur dominus. 

Pecete rotundă, c. 3.3 cm. în diam. cu legenda: x ICOUI [BEI CAL ESI] E ROIG- 

OALA GIIIO Biţll610]; adresa : prudentitus ct « crțczin peitis diris, dtdity, 

zuraltores ct consules cioitatis Brassoiieusis, amicis nobis diligendis. — Orig. 

în arh. Brașovului, 

CCLIXIA. 

1476, 30 Mai. 

Prudentes et circumspecti viri, amicy nobis diligendi. Ecce misi- 

mus hos fideles_ nostros Proyka et Thudoran pro rebus et emen- 

dis victualia, videlicet fruges, g gentibus nostris, et arma 1. Îgitur. ve- 

stras hortamur amicicias, quatenus fruges et arma sine tributo so- 

lucione, libere et pacifice permittere et. permitti facere velitis. Quod 

1) O misiune de acceaș natură împlinește Proica singur la 1474-76 (No. XCIV). 

d a
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si feceritis, bene quidem ; alioquin videatis facta vestra, Datum in 

opido Gergiche, in octava assensionis Domini, anno etc. LXX sexto. 
„ 

Bazarab_senior wayvoda, dei _gracia parcium azarab dei_graci: 
- regni Transalpinarum dominus, 
Îi 

Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam. ruplă ; adresa: prudentibus et circui- 

spectis viris, dudicy, duratis et consules de Corona, amicis nobis diligendis. — 

Orig. în arh. Brașovului ; textul după lectura d-lui IV. Jorga. 

CCLAXĂ. 

1476, 14 lunie. 

Prudentes et circumspecti viri, amici nobis diligendi. Retulierunt 

nobis homines et concives nostri in Castro_nostro_ Novo existentes, 

videlicet Demetrius cum socio suo, quomodo res et bona ipsorum 

videlicet eciam ... în medio civitatis vestre cum consensu vestro 

vectigales regie .maiestatis spoliaverunt et abstullerunt minus iuste 

et indebite, omnia (nula ?) sua culpa exigente. Reducatur vobis 

que promisistis nobis reddere velitis; nescimus vestras intenciones, 

quamobrem facitis talia iniuria et damna de die in diem. Igitur ve- 

stras hortamur amicicias per presentes, quatenus dictas res et bona 

dictorum concivium nostrorum reddi et restitui facere velitis. Quod 

si feceritis, bene quidem ; alioquin nos meque homines_nostros neque 

"vestros, nec redeuntes nec venientes, intromittere volumus ac 

dicta res et bona in dupplo recipere curabimus, pro quo non dubi- 

tetis. Datum in Castro Novo, secundo die sacratissimi Corporis 

Christi, anno Domini etc. IX sexto. 
Bazarab_senior wayvoda, dei gracia 

parcium regni "Fransalpinarâră dominus. 

Pecetea obișnuită a lui Basaraba Bătrânul. (cf. Wo. CCLAXVIII şi 
CCLXAXIII); adresa: prudentibiis î civtumspectis viris, îudicy,îuratos et consu- 
Jes civitatis Brassowieusis, amicis nobis diligendis.— Orig. în arh. Brașovului. 

COLXIXI. ” 
1477, 8 Aprilie. 

Prudentes et circumspecti viri, amicy nobis plurimum diligendi. 

Quiă g|racia] dei-clementis reg num _nostrum Transalpinum. cum mul- 
titudine populorum decorari, igitur vestras requirimus amicicias, qua- 

tenus Costha. presbyterum. 1) în platea Bulgarorum existentem quiete 

  

1) Asupra acestuia cf. şi No. XCVII. 
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et pacifice omni sine aliquali impedimento ausuri non presumatis causa 

amicicie nostre ob respectum cum omnibus rebus suis, scientes in 

_pluribus vobis aut in maioribus complacere curabimus. Ex Novo 

Castro, Ill-o die Pasche, anno etc. LXX septimo. 

Bazarab senior wayvoda, dei_gracia. parcium 
—. . , ocup seat i 

regni Transalpinarum dominus. 
d 

Pecete rotundă, c. 33 cm. în diam. neacoperită, ruptă în două, cu legenda: 

>X IGOHh BAGAP(ESI BOIGBOASI] MAGTI[L0] B:SIIGIO; adresa: prudentibus et 

“*"Dipcumspeclis viris, îudicy, îuratoribus „et consules civitatis Brassoiwiensis ac 

castellanis castri regalium de Therck, amăcis “nobis plurimun diligendis, — 

Orzg. în arh. Brașovului, textul 2 după Zectura d-lui A, Jorsa. 

CCLXXXII. | Dia 

1477, 15 lulic. D= caii 

Debitam complacenciam debito cum honore- Nobily viry nobis 

honorandi. Vestris nobilitatibus presencium” Serie notificamus, qua- 

liter nunccius vester Iohannes, iudex de Rosnaw, in omnibus illis 

negociis que vestre nobilitate eiderti expediendo commisit multum -- 

sollicite et ffidehter executus es t1), quod in sua solert[i] expedi- 

cione premissorum vestre: “nobilitate commissorum ipsum vestre 
nobilitate ffidelissimum /agnovimus servitorem; et eciam quidquid 

nobis intimastis per Ioh[anne]m iudicem.de Rosnow cum honore satis 

intelleximus. Igitur in quibusdam certissimis factis [nostri]s unum ho- 

minem_ex vobis ffidelem vestrum circa nos transmittere vellitis. Hoc 

dicimus vobis ad ffidem nostram deo debitam, ut ipsum cum honore 

tratabimus et ipsum ffacifice (sic) et sine gravamine ipsum pacifice. 

permittere ac transmittere velimus. Datum in Florest, feria tercia 

in festo duodecim apostholorum ?), anno Domini millesimo qua- 

dringentesimo septuagesimo septimo. 

Bazzarab, dei gracia„wayvoda parcium regni Transalpinarum. * 
rase PD PI E m. ra 

Pecetea rotundă, c. 33 cm. în diam, stricată; adresa: nobilibus viris, iudici 

ef iuralis ceterisque civibus commorantibus în civilate Brassoviensi nobis ho- 

norandis. — Orig. în arh. Braşovului. 

  

1) Aci lipsește un cuvânt, hârtia fiind ruptă, ca și la locurile întregite de 

mai_jos. 
2) Sărbătoarea «duodecim apostolorum> e numită de obiceiu «divisio aposto- 

lorum> și cade într'adevăr în anul 1477 într'o Marţi. 

A E e or Pe ara arm
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COLNANIII. 

1477, 9 August. 

Salutacione premissa debito cum honore. Circumspecti et pro- 

vidi viri nobis honorandi/ Damus scire vestris dileccionibus, quo- 

modo homincm._ vestruny destinaveratis circa nos in facto_paciencia 

et sic disposueramus VA homine vestro, ut inimicum nostrum apud 

vos neminem vellitisAnter vos servare nec participare cum inimico 

nostro. Igitur nunc An presenti audivimus, ut essent in possessione 

E fogaras_et_regnu n nostrum_spoliant ac-desolant et devastare vo- 

lunt, et eciam e în partibus Kwhalom; et si aparct vobis ut ini- 

micum nostruni non potestis extra pellere, tunc vellitis et dignemini 

ex vobis duoy homines circa nos destinare et nos extra pellimus. 

Datum in_Fldrest, in vigilia sancti Laurencii martyris, anno Domini 

millesiriid quătăSrgentesimo septuagesimo septimo. 

Bazarab, dei gracia Avayvoda parcium reg i Transalpinarum. 

Pecete rotundă, e. 3.3 cm. în diam. cu legenda: > LU ESAGIPEII, hOIE- 

BOAS AĂGTIIO,_BUSIICIO; adresa: circumspectis piris, îudici ac îuralis cele- 
a cati 

“risgue cipibus commoranlibus în civitate Brassovia nobis honorandis. — Orig. 

în arh. Braşovuhui. ” 

CCLXXXIY. 
1479. 

Amiciciam paratam debito cum honore. Sapientes et circumspecti 

viri, amici nobis dilecti. Notum sit vestris probitatibus, quomodo 

is diebus elapsis proxime preteritis temporibus familiares nostri 

transsiverant ad regnum Transalpinum et de regno predicto por- 

tabant oves et equos, idem] vos ab ipsis recepistis. Igitur op- 

tamus ac petimus vestras amicicias per presentes diligenter, qua- 

tenus oves et equos vellitis et dignemini reddere et restituere vel- 

litis familiaribus nostris; quia si feceritis, bene quidem, alioquin 

sciatis quod solusmet ipsos in dampno non permitunt (sic), sed tamen 

pacem ac unionem non habetis cum regno Transalpino. Igitur vel- 

litis et dignemini familiares nostros ut nutrire possent se ipsos, 

quia tamen Cipellus die noctuque exibit huc ad patriam vestram 

depredare, et hoc non cogitetis. Datum in Cibip, feria secunda; 
anno Domini millesimo jquadringentesimo 7 (siz) nono. 

Bazarab, maioră bvayvoda parcium regni Transalpinarum.
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Pecele rotundă, 3.3 cm. în diam., stricală; adresa: sapientibus et circum- 

speclis viris, îudici, iuratis ceterisgue civibus commorantibus în Brasso, ami- 

cys nobdis honorandis. — Orig, în arh. Brașovului. 

Basaraba Il cel Tânăr. 
meta a 

COLAXAY. 

1478, 19 Iunie. 

Salutem cum dileccione. p/ddentes et circumspecti viri, domini et 

amicy nostri honorandi. Noveritis homines nostros reversuros a. re 
gia_mayestate et a imperatore_ „Thurcarum, ipsi sue dominacionis 

secundum optatum ct, desiderium nostrum nobiscum graciuse fe- 
cerunt, mitetque ipsa/Sua regiă ma mayestas homines et notabiles viros 

erga nostram magnificenciam pro: pactu et.unione fienda. Quare pe- 

timus vestras amicicias et, dominacionem, quatenus dum ipsos am- 
basiatores regie /mayestatis venientes audiretis, ipsis supplicare dig- 

nemini, nostri/ex parte videlicet, Amlas et Fogaras nobis relaxare 

dignentur ; Adventum eciam ipsorum nobis emendare (?) dignemini. 

Ex TDargovistya, die Prothasii, anno eiusdem LXX-mo octavo.- 

rr Bazarab _iuniori/yazvoda, Transalpinensis, 
“v[estrarum) a|miciciarum] dilectus. 

Pecete rotundă, c. 3-7 cm. în diam. cu legendă în lilere subțiri, din care 

se cunoaște încă BSAGSIPBAI (cf. No. Cc VII și CIĂ)s; adresa: prudentibus et 

circumspeclis virisy tudici Zi civibus civitatis Brassovieusis, amicys nostris ho- 

norandis. -— Orig. în arh. Brașovului ; textul după lectura d-lui N. Jorga. 

COLIXĂYVI. 

1479. 27 Octomvrie. 

Honoris gratum.  Quemadmodum intimastis per hominem no- 

strum, ratum bene intelleximus atque nos multum: gaudemus atque 

gratificamus ; igitur in fidem nostram transmittatis negociatores ve- - 

stros în regna nostra ambulare; cum omni paciencia poterunt am- 

bulare atque cum omni discrecione, ut possint pauperes utriusque.. 

per” “Turkos pacior;  igant quasi în cellum, sic ducunt quocunque 

voluerint ; non nostra voluntas ; sed nos cum omni bona voluntate vo- 

lumus pacem-componere, quia, quidquid. accidit usque nunc, vel per . 

Layotam sunt orta. Sed a modo in posterum in caput nostrum quie- 

22 
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tamus, quod Turchi per terram „Transalpinam non poterunt viam ha=: 

bere ; si oporteret nos ad. “Chesarem equitare, eciam non pigritamus.. 

Igitur si poterit fore, exinde multumi exhoramus, quatenus a Ste- : 

phano  Bathori lucrare dignemini fide sue cristianitatis salvum con- 

ductum, ut uti possemus hominem_nostrum circa eundem intimare ; 

nos libenter acciperemus a vobis atque gratificaremus vobis ut uti 

possemus pacem_componere infra regna, ut ne venirent plura scan- 
“dala. Datum _Bolarest. De cetero autem, quitquit vobis retulerit, ra- 
tum credatis quasi nostris. Feria quarta proxima ante festum Simonis 

et lude, anno Domini LXX-o nono. 

Bazarab! iunior_wayvoda Ipărcium Transsalpinarumi lomi za 
Pecete ratuudă, €. 3.3 Cm. în diam. ștearsă de 1ol; adresa: circumspectis 

ac providis jviris Brassooie constilulis, îudicis, îuratis ac cioibus, amicis nos- 

Iris. — Orpe. în arh. Braşovului ; textul după lectura d-lui A. Iorga. 

  

COLXXXVU. 
j 1481, 16 Noemvrie, 

Circkmspecti ac providi viri,. amici .nobis sincere honorandi. No- . 

veritis boierum nostrum  spegialem. nomine,Thudor 1) in quibusdam 

certiisimis. factis nostris circa vestraș_amicicias destinare fecimus. 

Igitur quidquid ex parte nostri-Sfetenus vestre amicicie dixerit, 

tunc (2) petimus ac optamus-festras amicicias per presentes diligen- 

ter, quatenus .ffidem „predicti boieri nostri vellitis et dignemini se- 

- dulam adhibere tâmquam ab ore proprio nostro prolatis. Datum in 

Bwkurest, feria sexta proxima post festum beati Martini episcopi, 

D= anno. Doniini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. 

Bazârăb'” iuniorj ivayvoda, p arejum „reni. Dransalpinazum. 

ecele rozundă, €. 3.5 cm. în diam, stricată ; adtsa: circumspeciis et pro- 

vidis viris, îudici, îuratis ceterisgue civibus cioitatis Brassoviensis, anicys 
obis honorandis, — Orig. în' arh. Braşovului, 

COLIXIAVIII. 

1451. 
— 

Amiciciam paratam debito cum honore. Circumspecty et providy 
(i „amicy nobis. honorandi. Sciatis quod literas vestras nobis missas 

os cum honore intelleximus et multum gratanter accepimus a 

n copia Academiei greș. Schoder. Presupunerea dar că Schoder e Hadăr 
(acta dela 'No. CXLIX) trebuc înlăturată. Cf, și No. următor. 
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vestre amicicie quod multum laborastis propter nos ct propter 
„pâcis et unionis. Igitur sciatis quod in brevibus temporibus desti- 
nare volimus hominem. nostrum _Thwdorem circa magnificum Sthe- 
panum de. _Bathor, ct cciam petimus quod vellitis et dignemini 
duos iuratos vestros circa wayvodam_vestrum destinare, ct ibi cla- 
rius potestis audire qua de causa usque nunc non destinavimus 
nunccios nostros circa regialm_maiestalţem. Cetera iator dicet, cui 
ffidem adhibeatis. Datum in Arges, dominica dic, anno Domini mil- 
lesimo quadringentesimo ppctuagesimo primo. 

Bazarab iunior, |Avayvoda parcium_regni_„Transalpinarum. 

Pecele rotiindă, €. 33 cm. în diam., pierdulă; adresa: circumspeclis et pro- 

vidis foiris). iuratis celerisgue ctoibus croitalis [Drassooicusis], amroys uobis 
sincere [dilectis]. — Orig. în arh. Brașovului. 

CCLANNIA. 
1481. 

Circumspecty et providi viri, amicy nobis dilecty. Notum sit vobis 

per presentes nostras, quomodo cum rebus vestris sitis hbere ct 

pacifice in Tregu9 9 nostro, „Lransaipino, ambylare, ct committimus vobis 

Transalpino, eciam cum rebus vestris velimus vos pacifice permittere 

sine gravamine alicuius. Datum in Argias, dominica die, anno Do- 

mini millesimo quadringenthesimo octuagesimo primo. 

Bazarab unior fraysoda parcium_regni Transalpinarum. 

Pecete rolundă, c. 3.3 cm, în diam cu degendă Ti litere “subţiri ca la ho. 

CCLANXV, ștearsă de tot; adresa: circumspectis et procidis tiris, mercalo- 

pibus civitatis Brassoviensis, amity nobis sincere honorandi. — Oris. în arh, 

Brașocului ș textul după lectura d-lui A. orga. 

Vlad III Călugărul. 

CCNC. 
1492, 18 lanuaric 3). 

W'laad, vawoda partium _Transalpinarum. 

Circumspecti amici et vicini nobis semper honorandi. Maximas 

grates vobis referimus, quod illum magistrum ad nos transmiseratis, 

Nos cundem destinavimus ad claustrum nostrum Kozya, ut videat 

  

1) Aşa e datată accastă scrisoare şi în regestul din arh. Sibiului,
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candelabrum quomodo est dispositum. Vos autem cum Kirka con- 

civi nostro cum magistro illo convenite et nobis per unum hominem 

nobis in literis vestris renunciate, quomodo conventionem [cum 

malgistro fecistis. Nos autem, quando paratum fuerit, pretium totaliter 

[exsolvemus]. Valete. Datum in Byluwresth, feria quarta proxima 

post [festum beati A]nthoni 'confessoris, anno Domini etc. 1492. 

  

„Pecetea. pierdută ; adresa: circumspectis magistro [cioiun] et iuralis ciotbus 

civitatis Cibiniensis, amicis nodis semper hkonorandis.— Orig. în arh. Sibiului. 

2. 
a CCACI. 1 : , i 

N 
d zi 

N 1492, 30 Dechemvrie, Hut (hi 
pb db: 

 Wlad, dei grâtia vaivoda partiuin Transalpinarum. 

Circumspecti amici €eț vicini nobis honorandi. Dabimus scire 

quod Thwrchi deponerenti pacientiam cum _domino rege; Caesar 

dedisset ”vaivodatută de Zendere uno familiari „qui vocatur Alibelz, : 

altero autem qui nominathr Malkowich dedisset vaivodatum de, 

Bodon, et nunc sunt cum beilis maximis, sed nescimus ad quas 

partes volunt transire. Nos timemus, ut ad Hathzak aut ad Tran- 

_Silvaniam nun debeant arsi pro eo vosmet custodiatis, is; duia 

e
m
a
 

volunt devastare in Hungaria. Rogamus autem diligenter, ut nolite 

aliquibus narrare, quia si audiveri[n)t Thwrchi, nobis perimenta facie- 

tis, sed sit occulte ; et stam literam magnifico Stephano de Bathor 

ad manibus magnifici Stephani de Bathor praesentare dignemini et 

velitis; ad manibus aliorum non debent dari. Datum in: Bwlkwresth, 

dominica proxima ante festum sancti Silwestri papae, anno Domini 

etc. 1492. 
| / 

Pecete rotundă, de 3.3 cm. în diam., cu legenda: > 100 69, RASA ROHBOASI 

"AAGTINO BIO HI FOGIIOANIIIh, die păstrată ; adresa: € circumspectis ma- 

gistro civium et zuratis civzbus civitatis Crbinieusis, amicis et vicinis nobis 

semper hkonorandis. — Ori, în arh. Sibiului ; resumat de Engel; Găsehichte 

ine e 
— 7 

cote 

1 93-35 Aprilie, 
na ce 

Pati Ti = 

Wlaad, dei gracia Avayvoda" parcium Transalpinarum: 
ee m ne 

Circumspecti amici ct vicini_nobis honorandi. Reducatur in me- 
moriam vestri, quantas amicicias vobis usque nunc fecimus, et: the- 
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zaurum nostrum propter vos divisimus, nunc autem omnia illa obli- . 

vioni tradidistis. Quia si non tradidissetis bblivioni, extunc certaretis 

propter humicidia illa castellanos de Therch, qua ipsi fecerunt, et 
propter humicidia illa clausimus vias alpinarum vestrarum, quousque 

latrones illos non expellerentiqui:sunt in castro de-Therch castelani, 
Et si vobis fuerint necessum aperciones_vjarum, extunc transibitis 

ad woywodam Transsilwaniensem, quia nos humiicidia ista in vanum 
o caer rar 

îion” permitebimus et sere =nissimo „domino, ladizlao_regi.nuncciabi- 

trones et spoliatores, non tenet homines. bonos, qualiter tenebat Sthe- 

phânus de Bator. Datum in Byvlewresth, feria secunda proxima ante 
festum sanctorum Pilipi et Tacobi apostolorum, anno Domini etc. 

1493. ia 

Pecete rotundă, c. 3.3 cm. în diam. stricală; adresa: + Bpamsenom, Cer 

cumspectis sudici et iuratis cioibus civitatis Brassoviensis, amicis et vicinis 

nobis honorandis. — Ore. în arh. Brașovului. 

-J. 
CCXCIII. 

1493, 27 Iunie. 

ora 

Wlad, dei gracia woywoda_ parcium Transalpinarum. Circumspecti 

amici et icini-hostri“honorandirAtidivimus quod de _vestris_domi- 

nacionibus_re regia maiestas accepisset vigesimam et dedisset i in mani- 
bus woywodarum_ Transsilwaniarum. Nos autem - destinavimus ali- 

quam “Quantitatem piperum et alias res ad coniparanduni! pannorum 

ad necessitatem domus nostri. Pro eo, rogamus diligenter,. quatinus 

debetis loqui vigesimatorum, ut de” îllis rebus nostris, que ibi ven- 
duntur et comparabuntur, ut. nGient vigesimas recipere, amicicie no- 

stre ob respectum. In quibus autem woywodarum domini._suorum 

et ipsis vigesimatoribâs in omnibus voluntatem eorum faciebimus, 

Dominaciones vestre scitis quod usque nunc în rebus nostris nullus 

de vigesimatoribus recepissent : et ipsi faciant similiter, et nos volun- 

tatem eorum non postponemus. Valete. Datum in Bwlzwresth, feria 

quinta proxima ante festum sancti Petri et Pauli apostolorum, anno 

Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio. 

  

Pecete rotundă, c. 33 cm. în diam, cu legenda : > UGO ĂSTA, LOINBOA 

ALAGTHIO B2SHIO Ii TOGNOAJIIE'; adresa: cîrcumspectis indici et iuralis crvi- 

bus czvitalis Brassovicsis, amicis et vicinăs nobis honorandis. — Orig. în arh. 

Brașovului ; zextul după Zectura d- -Zui N, „orga. 
ee andrea apei Pe 
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e 
CCĂXCIV. 

1494, 1 lulie. ț 

Wlad, de ei graţa vaivoda parțium_Transalpinaromm, 

Circumspecti amici et vicini "pobis semper honorandi. Intimata et 

scripta vestra sane intellexisse propter quendam. hominem sciant 

vestrae dominationes, quod homo ille se ipsum dixisse filium vai- 

vodae; propter hanc causam cisus est nasus illius hominis. Propter 

aliam causam iterum, quod servierit apud Alihne et literas suas in 

regnum, nostrum _boyaribus. portasset; propter has causas cisus est 

nasus. us. Autem non fuit de regno vestro, sed fuit de h regno.nostro 

et mansionem possessionemque haberet in provincia nostra. Ista est 
peccata ipsius. Iterum homines nostros misimus propter Manchora 

(Man Chora?), ut ipsum captivarent et secundum peccata sua poena 

puniant. Valete. Datum in Thargowista, feria tertia proxima ante 

festum _visitationis beatae Mariae virginis, anno Domini millesimo 

quadringentesimo nonagesiino quarto. 

    

Pecete rolundă, de 3. 3 cm. în dian., pierdulă ; adresa: circumspectis ma- 

gistro civium et iuratis civibus civitatis Cibiniensis, amicis ct Dicinis nObis 

semper honoraudis.— Orig. în arh. Sbiuluti. 

cokev. | 

1494, 26 Noemvrie. 
4 

Wlad, dei, -gracia woiwoda parcium.ransalpinarum. 

Circumspecti amici et vicini nobis honorandi. Sciant vestre do- 

minaciones, quod nobis non 'aparet bene, quod hos mercatores 

nostros captivastis; s[cliant amicities vestre, quod Si_ eos homines 

nostros non dimiseritis cum rebus. „eorum, ita sciatis, quod Yias 

claudere faciemus, quia homines. nostri non possunt cum paciencia 

in medium vestri ambulare; cum vestris” semper _habuimus pacem, 

sed vos nescimus qua de causa facietis talia. Datum in-Lharga-,,.. 

wistha, feria quarta proxima post festum sancte Katherine virgi- 

nis, anno Domini etc. LXXXX quarto. | 

s Pecele de 3.5 cm. în diam. cu legenda: »X 100 BĂSIA, [BOHBROASI ALAGTIII0) 

i FASHIO Ii TOGIIOANIIL; azresa: Circumspectis iudici ef îuratis civibus civitalis 

Brassooieusis, amicis uobis semper honoraudis. În dosul scrisorii se mai află 
notita conlimporană: difera Bropter caplivos Valachos.— Orig. în arh. Brașovului.
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Z 
COXÂVI. / | 

-1495, 5 Ianuarie. i a) Pa 

Wlad Năzi gracia voyuod ia parcium Transalpinarum. Circ oi 

“amici et: vicipi nobis hondrandi. Notuma 373 vestris domi aGionibus 

quod in. pireteritis- tempori]bus captivare mercatores nostros fecistis; 

per eos acceperunt flor, Ie .XX; nunc autem familiaris v[estre] d|omi- 

nacionis] qâi esset in castro de Therch ipse cum castellanis eiusdem 

castri -unum mercatorem nostrum: Wallan vocatum, fratrem Mihne, 

qui cum iusticia in medio vestri ambulavit, eum similiter familiaris 

vester cum cas:ellanis captivaverunt, Nescimus que opera ista Tvolunt 

esse, ut_homines_t_mercatores_nostri in medio vestri cum paciencia 

non possunt hinc et hanc ambulare. Sciatis quod vias, claudimus, ut 

_homines_ nostri ad vos non transiant et vestri ad nos non veniant. 
Aut putatis quod'pannum. aut: ferrum in aliis locis non possumus 

invenire? In Moldowa_aut.in Thwrchia tantum înveniemus Quantum 
fiet voluntas nostra. Quia' hunc mercatorem nostrum familiaris vester -. 

captivavit, et, que dampna paciet, propter vos paciet, videte quid 

operamini. Et quid hiis familiaris noșter Benedictus dixerit, fidem 

adhibere velitis creditivam. Datum in Lhargawistha,-feria secunda 

proxima ante festum Epiphaniarum, anno Domini millesimo qua- 

dringentesimo nonagesimo quinto. 

Pecetea fiind cusulă în lesătura. volumului Fronius, nu se recunoaşte din 

Zesenda ei decât 10 Hi, TOGIIOANIIh ; adresa: circumspectis Zudici et iuratis 

cividus ctvitatis Brassoviensis, amicis el vicinis nodis semper hkonoraudis, — 

Ori. în arh. Brașovului ; textul după dectura d-lui N: orga. 

Radu IV cel! Mare. 
4 

COXOVIL. 

1498, 12 Septemvrie. 

Radwil,: dei gratia vaivoda Transalpinus etc. Circumspecti: Xicini 

et amici nobis plurimum honorandi. Ea quae nobis vestris in literis 

nec non per hominem vestrum intimastis sane intelleximus, de vestris 

autem benivolentiis erga nos habitis inmensas vobis referimus gra- 

tiarum actiones. Notum est yestris_ dominationibus, quod praesen- 
tem guerzaim seu_litem non nos, sed domini Gereb inceperunt. In 
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ultima autem receptione pignoris per._nostros.. familiares intellexi- 

mus a vestris familiaribus, quod etiam iobagiones serenissimi 're- 

gis damna sunt passi. Quapropter loquimini cun domino episcopo, 

et cum primum ipse prius persolverit nobis damna illata plenarie, 

demum sic et nos persolvimus tam iobagionum. regiae maiestatis 

quam domini. episcopi. Item dominationes vestri possunt etiam se- 

renissimo regi conqueri contra dominum episcopum, quia praesen- 

tem litem prius ipse inchoavit; demum animabus nostris instillavit, 

quod haberetis taedium ex parte Turcorum. Quare notum sit vobis 

quod nullum Turcum intra regnum nostrum invenire possetis vobis 

nociturum, quam iniuriam nobis intulistis, quod contra vos Turcos 

duceremus. Scitis nobis boni amici et nos vobis similiter adesse 

volumus. Quare sciendum pro certo, quod quemadmodum regiae 

_maiestati iuravimus, sic inviolabiliter observare volumus cum omni 

fidelitate. Valete per tempora longa. Ex Dylga, feria quarta ante 

festum exaltationis sanctae crucis, 1498, iai a 

i Pecete rotundă, de c. 3 cm. în diam., deteriorată, cu legenda: XX 100, PSIAS 

| |oenoat MHĂOGTINO BASI[EjIO [U COGJNOAHII, cz Zieatura HI; aaresa: 

circumspeclis magistro civium, iudicibus duralisgue consulibus civitalis Cibini- 

ensis, dicinis et amicis nobis plurimum honoraudis ete.— Orig. în arh. Stbiuluz. 

A Ă 

COXCVIIL. 
1499, 18 Fevruarie, 

Radywl, dei gratia vaivoda Transalpinus etc. Circumspecti vicini, 

et amici nobis“plariiium honorandi. Ea quae nobis vestris in li- 

teris nec non per hominem vestrum intimastis sane intelleximus 

ex parte nostri iobagionis Gyrgyna vocati, nec non ex parte Thomae 

Olaz condam vestri Concivi; ad quae vestris amicitiis breviter res- 

pondemus, quod genitor noster quasdam _literas magistro civium 

videlicet Iohanni Agata nec non iudicibus iuratisque consulibus pro- 
tunc miserat, inhibendo ibidem res et mercimonia Gyrgyne ne 
Thomae Olaz ad manus dare velletis; sed vestri amicitiae Bon cu-: 
rantes cum litera nostri genitoris eidem Thomae ad manus prae- 

domino regi saepius conquesti fuimus, RA sno vajvodăt De 
et vobis, ut homini nostro satisfacere velitis, quas quidem usque 
praesentiarum neglexistis. Sciendum autem quod hiis diebus ve- 
niunt quidam Turci, quibus' idem debitor exstiterat ac eundem
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collo ligato oportet ad manus ipsorum dare, quia aliter non habet 

unde solvere. Ubi enim dicitis, quod primo in medio vestri idem 

non moretur, sed in Koloswar, ad hoc. vobis  respondemus, quod 
“non tantum Cibinium neque Koloswar, sed totum regnum Hungariae 

pertinet ad serenissimum. dOminuni regem. Constat enim vobis quod 

hucusque in praesentiarum, de undecunque venerunt ad nos pos- 

tulantes iudicium et iustitiam a quocunque în nostro regno existente, 
"et fecimus iudicium et iustitiam volumusque et in posterum. Quare 

rogamus nunc vestras amicitias, ut vobis non sit grave, quia debita 

istius Gyrgine de undecunque petimus, sed rehabere volumus. Cete- 

rum autem rumores ad praesens non habemus quas vobis intimemus. 

Si autem aliquae erant, procul dubio intimare volumus ac omnem 

amicitiam et vicinitatem vobiscum tenere, quemadmodum genitor no- 

ster, sic et nos. Bene valere desideramus. Ex Targavistya, feria se- 

cunda proxima post dominicam Invocavit, anno Domini 1499 etc. 

Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam., pierdută ; adresa : circumspeciis magistro 

Ciotum, iudicibus iuratisgue cousulibus ctvitatis Cibinzeusis, vicinis et amicis 

nobis honorandis etc. — Orig, în arh. Sibiului, 

Zrt d Srl 
DD — , 

CCXCIX. ai 

1500, 12 Aprilie. pm fi pa în 
00944 „4 hr 

Nos Radul, dei gratia. vaivoda Tranșalpinensis etc., iudici iuratisque Ann 4 

consulibus septem “sediu Saxonicalium salutem plurimam dicimus, A Hr 

Domini ac vicini mihi multum dilecti. Notum facio dominationibus pa [4 

vestris, quomodo fidelis noster Michne litigavit coram circumspectis 

consulibus Cibiniensibus cum domina Nicolai Prol defuncti ipsique 

circumspecti consules iudicaverunt secundum voluntatem dominae | 

Nicolai Prol et nostro fideli. Michne iustitiam denegaverunt. Noster 

-praefatus Michne rediens de Cibinio testes idoneos fide ac honore 

dignos in nostram praesentiam adduxit, videlicet dominum Kirla, 

dominum Michne, Georgium..Grecum -et..Avedik, qui conscientiose 

fZ3i sunt SUpEr animas eorum, quod dominus Nicolaus Prol ipsis 

praescriptis testibus ore proprio dixit, quod ipse Nicolaus Prol tene- 

retur domino.Michne XXXI mille cultellos et Il cantayr pyper debet 

exsolvere teoloniatoribus, sed dominus-Michne tenetur domino_Ni- 

colao Prol în II literis 200 et LXXXI florenis. Haec locutus est 

dominus Nicolaus Prol testibus praefatis post computationem et li- 

AArnIhh:
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teras ipsius domini Michne. Ideo mittimus ad vestras dominationes 

tionibus + vestris iuramentum. O rogo atque 

peto vestras dbininătiGnes, n non velint iudicare secundum voluntatem 

dominae quondam relictae Nicolai Prol; sed secundum testimonium, 

2 quoniam istis teştibus praefatis esset adhibenda fides etiam coram- 

i regia „maiestate, Quia meliores homines nos non habemus in_terri- 

Gris îsi nostro Ia non perderent animas eorum propter Michne, 

si scirent ipsum ae sinistre. Nos enim maxime dolemus et dolu- 

iercatores fere omnes suas .. mercancias in Ci- 

cient | coram domie    

  

gina perdidit 600 for, Dreyusche Perdidit 400 flor. “Domino Kyrla 

praescripto solvunt fideiussores, sed satis male; sed alii omnes 

perdunt suam pecuniam. Er iam fortassis velint quod et ipse prae- 

fatus Michne perderet 200 et 17 flor., quos praefatus Nicolaus Prol 

tenetur; sed nos nostrum fidelem Michne in damno permittere no- 

lumus, quoniam ipsum ita novimus, quod ipse sinistre non agit tes- 

tesque habet valde honestos. Insuper ea quae praesens lator loquitur 

coram vestris dominationibus, ei fidem adhibere velint dominationes 

vestrae ut ore nostro proprio rogo, quoniam cubicularius noster 

est. Vale. Diptim-ex Targovischteha „proxima dominica ante res- 

surrectionem Domini, 1500. 

Pecete rotundă, c€. 3 cm. în diam. stricată de tot; adresa: circumspeclis 

ac providis diris, iudicibus iuratisgue consulibus septem sedium Saxonicalium, 

Jautoribus nostris tam dilectis guam dilectissimis. — Orig, în arh. Sibiului. 

În arh. Sibiului se mai află o scrisoare a lui Radu cel Alare, de acelaș cu- 

Brins dar cu oarecari deosebiri de redacție. Data „Este ceeaș,, numai altfel for- 

mutată. se vede căâiiiâidonă au “fost scrise în acezăș zi, au îusă de acelaș 

scriitor, ceea ce rezultă și din compararea originalelor. O raproducempi Be 

aecasta în o. următor, mai „mult da o curiositate. de cancelarie. 

_ da. 

1500, 12 Aprilie. : 
. 

Nos Radul, dei gratia vaivoia a Transalpinensis 1) etc., magistro ci- 
vium ac iudici iuratisque civibu3 civitatis Cibiniensis salutem dicimus 
plurirnam. Notum sit dominationibus vestris, quomodo fidelis noster 
Michne, frater Angeli, coram nobis ac circumstantibus dominis meis 

1) În copia Academici Transalpiut. 
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satis clare enodavit, quomodo litigavit coram vestris dominationi- 

bus cum-honesta „domina „Nicolai. Prol.defuncti ex parte debitorum 

aliquorum. Vestrae_dominationes, ut nobis videtur, iudicaverunt se- . 

cundum voluntatem dominae, non autem secundum testes, et scan- 

dalisastis hominem meum ipsum retinendo in vinculis înnocenter. 

Noster enim praefatus Michne rediens de Cibinio testes idoneos fide 

ac honore dignos in nostram praesentiam aduxit, videlicet dominum 

Kyrlka et dominum Michne, Georgium Grecum et Avedil, qui consci- 

entiose coram nobis fassi sunt super animas et legem eorum, quod do- 

minus Nicolaus Prol ipsis ore proprio dixit, quod tenetur suprascripto 

domino Michne XXXI millia cultellorum et III cantayr pyper debet 

exsolvere theoloniatoribus, sed Michne praetactus tenetur domino NIi- - 

colao Prol in II literis 200 et LXXXI fior. Haec locutus est do- 

minus Nicolaus Prol testibus praefatis post computationem et post 

literas domini Nichne. Ideo mittimus dominum Kyrka ad domina- 

tiones vestras et Dragata de Ardgesch, qui etiam dabunt testimonium 

coram vestris dominationibus et conscientiose fatentur. Însuper ve- 

stras rogo dominationes, quatenus vestrae dominationes velint prae- 

fato nostro” HOmIRI videlicet Michne iusto succurrere iudicio, ut sua 

debita extorquere valeat iure mediante. Quod si feceritis, vices op- 

temus refundere condignas. Videant vestrae dominationes -quanti 

mercatores perdiderunt sua mercimonia in civitate vestra ex merca- 

toribus nostris: Kyrla perdidit V millia flor., Dragota perdidit 1.000 

et 300 flor., Niculla-perdidit 3.000 flor., Gergina 600 perdidit flor., 

Dreyusche 400 perdidit flor. Domino IEyrca pre praescripto solvunt fi- 

deiussores, sed satis male; alii autem omnes s perdunt pecuniam eorum. 

Nunc enim velitis quod et noster fidelis videlicet Michne perderet 

pecuniam suam. Scitote quod hominem nostrum videlicet Michne 

in damno nolumus permittere, quoniam inteileximus, quod ipse sae- 

pedictus Michne est in via recta testesque habet valde honestos, 

quibus etiam esset adhibenda fides coram regia maiestate. Insuper 

ea quae praesens lator videlicet Laczko. cubicularius noster vestris 

dominationibus dixerit, fidem ei adhibere velitis rogo. Valete etc. 

Datum ex Targoyțisehteha,-proxima dominica ante resurrectionem 

Domini, 1500. 

Pecete rotundă. 3 cm. în diam., stricată de Jolt ; adresa: providis ac circum- 

speclis magistro civium ac iudică iuratisgie cidibus civitatis Cibiniensis, fau- 

foribus nostris specialissimis. — Orig. în arh. Stbiului.



e
t
e
 

348 

-Ş- 

COCL. 

1500, 31 Mai. 

Radwl, dei gratia vaivoda Transalpinus etc, Circumspecti vicini 

et amici nobis honorandi. Constat vestris circumspectionibus, quo- 

modo inter honestam dominam_Elizabet consortem-videlicet: condam 

Nicolai Prol ab una, ex altero vero parte |Mihnem _fratrem Angeli 

de Targavistya quaedam lites coram vobis nobisque ” quarundam 

summarum pecuniarum exortae exstiterunti idemque  Mihne 'coram 

vobis testibus approbavit fide dignis nec non in isto regno coram 

homine ciusdem dominae praedictae iusque suum obtinuit. Igitur 

petimus vestras amicitias tamquam amicas tt vicinas dilectas, qua- 

tenus praedicto homini nostro Mihne vocato ex parte dominae Eli- 

zabet omnimodam satisfactionem impendere velitis et dignemini, 

neque eidem terminum praefigere velitis usque ad festum sanctae 

Katherinae virginis; an eidem praedicto Mihhe ibidem satisfacere 

velitis, an domina Elizabet det suas literas île homini Mihne, vi- 

gore cuius possit et ipse sua rehabere debita. Valete. Ex Targa- 

„Yistia, die dominico ante festum Pentecosten, anno Domini millesimo” 

quingentesimo etc. 

Pecele rotundă, c. 3 cm. în diam., cu legenda : XX 16) PTASA BOEROASI WNU- 

AOGTIIO EAIEIO [Hi FOGINOANH, cz Higaturile Ah și "Tm; adresa: circunspeclis 

magistro civium, iudicibus iuratisgue consulibus civitdeis Czbinieusis, vicinis et 

amicis nodis plurimum henoraudis etc. — Orig. în arhl Sibiului. 

-b- 

CCOILI. 
1502, 19 Iulie. 

Radwl, dei gracia- wayvoda_Transalpinensis ete__Circumspecti vi- 

cini et amici nobis honorandi. Rogamus v|estras] a[micicias] obnixe, 
quatenus quasdam ollas aereas nobis preparare facere velitis, vi- 

delicet ut una sit ita magna, quod duos boves în ea coquere possint, 

alia ut unum bovem, 32 ut medium bovem coquere possint, Prete- 
rea iterum ollas „aereas, ut una, duos ircos, secunda ut unum ircum, 
3a ut medium ircum. -în «€ eisdem goquere. possint. Ittem ădhuc simi- 
liter' ollas_aereas videlicet ut in prima ad tres scutelas, alia ad duas et 
sic consequenter. Que quinque in uno nido existant, et quilibet vaide 
spissitudinis existere debeat. In toto facit XI ollas Item iterum ro-
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narurm,. alia similiter, Item duo flabella pro sex A[orenis]. si paratum 
invenietis, extunc per familiarem_nostrum.Fodor-vocatum quam cito 

intromittere velitis, Preterea misimus per familiarem_nc nostrum. Fodor mr 

illis magistris fi[orenos] X, ut cuilibet aliquantulum solvere debeati in 

primis; postquam autem erit paratum, petimus ut quam cito “mobis 

renunciare velitis, et nos precia ollarum atque, cordarum v[estris) a[mi- 

ciciis] remittere volumus. ltem pro flabello misimus fi[orenos] sex; 

si potest invenire paratum, bene quidem, alias quam cito parare fa- 

cere .velitis. Ex Targavistia, feria 3a ante festum sancti Elie pro- 

phete, 1502. 

Pecelea stricată; adresa: circumspectis iudicy iuratisgue civibus civitalis 

Brassooien$I5 70 picinis et amăcis nobis honorandis etc. Cu aceeaș mână, în 

dosul scrisorii, notița: Item dedimus I[ marcas argenti et 3 messink. —0Orig. 

în arh. Brașovului. 

Ia 
COCIIL. | n 

1504, 18 Iulie. Ie 

Radwl, dei gratia vaivoda partium regni Transalpinarum etc. Cir- i i 

cumspecti vicini.. et amici nobis honorandi. Cum omnium _Fauiiio- 

rum et: honorum vestras circumspectiones participes efecinius, nunc 

autem constat vestris circumspectionibus, quomodo nepoti nostro ex 

sorore_videlicet Perl vocato, filio summi secrgtării nostri Staylco 

ogonfeth, filiam egregii condam Demetri_laksit legitime in_coniu-. . 

gem „copulavimus; igitur petimus easdem obnixe, quatinus” nuptiis,, 

eiusdem,, interesse_ velitis nostri amicitiae ulterioris ob respectum, 

tate celebrare. volumus. Cetetum is familiaris i noster Daan spatarius 
quaecumque nomine nostro dix[erlit, fidem velitis adhibere indubiam. .. 

Item ante festum asumptionis beatae Mariae virginis vestras amici- 

tias tribus diebus hic in Targavistia praesentes esse fieri optamus. 

Valete. Ex_Targavistia, feria quinta ante festum sancti Eliae pro- 

phetae, 1504. 

Pecete rotundă, de c. 3 cm. în diam. ştricală ; adresa: circumspeclis magistro 

croium, îudicibus iuratisgue consulibus civitalis Cibintensis etc. Dicânis et amicis 

nobis plurimum honorandis etc. — Oris. în arh. Sibiului.
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CCCIV. 

„1504, 22 Octomvrie. 

" Radwl, dei gracia wayvoda pargium regni Transalpinarum etc. Cir- i 

cumspecti %iciai et amici _nobis honorandi. Grates relerimus v[es- 

tris] a[miciciis] de novitatibus nobis scriptis. Licet enim de multis locis 

aliter nobis scripserant, que ' quidem scripta nobis displicebant; 

gaudemus de şanitate domini nostri _graciosi ; scimus bene quod 

post mortem eiusdem quam plures rixe orirentur, ita quia vix aliquis 

senium talem meminit, etc. Valete. Es—FParpavistia;-feria 32 in die 

sancti Severini episcopi et confessoris 1), anno Domini 1504. 

" | Pecete roluudă, 3 cm. în diam, cu 1esendă: > >X 109 S baas Să ROCEBOASI AUI- 

AOGTIIO BAIGIO II TOGIIOAHH, cz ligatipile Ah și ZU; adresa: circumspectis 

zudici iuralisgue cousulibus Zivitatis Brassoviensis, dicints et amicis nobis hono- 

raudis ele.— Orrg. în arh. Brașboului. 

Între hârtiile Academiei. „Române se mai află o copie a acestei scrisori, scoasă 

din Xemeny, Apparatus" Gpistolaris, Z (Auzeul Transilvan din Cluj); deosebirile 

dintre această copie și cea reprodusă mai 'sus sânt rezultatul unor greșeli de 

citire ale ti Kenny sau ale celui ce a copiat ie dînsul. 

A ni ai 

pa n tar : ccbv. W IN in 4 Vis / N 1505, Ni Y 
” 

Radul, dei gracia Svayvoda parciui regni Transalpinarum etc. Cir- 

/ cumspecti vicii” et amici” “iobis Honorandi. Notificamus -Arlestris]- 

a[miciciis]  casum sew accidenciam |que a Turcis nobis contingerit, 

/ videlicet quedam..vada. simuli cum |teoloniis imperator a nobis re- 

cepit, preterea quatuor vel quibgue milia hominum aserit in suo 

registro reperisse, quos ad l regnum.nostrum dicit causa morandi ve- 

nisse, nunc autem a nobis tot rehabere optat. Nos vero nullis maxi- 

mis nostris donis sew amicorum nostrorum peticionibus imperațorem 

_Placare potuimus. Igitur oportet nos nunc transire personaliter” sine 

“moră ad eumdem. Si enim adiuvante deo poterimus ibidem aliquid 
boni perficere, extunc postquam deus nos cum sanitate reducet, mox, 
quoquo modo ambulaverimus, eisdem significare volumus. Quare ro- 

a 
m
e
a
 

    

:) Oct. 22, întru cât Severinus îmi pare a fi. episcopul de Colonia, a cărui săr- 
bătoare (23 Octomvrie) cade la 1504 într'o Miercuri, «In die> e pentru <in 
diem», spre ziua. Severin cel din Noricum era sărbătorit la 5 sau 8 Ianuarie. 
Cf. Grotefend, „ Zeitrechnung, 1 » p. 176; II,-2, p. 168. 

pape Tm pa e air da e
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gamus easdem obnixe uti committere velitis vestris_subiectis, ut cum 

hominibus_ nostris, quousque redibimus, pacifice manere debeant, 

Reliquum est ut deus felices vos conservare dignetur. 1505 2).__ 
m p. ŞI 

. Pedete_rotuudă, 3 cm. 'îu diam. cu legenda. »% LGO PSIASA EGEnOAa au” 
FĂ AOGTIIO BĂIEID -TOGIIGANH, ce Zigazurie AR și HUI; adresa: Zircumspectis 

" sudici luratisgue cohsulibus civitatis Brassoviensis etc, vicinis et amicis nobis 

honoraudis etel— Oraş. în arh. Brașovului. ” 

Acailemia Română posedă încă o copie a acestei scrisori, cu unele deosebiri de 

Zectură, luată din Amen, Apparalus epistolaris, ] (Muzeul transilvan din Cluj). 

  

ÎL] m 7 
| | OCOVI, op 7lara leg 

| 1507, 47 Aprilie. “ 

Rafiwl, dei gracia văigodă Traasaleinos etc. Circumspecti viri, vi- 

cini et amici nobis|ho randi. Misimus ad v[estras] c[ircumspecciones) 
hunc |fideleni. famili4rer trum_Alexium vocatum în quibusdam 
nostris certis negoriis per nos eundem plene eruditum, eisdem v[estris 

c[ircumspeccionibus] oretenus plenius deferen[dis). Igitur petimus v[e- 

stras] a micictes) o nixe, quatenus, quecunque nomine nostro idem 

predictus fa 

adhibăre indu iam etc. IDatum in "Bargayistia, Sabbato post Tiburci, 

anno Domini |1507. | dei rr bla? 

Pecţte rotundă, 3 cm. în dia, siricală; adresa circumspectis zudici iura- 

Zisgue onsulib1s civițatis Brassovieusis etc. viciuzs et amicis nobis honorandis 

ete. — Drig. în arh. Braşovului. ! 

7 15
 i
 

   
4 

„cect. [e 
1507, 4 August. 

zh 

  

Radwl, dei gratia vaivoda Lransalpinus/etc. Circumspecti vicini et 

amici nbbis honorandi. Ea quae per familiarem vestrarum circum- 
spectionum Demetţium nobis intimastis, dane intelleximus ; igitur et 

nos nonkulla” per | undem estris circum pectionibus nunciavimus, 
cuius dictis velis fidem adhibere indubiam. Datum in Targavistia, 

feria quaria in vigilia Mariae de nive, 1504. 

m Pecele. 70 undă, €. ] cm. în diam. cu legenda: SID PSIASA BOG[BOA] 

„i FMHAOGTIIO B:I[EJIO | LOGIIOAHH, cu Zgafurile Ab și HI; adresa: circum- 
aspects Tiăgistro cioium, dudicibus iuratisgue civibus civitatis . Cibiniensis ete. 

amicis nobis honorandis ete. —Orig. în arh. Sidiuhui. 

    

1) În.copia Academiei greșit 1507; 5 are în amândouă locurile aceeaș formă. | 

iliarid noster v[estris] a[miciciis] retullerit, velitis fidem N
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R Ju ah (anul tara et) 
CCCVIILI. 7 iul e pr "| mat în? 

. . p 

1507, 15 Septemvrie. ate cai Amt tel? 

„ Radwl, dei gratia_vaivoda Transalpinensis etc. Circumspecti vicini 
meet miam e cmae e capi 

et amici nobis hOnorandi. Scripta et intimata vestrarum circumspec- 

tionum sane întțlleximus, de quibus grates referimus, praecipue ex 

“adventu domini yaivodae Franssilvanenşis, etc. Igitur et nos nonnulla 

per Laczko familiarem vestrarum amicitiarum eisdem vestris cir- 

cumspectionibus 1) intimavimus,'cuius dictis fidem_ velitis adhibere 
indubiam, etc. Datum in Targazistia, feria quarta post nativitatem 

beatae Mariae virginis, anno Domini 1507. 

7 Pecete rotundă, c. 3 cm. în diam: cu egenda : O D_PSIAS Să BOEJBOASI 

fi AUIAOGTIIO EBIGIO [iH I'JOGINOANUI, ca: Zigaturile AMI, ni și prod. Ah; adresa: 

circumspeclis magisiro civiun, Zudicibus iuratisgue consulibus civitalis Cabr- pr 
p” 

niensis, amicis nobis honorandis, — Orig. în arh, Sibiului. Dai 

A ! | ] n TT Sci 

N CRET Si CI 
N 1507, 3 .Dechemvrie. 

    

Nos Radwl, dei grația vaivoda partium__regni Transalpini arin 

eter Recognoscimus - per praesentes, quod praedecessores nostri 

: săcrae coronae divisque regibus semper fideles tuerunt fideliaque 

“ serviția ubique locorum semper exhibuerunt, et quod etiam regnum 

| nostrim_existat..de > membro_regni Hungariae. lgitur volumus nos 

| imitari ve, tigia « divorum praedeceșsorum nostrorum, praecipue quon- 

dam genit is nostri piae memoriae Wlaad_vaivodae novissime de- 

functi,; uitai „nostri: - Transalpinensis domini, etc. Quod_ pacem 

“seu treugam _perpetuam quam cum serenissimo domino. Mladislao 

dei/gratia_Hungariae. BShemiaeque rege, etc., domino. videlicet. _no- 

stro-gratioso, praelatisque „et TONIDIISI re regni. eiusdem, simul cum 
Boyaronibus* (ao biiiBesSt huius rani nostri Transalpinensis, dispo- 

Suimus_et conclusimus,_hanc igitur “treugam et pacem_ cum iura- 
rr Drm arene 

mento fidelium nostrorum volumus observare cum prudentibus et 

circumspectis viris magistro civium, iudicibus iuratisque consulibus 

atque senioribus civitatis Cibiniensis, nec non septem sedium Saxo- 

nicalium partium regni Transsilvanarum,—ita quod eisdem et provin- 
„ciae fideles erimus in. omnibus 'rebus sine: omni dolo et fraude 

grataeque vicinitatis amoenitate pacificeque cum eis 'uti. Item si 

  

! 1) Orig. are aci încă odată vonnu//a.
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aliquae incursiones hostium, ut Twrcorum vel aliorum, a ad_partes j ( Vi îi 

illas_Transsilyanas, regnum_videlicet serenissimi. domini regis.domini! - :7747 

Dostri_ gratiosi, vel hunc _r regnum_ nostrum. Transalpinense' facere. 3; 774 

vellent, extunc nos totis viribus et. potentia boyaronum nostrorum: It 

atque_toto_regno_nostro, simul etiam cum - “adiutorio Cibiniensium / 2 pr! 

et septem sedium Saxonicalium, + resistâre et obstare, et nullo modo- 
pa? 

eis nocere permitti teneamur.: Casu vero quo tanti essent hostes, fi / 
quod eorum viribus_resistere nequiremus aut non possemus, extunc “2 

nos eosdem magistros civium, iudices et iuratos consules Cibinienses leţ” 

atque prudâates septem sedium Saxonicalium tempestive de eo aliis-/p 

„que quibuscunque machinationibus Thwrcorum aut aliorum hostium.- 

in detrimentum huius regni Hungariae vergentium avisare et certiores 

reddere bona fide nostra cristiana tenemur, ut vos quo melius de” 

opportuno cogitetis et custodire poteritis. Insuper, quod si aliqui' 

aemuli contra nos iînsurgere contingerit, quorum  viribus nos im- ip 

pares esse crederemus aut resistere non valeremus, quod deus - 

avertat, sed abhinc ad _regnum_serenissimi domini regis, Cibinienses 

septem sedium Saxonicalium, nos confugere contigerit, extunc om-' 

nes civitates, castra et _villae_vestrae nobis patefiant, simul cum 

omina. consorte nostra liberisque .atque omnibus rebus nostris,7e / Hpţi 

Doyaronihus” “uxoribusque, utriusque sexus liberis_eorundem, rebus- : 4 

que et bonis omnibus atque familia tota, intrandi, morandi, perse- : 

verandi atque exeundi liberam habeamus facultatem, ' quocunque 

maluerimus. Item si aliqui aemuli insurgerent contra nos, cum qui- 

bus vestrae circumspectiones | regere nequirent aut non valerent „br 

et hii, rebus et personis, nos molestare atque ad nos pertinentes | 

intenderent, extunc vestrae circumspectiones de talibus bona fide - 

vestra christiana tempestive nos avisare teneamini seu obligamini * ” 

Item quod etiam aemuli nostri în pertinentiis_vestris hospitia seu * 

- loca mansionum non n habeant, immo neque buccellam panis. Item Ș 

nullus inimicorum nostrorum causa praedandi cum auxilio vestra- . 

rum circumspectionum ad hoe regnum nostrum fiant.] liberi i intrare; 

sed tantum nos cum auxilio serenissimi, _principis.. domini reg Tegis: 

Hungariae_ Bo Bohemiaeque etc., domi ni_nostri gratiosi, praelatorumăue: 

et baronum_regni “eiusdem_simus liberi intrandi causa praedandi; 

„Înrecuperatione autem domini Sen-regni. NOStF. semper. teneantur? 

“domini Saxones âuxilio nobis bis adesse. Item quod nullus ex inimicis 

nostris valeat seducere familiares seu homines nostros, lateri nostro * 

“ adhaerendo. Item si qui ex familiaribus nostris excesserint, extunc 
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-ex parte quorumlibet iustitiam et iudicium administrabimus. Casu 

.vero, si qui tales essent, ex parte quorum iustitiam administrare ne- 

-quiremus, extunc în talibus nobis coadiutor[es] adesse velitis, ut 

eorum contumatiatn vestro cum auxilio refrenemus. Item si aliqui 

-et ad ad _- _aemulum_ nostrum, qui pro tunc in hoc regno nostro dege- 

-ret, intrare vellent, extunc vestrae circumspectiones debeant obstare 

"et eos intrare non permittant. Item quamdiu moram trahimus in 
" pertinentiis vestris, familiaribus „nostris non permittemus. pauperibus 

„A superflua damna inferre, sed tantum .quemadmodum fuit mos an- 

_tiquis_temporibus_: aliorum dominorum_huius regni nostri.praedeces- : 

-sorum in _medio vestrarum pertinentiarum__ perambulandi. Dum autem 

dederit et annuerit it deus, quod regnum nostrum recuperare valebi- 

"mus seu possimus cum auxilio serenissimi domini.nostri regis-prae- 

A latorumque et. baronum regni Hungaria vestrarumque circumspec- 

tionum, extunc in reditu nostro omnes civitates, castra et oppida 4 ii] 

atque villae nobis_apertae fiant, ita quod nos una cum domina „con- 

sorte nostra liberisque et bonis omnibus, boyaronibus uxoribusque 

atque utriusque sexus liberis atque tota farhilia” €orindem ad nos 

20 pertinentes, absque omni arrestatione et molestatione aliquali, nos 

+i ad propria venire libere et pacifice  permittatis et permitti faciatis. et 

" musque ad regnum nostrum „cum bona comitiva. et honesta_conco- 
m mitari_et_sequi teneamini. Haec autem omnia praescripta ut vera et 

firma atque rata sint, promittimus, bona fide nostra cristiana me- 
Wdiante, iuramusque per deum unicum, qui coeluni et terram creavit, 
intemeratamque genitricem eius virginem. Mariam, per sanctam cru- 
cem sanctosque et sanctos (sanctas?) dei et per evangelia sancta, quod 
haec-omnia „praescripta sine omni dolo et fraude, quousque regit spi- 
rit:1s artus nostros, inviolabiliter observamus et cum nostris „Subditis 

„et ad _nos pertinentibus observari faciemus. In cuius rei memoriam 

“ firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendentis et 
„authentici sigilli nostri munimine roboratas duximus concedendas. 
Daţum in_arce nostra Țhargavistya, feria sexta proxima ante festum 
beatae Burbarae virginis et martiris, anno Domini millesimo quin- 
'gentesimo septimo, etc. 

Et nos Gyrgina, castellanus castri de Poynar, Barbgl banus cum 
fratribus suis, Perwol yvornik et Danezu vocati, Stroya provisor cu- 
riae, Koleza. vornil, 1 Bagya vornik, Bagi , castellanus, Bagdan sunimus
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cancellarius et secretarius, Pervol_ magister agazonum, Kalotha 1) 
thesaurarius, Iwan Kalinaczkzi, Danezu spalarius Bagya pinoeri AIE , Alb 
thesaurarius, Dragicz, Kristyan et Stephanus-pytar, boyarone 
dictae_terrae Teansalpisensts etc. scenes cunăcă adi once pe 
dominum nostrum gratiosum, promittimus fide nostra “ckristiana 
iuramusque per deurm unum, qui creavit coelum et terram, et per 
beatam virginem Mariam et per crucem sanctam, quod magnificen- 
tia sua omnia praedicta magistro civium, iudicibus iuratisque con- 

  

sulibus caeterisque omnibus, quo [a]d praefatam civitatem et septem: 

sedes incolentes, sine omni dolo et fraude observabit, et etiam nos, 

quo ad nostram partem et quantum ad nos pertinet, pari modo tem- 

poribus perpetuis observabimus. In quorum omnium et robur et tes- 

* timonium penes sigillum. domini nostri vaivodae, domini nostri gra- 

tiosi, ad has literas patentes si suae  maşnific[entiae] 2) sigilla nostra 
appendi fecimus. Datum die et loco quibus supra, etc. 

Pecetea cea mare domnească și 12 peceţi boerești, atârnate.. Cea dintâiu e 

de c. 70 cm. în diam., cu vulturul cu crucia în cioc și cu legendă ctrilică ; 

aceasta este acoperilă însă de un strat de praf așa de gros că nici un cuvânt 

nu se poate ceti întreg; după biterile ce se văd, ea este identică cu cea cunos- 

cultă din pecefile de aceeaș dimensiune Băstrate la Academia Română și la Ar- 

bioele “Statului: > I00_ PATA săh o UI Elia Ene Seman SI [PO- 

s au păstrat n numai zz, “dia Zare sai sâui că jzute; una a din ele, a doua din dreapta 

peceţii domneşti, este rotundă, de 2 cm. în diam., ca figură are un buz zdugan și o 

semilună Ja stânga, ornamenlația în stilul peceţilor lui Dragomir Ud îște șz 

Calotă și legenda bine păstrată: > ASSISI _GTPOE POE ABOPHHK; celelalte zece, 

parte rotunde, parte ovale sau oclogone, sânt fără legendă, au însă felurite fi- 

guri; toate sânt în ceară neagră.— Orig. pe pergament în arh, Sibiului. Tipărit 

în Seiiver, Akteu und Daten îiber die geselsliche Stelluug und den IPirkuugsăreis 

der săchstscheu Waftionsuntversităt, DB. 27 și urm; Engel, Geschichte der IVa- 

Zachey, 2. 187 și urm. : Zurmuzaki, Documente, II, 2, p. 333 și urm, în foate 

Zrei locurile cu multe greșeli. 

-Ju- 
„CCC. 

1508, 29 Fevruarie. 

Circumspecti vicini et amici nobis honorandi. Scripta vestrarum 

circumspectionum .sane intelleximus, |per] praesentes autem eisdem 

'reierimus, quod Franciscum phisicum nostrum concomitari fecistis. 

  

-) În copia Academiei Râlo7ha. 

2) În copia Academiei sii magnifici. 
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De novitatibus autem sciatis, quod maximam curam habemus et nos 

quo ad Turcos; igitur, si esset timendum, extunc nos dudum vestris 

circumspectionibus ad scitum dedissemus, licet imperator praeparat 

se ad Rodas-an ad Persas,.Habemus eum (enim?) hominem illuc, qui 

postquam ad nos redierit quibusque rumoribus, extunc mox -vestris 
circumspectionibus. ad.scitum.dabimus; et, si aliqui falsis-rumoribus 

_Yos tenent, non credatis, sed, quemadmodum iuravimus vestris cir- 

“ cumspectionibus, hoc inviolabiter observabimus. Praesentes post lec- 

turam igne comburatis, etc. Datum in Targavistia, feria 3-a „post 

sancti Mathiae apostoli, anno 1508. 

Radvwl, dei gratia vaivoda  Transalpinarum etc... SI 

Pecete rotundă, de 3 cm. în diam. , Bierdută ; adresa: circumspectis masistro 

civium, iudicibus iuralisgue consuliduts civitatis Cibintensis etc. vicinis et amicis 

uodis honorandis etc. — Orig. în urh. Sibiului. 

Neagu, vornicul. lui Radu III cel Frumos. 

CCCNI. 

1469, 8 Noemyrie.... 

Salutem et honoris continuum incrementum. Egregii, prudentes - 

et circumspecti viri fratresque et amici nobis honorandi. Damus scire 

dominationibus vestris, quomodo sapiens vir Sţephanus literatus_ 
Brassoviensis in nostrum regnum venisset, videlicet Thargovistiam, 

causa inveniendi illos homines, videlicet Grecos, qui ad se ipsum 

false literam dedissent; quos praefatus vero Stephanus literatus facie 

ad faciem ipsosque invenisset, iurisdictionibus et ad legem ipsosque 

attraxisset coram_iudicibus et iuratorum civium, nomine Costa Spin- 
chel, alter _Kryako, etiam iuratisque civibus Brassoviensibus, coram 

Iohanni aurifabri et Pauli Kewer. Qui vero Stephanus literatus res- 

pondendo quesivit ipsos quatuor Grecos, quod quare ad se et suam 

personam literam ipsorum ipso ltalico dedissent, videlicet Casparo. 

Qui ipsi quatuor Greci respondunt în hunc modum: nos vero ad 

vestram personam literam aliud minime” dedimus, nisi, quid nobis 

dixit ille Iţalicus, quomodo vos vendidissetis bona nostra, videlicet 
piperum nostrum. Nos non dicimus, quod vos vendidissetis, quia 

- nescimus neque ibique fuimus; nisi tantum scimus quod ipse ltalicus 
nobis dixit et bene constat, novem et medium  revolutio annualis..
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Nos vero et hoc, ambabus partibus. audientibus, insimul veniemus 

ad castrum Bokoresth-ad magnificum. dominum Nagh palatinum, 

coram  suae magnificentiae spontanea nostrum voluntate fassi sumus, 

fide. nostra mediante, auibus tenemur deo omnipotenti, ut Stepha- 

nus_literatus innocens esset, a. 

os Nagh palatinus, visis idem istorum nobilium virorum et per- 
fecte inteltectis, et aliis idoneis probis viris sciscitavimus, simili modo 

fatemur fide nostra hediante, quod ille Stephanus literatus in om- 

nibus immunus et innocens esset contra eundem Caspar ]talicum, 

_quia nisi quesivisset una calumniam falsum. Super quo vestras 

dominationes, fraternitates &t amicitias per praesentes rogamus di- 
ligenter, quatenus ipsum Stephanum literatum contra eundem Itali- 

cum quitum et expeditum _dimittere_velitis causa iustitiae maiori. 
Datum în castro Bokoreşth,| feria quarta proxima ante festum beati 

Martini episcopi et confessoris, anno Domini millesimo quadrin- 

gentesimo sexagesimo nonpo. 

Nagh, palatinus ipsius illustris principis Radwl 
vaivodae Transalpinensis, vestris frater et amicus et vicinus. 

Pecete rotundă în ceară verde, 2.3 cm. în diam, stricată de lot; adresa: 

egregiis viris, Brudentibus et circumspectis magistro cidium, îudicibus îuralisgue 

cioibus Cibintensibus, dominis el fralribus ct amicis nostris honorandis.— Orig. 

în arh. Sibiului, : ” 

Cârstian, pârcalabul de Târgoviște. 

CCOXIL. D, 
1476, 17 Noemvrie. 

Prudentes viri, amici mei carissimi, Notum facio vestris pruden- 

| ciis, quomodo castrum “Bocorechşt lucratus in die Sabathi proximi i); 

ideo rogo vestras prudencias, quatenus velitis deum omnipotentem 

laudare cum orgaiis et cum canticis et campanis, sicut-ct fos. per- 

egimus in foi cia nostra, tam_vestra ; et scient'vestre prudencie, An _VESi 
in graciam_ domini quod domini “et barones totius_ „Provineie. se 

oo n ea et none 

  

> 

1)“Ziua de 16 Noemvrie, care e foarte probabilă, întru cât avem scrisori de 

acelaş cuprins de-ale lui Vlad Țepeș și Ştefan Bâthory din S8 şi 11.Noemvrie, 

iar prima zi de Sâmbătă după 11 Noemvrie e 16 (la 1476). Vezi N. Iorga, Is- 

toria lui Ştefan cel Mare, nota 208, E
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woyvode L.adislao,dederunt, Ex alio rogo „[eltra) freaca mois 
mittere duos carpentarios, et quilibet debet habere tres famulos, qui 
eciam possunt iuvare ipsos, et dabitur ipsis suma ,pecunia et pie trac- 
tare potis, cibariis ; ultra eos ducet solum in Tergowistia, .mittet 
edificare domum. Scripta est litera de instimacione domini vay=__ * 
vode Ladislai, et huic latori presencium omnia sibi credere' debent 
v[estre] p[rudencie]. Datum in Tergowistia, dominica proxima 1), ânno 
Domini millesimo quatuorcentesimo septuagesimo 6. 7 7 

Kerstgion 2), porcolab_ in Țergowistia, - 

vester fidelis in omnibus, | , ' 
Pecete rotundă în ceară albă, 7. 3 cm. în diam., cu Zegeuda > KP[ gran) ) 

NOPK[AANE); adresa: prudentibus viro- iudici nec non zuralis ctvibus Braszo- 
wicustbus, domints suis diligentissimis. — Orie. în arh, Brașooului. 

7 
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» 

/ 
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1) Probabil 17 Noemvrie ; v. nota dela pagina precedentă. | - 

| 2) D-l N. orga ar ceti aci Crăciun, cuvânt mai apropiat foneticește de Ker- 
Stpion, decât Cârstiau. Pecetea nu ne poate lămuri pe deplin, deoarece în le- genda ei nu se poate ceti din primul cuvânt decât KP; nici PE din NOPK[SI- AK] nu sânt sigure: Cf, notele dela _NNo--LXXY. și LXXX,_p. 98 şi_104, și N. Iorga, Ștefan cel Mare, nota. 208, unde e admisă lectura Cârstian, atata a m... 

. To ae cara m ze -
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NUME ȘI LOCALITĂŢI. 
———— 

„Aga, ban la 1421, 13. 

Agata v. lohannes. 

Agram 164 n. 

Albert din Pudila 206. v. Budila. 

Albu vistierul, pribeag la Braşov în 
"1460, 276 n. 1. 326. 
Albu (spătar?) c. 1480—82, 171 n. 

Au, vistier la 1507, 355. 
Albu, trimesul lui Radu 1V la Braşov 

1496—1507, 243. 
Albul, vornic. între 1422 — 38, 17. 24. 

„51. 53n. 58. 60.74 n. 249. 250. 251n. 

(cariera lui dela 1415—1437). 256. 
258.— Zocsabes 249. 251.1. 

Aldea v.- Alexandru-Aldea. 

Alexandr u- Aldea 40 sq. 57 n. 58. 60. 60.— 

61 n. 62. 311.—Fiu allui Mircea, 48. 

49. 51, 53.—flazat.49. Slaae 59. 62. 

- SIaAk 57. 

Alexandru cel Bun 52. 60—61 n. 

Alexandru «țarul» c. 1424—27, 14, 15n. 

  

Alexi, boer al lui Radu IV între 1496— 
1507, 243. — Trimes la Brașov la 

1504 s. 1507 şi la 1507, 220. 221. 351. 

Ali-beg (Mihaloglu) 148. 150.155. 168 n. 

2. 182. 185. 277 n. 300.— Paşe de 

Semendria la 1492, 340. 
Amlaș (Amlas, Omlas, Omulus) 319. 

325. 337. 

 Amlaș și Făgăraș 22 (1424). 33 (1431). 
72(1437). 87 (c. 1451 — 52). 316 
(1456). 325 (1460). 337 (1478).   

Amaurat-beg v. Murat. 

Ana, femeea lui Jima, 197, v. Jima. | 

Andrea, ginerile lui Petriţă c. 1480— 

82, 173. v. Petriţă. 
Andreiaș, judeţul din Râjnov la 1437, 

73. 

Audriiaș (Andreas), boer al lui Mircea 

I la 1413, 6. 37. 
Andriiaş din Da!nic (Săcuiu, 1482-96) 

202. v. Dalnic. . - 
ughel, neguţător român între î542— 5 

96, 204 n. 3. . 
Antonie (Anton), cămărașul lui Vlad 

Dracul între 1431—43, 47 n. 361, 

259. 260 n. | 
" Anthonius «magister», cetățean Braşo- 

vean la 1442, 262. 

Apostol postelnicul. (magister lecto- 

rum), pribeag la Braşov în 1460, 
276 n. 1. 326. 

Ardeal 49. 50. 51. 103. 216. 279. Cana N , 
49. EEpzaca 50. dat, SIpatar 279, ung. 117 

Erdeb, Transilvania. V. ApAcACRII, j 37, 

Arges. (Slariuia) Si 238, Arges, "Argias AI 

339. Ardgesch 346. 347. Argeşeni - 

SIprumane 39. T 

Argvas.(Arghiş), sat în comitatul Şim- 

— Tăului (Szilăgy-Somly6); 323: 
Avedic, neguţător (armean) în Ţara Ro- 

mânească la 1500, 345. 347. 

Asduga, comandânt turc la 1432, 40 

—4l,
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Badea al Vamesului, boer al lui Mir- 

cea 1 la 1413, 6. 

Badea, comis la 1437, 73. 

Badeg, “vornicul lui Basaraba II între 

1474—77, 131 n. 
Badea, paharnic (piricerna) la 1507, 355. 
Badea, vornic la 1507—08, 306. 307 n. 

354. 

Badea, pârcalab (castellanus) la 1507, 

357. 

- Baza, boer al lui Dan II la 1422, 17. 

Baiazid II Bia... 

Baico, trimesul lui Dragomir Udrişte 

la Braşov c. 1482 —92, 295. 

Balabau-bes, comandant turc la 1432, 
40—q. 

Baldovin, logofăt al lui Mircea 1 la 
” 1413, 6. Waldowin 37. 
. Balea, paharnic al lui Dan 1] la 1431, 35, 
„Balea, paharnic al lui Vladislav II 

între 1451—56, 269 n. 
- Balea, paharnic al lui Basaraba II la 
"1475 şi 1477, 268—269 n. 
Balotă, trimesul: lui Basaraba III la 

Braşov între 1478—82, 177; 
Băufy Aliklos (Banţii Miclăuș [=Nico- 

laus]), 269 n. 3. - 
Barbat, supus al Sibienilor c. 1482, 187. 
Barul, ban la 1507, 354, 
PBariabaj comisul (magișter agasonum), 

pribeag la Brașov, în' 1460, 276 n. 
1. 326. 

Bartolomei Drdsfy, voevodul Ardea- 
lului, 213 n. 

Basaraba II cel Bătrân (Laiotă, Za- 
zo) 112 sq. 159 n. 1. 265 n. 278, 
276 n. 330 sq. Aaa 97, 110, 271. 
Aanwra 152. 153. Zayota 330. 337. 
“Aanwraz 149,.165. Aatr 270.—Fiu al 
lui. Dan, 118.—Fata lui, 159. 

Basarada ZII cel Tânăr (Țepeluş) 
. 131 sq. 179 n. 265 n. 277 n. 280,282. 

284; 291. 337 sq. Ileneasu 181. Ia- 
mz4Su 194. IlansaSun 293. Crpellus 
336: cf. 168 n. 2.—Fiu al lui Basa- 

» raba, 133. 135.—Sora lui, 275.—Anii 
domniei lui, 131 n. 1.      

2 

Băthory v. Ştefan. 

Bădga, trimesul lui Radu 1V la Brașov 

„în 1498 şi între 1496—1507,216.230. 

" Bădești, sat prob. în jud. Muscel, 233 n. 
„Bârcă, vameş la 1481, 286. (Bz AIA / 

Bârsa, Tara Bârsei (hprea, Egtca) 

14. 33. 40.42. 64, 81.'83. 93. 96. 98. 
101. 102. 103. 153. 186. Bpnck 101. 

acm Epackrinena 32, Bârseni Bpichuc 

93. Burchia 313, 316. 317. Wurcia 

36. Terra Bascza,: Burcza 326. 327.— 

Barcensis 324. — Burezensis, Bur- 

censis 324. 326. Districtus Barczen- 

sis 37. 

Bejan Roșul, (Besan Ruffus), pribeag 
la Braşov în 1460, 276 n. 1. „326. 

Benedec v. Benedictus. 
Benedictus, sluga lui Vlad Călugărul 

la 1495, 343. Acelaș cu -Benedec, 
sluga lui Radu IV la 1496, 213 n. 

Berinogh (Bârnog sau Berivoiu?), pri- 
beag la Braşov în 1460, 276 n. 
1. 326. 

Bertolomei, cetățean Braşovean la 1442, 

261. - - 
Blaj, Sas din Braşov c. 1503—08, 222, 
Biiume Hand, Sas din Braşov c. 1496 

—1507, 234 n, 1, , 
Bobul din Săraza, omul lui Dragomir 

Udrişte. c. 1482—92(96), 207. 293. 
Bodou (Vidin) 340. 
Bogdan Doboca - vornicul (palatinus), 

pribeag la Bi la Braşov în 1460, 276 n. 
- 1. 826; : 

Bogdan, logofăt (summus cancellarius 
ct secretarius) la 1507, 355. 

Boico, femeca- lui (1432—46), 84. 
Borcea, vornicul lui Dan II între 1422 

—31, 17. 24. 35. 
Borușani (satul Borşani?) 53 n. 54. 
Bosuia (hoena) 163.:163—164 n. - 
Bolkach (Bălcaciu), sat săsesc pe Târ- 

nava mică, în Transilvania, 323. 
fre „pribeag |: la. a_Braşov în 1460, 276 

„1, 326, 
Cetatea Branului 5.7. 12. 11, Bra , 

77. 111 (nenumit). 122. 217. 221, 

4
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227 n. 237. 242. Bpan 77. 121; 217, 
4..220. 236. 241. EpaniSa, 225. Bpan$ 

226. În documentele _mai-—vechi 

Tau, T$pun 3. 5. 6. 11. 16.21. TSpr- 

wsgu_31_n. 1. Theuuch (=Therch) 
27. Therch 313. 335. 341. 343. v. 

5n.8. | 
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_obiceiu Rpamona, Epamenz ; Epawss 

102. Bpawe$ (rom. Braşău) 133; wr 

" Bpamoa$ 136. 139. 180. 182. 207. rasa 

Bpawoe$ 265. Braşoveni Rpamontut, 

Bpaueghue; Hpauenene 64,76. 259. Bpa- 

mekeuui 33. gen. Bpamogana 261; Bpa- 

menu, Bpawonun 32. 42. 43. 253. În 

doc. lat. Brassovia 313. 336. Bras- 

chovia 326. Braso (ung. Brassc) 25. 
Brasso 330. 331. Brascho 324. ci- 
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326. Corona (săs. Krunen, literar 

Kronstadt) 26. 27. 334. 

g Bratul al lui Sumarin, boer al lui 

Alexandru-Aldea 1431—33, 49. 

Brăila (Bpanaa).4. 5. 12. 17. 23. 29. 193. 

194, 216. pana 215. Bpanaono 28. 

Rpznaa 283. Braila, Brailla 26. 315. 

319. Brayl 37. Brăileni bhpanaonkue 

39. Ţinutul — 283. v. vămi. 

Brejco (Breţcu, ung. Bereczk), sat în 

Săcuime, comitatul Hiromszek, 206 

n. 1. 

2 Bucov, sat în ua, Prahova, 295. 
Bucur, trimesul lui Basaraba II la 

, ” Brașov c, 1475—76, 125, 

București, Celatea Bucureşti 109. 124, 
170. 200. 276. Castrum Bokoresth 

328. Bwkwresth 338. 340. 341. Bo- 

koresth, Bocorechst 328. 357. Bo- 

karest 338. 
Buda (Ba 215) 216. 

Pudila (ung. Bodola), sat în Săcuime, 

comitatul Hâromszek, 206 n. 1. 

Bulgarii din Brașov (Şcheii, Iliku) 

fi. 231.232n. Cf.eplatea(=strada) Bul- 
garorum» la 1477, 334. v. Șchei. 

Bunea, sluga lui Basaraba ÎI la 1474, 

114. 
  

Buzău 52. E$a[es] 98. h$a2[$] 199. Boars 

50. Bs3on 192. opidum Busso 329. 
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Caean, boer al lui Gasaraba III'la 
-1481, 168. 

Calotă, vistier între 1504—07, 306. 

-307 n. ISalotha thesaurarius 355. 

„Capotă, om al lui -Vlad Călugărul c. 
1482-— 92 (96), 207. 293 n. — Trimes 
la Brașov în 1482, 185. | 

Caracea-beg, comandant turc, la 1432, 

40—41. 

Caspar Jlaticus, neguţător (raguzan i 

la 1469, 356: 357.. 

Cazan, stolnicul lui Dan II la 1431, 35. 

Cazan al lui Sahac (Sahacov), vistier 

la 1479—80, 271. 278; mare vornic 

între 1480—82, 271. 278 n. (cariera 

lui între 1451—78). 286. 287. 

Cazimir (Jagieltonczyk), regele Polo- 
nici, 329. 
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1482—96, 197. n. 1. v. Marghit. 
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Cârstea, sluga lui Vlad Dracul la 

1432—33, 63. 

Cârstea, pârgar din Braşov la 1452,88. 4 

L 

+? 

" Câmpulung 6. 38. 239/Câmpulungei /ip 

V. 
o 

Cârstea, omul lui Vladislav [1 la 1451- * 

56, "89. 

Cârstea, trimesul lui Basaraba ITI la 

Brașov în 147%, 134. - 

Cârstea, pârgar din Braşov, trimes la !
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[o 
"Vlad Călugărul în 1482, 186; poate 

x 7 identic cu Cârstea Roşul. 

0 * Cârstea, din Ţata Româncască. 1482— 
pe (0 "96, 202. : 

Cârstea Afădrămen, „Sas din: Râjnov 

la 1433—38, 74. 
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tian, portarul lui Basaraba II dela 
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Cetatea Nouă (Novu 

335. 337. 335. Probabil Gherghița; 
v.'106 n. : | 

Chappa (satul Cipău, ung. Csap6, pe 
Târnava mică în Transilvania) 324. 

Chever, Chiver Paul, cetățean din 
- Braşov între c. 1456—72,92 n. 112n. 
«juratus Brassoviensis» la 1469,356. 

Chirca, cetăţean din Brașov la 1484— 
85, 292. : 

Chirca, neguţător român la 1500, 345. 

  

      

346. 3147. Probabil acelaș cu Chirca, | 
trimesul lui Vlad Călugărul la Sibiu 
în 1492, 340, 

Chilia (cetatea) 315. 
Choriya (ilorea), boer pribeag la Bra- 

şov în 1476, 332, 
-Cipellus v, Basaraba III cel Tânăr. 
Cluj 1. Ioloswar 345. 
Cloș Alehel, Sas din Brașov. 1480— 82, 

- 173 n. 

Cuej Paul (Kinizsy Păi, Pavel Chine- 
zul) 163 n. 269n. 3. 

L Cohalm 56. 130 n. Kwhalom (ung, K5- 
halom) 336.   

564 

Coica Spanopol (Kaika Hausponopo- 
lus), boer al lui. Vlad Dracul la 

1436, 312... , 
Coico ( Coica), logofătul lui Dan Il între. 

1422—31, 17. 24, 35. 247. 248 n. 
Coie, boer român c. 1484—85, 290. 
Coltea (Koleza), vornic la 1507, 354. 
Coman, Gură (Koman Kure), boer pri- 

beag la Braşov în 1460, 276 n. 1. 

326. | 
Coman,supusaal Sibienilor c. 1482, 187. 
Coman, popă în Şcheii Braşovului între 

1482—96, 208. i 

Constantin (Costandin), boer al lui 
"Vlad Dracul între 1433—37 (frate 

“* cu Stanciul vistierul), 71. v. Stanciul. 
Constantin Șerbau, curtean, pribeag la 

Braşov în 1460, 276 n. 1. 326. 

Constantinopol 165 n. 

"Coroua v.. Braşov. | 
Costa Spinchel, <iudex Brassoviensisa 

la 1469, 356. 
Costaudin, grămătic al lui Radu III 

pela 1463—*0, 107, | 
Costandin, sluga lui Dumitru dela Ce- 

tate 1476, 129. v. Dumitru. 

Costea, popă în Şcheii Braşovului între 

1474—77, 123. 334, . 

Costea dela Târgooiște, neguțător ro- 

mân între 1496—1507, 282 n. 

Cosota, un făcător de rele c. 1482— 

92, 294. 
- Cozia (mânăstirea) 339. 

Crăciuna, Celatea_Crăciunez (la ori- 
gine: cetatea lui Crăciun, rpaa Bpa- 

uSnea) 169 n. 286 n. 
Cresta, judeţ în, Braşov la 1460, 330. 
Crispus v. lohannes. 

Cruciazii v. kpacreuu, 
Crui (Kroja), cetate în Albania, 140. 

141 n. 2, | 
Cruș (Crus, Crusius), pârgar (senior) 

în Bâjnov la 1413, Gn. 4. 36. 
Col (Csik), scaun săcuesc, 330. Pi 

"Datia, sluga bocrului Radul c. 1437, 
256, 

i
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Dalnic (Dâlnok), sat din Săcuime, co- 

mitatul Hâromszek, 202. 
Damian (Damiănfty), Săcuiu din Dalnic 

c. 1482—96, 202. 

Pan ŢI 15 sq.'48. 248.— Moartea lui, 

6ln. 

Dan pretendentul 100 sq. 103 n. 276. 

324 sq.—Fiu al lui Dan, 100. 103. 

Dan, trimesul lui Basaraba LI la Bra- 
şov în 1477, 130. . 

Dau, trimesul lui Basaraba III la Bra- 

șov între 1478 —82, 175. | 

Dau, spătar la 1504, 349. 

Dandiul, trimesul lui Vlad Călugărul 
la Braşov în 1482, 183. | 

Dauciul, spătar la 1507, 335. 

Dauciul, fratele banului Barbul (1507), 

354. 

Dâlsa (Dylga), sat în jud. Dolj sau . 

//i ph ci di 
= 

Jalomiţa, 344. (4. ju, 

Dâmbovița (ĂBESRHUA, cetatea) 5 —6. 

7, 12, 14, 17. 23. 34, Aznosnua 226. 

Ax uneuiiiţă 327 Domboycha 26. Dom- / 

bowycza 37. Castrum fluvii Dom- 

bovicha,. Dombavicha 321. 32%. Aqua 

Dombovicha 320. v. drumuri. 

Dârstor (Silistria) 4. 33. 34. 40. 215, 

216. Anzerar 3.40, ABzETEp 33. Ape 

rep 2157 

Demetrius ţapatar) v. Dimitru. / 

Demetrius, trimesul Braşovenilor la 

Radu LV în 1507, 351. 

Dieniş, slugalui Alexandu-Aldea 131431 

-—383, 53, 
Dimitru, bocr al lui Aloxandru-Aldca. 

"ia 1431—33, 48; / 

Dimitru, spătarul lui Vlad Dracul la 

1436 şi 1437, 73. 312, 

Dimătru, postelnicul lui Basaraba II la 

—1474, 115. 

Dimitru, omul lui Vlad Tepeş între 

1456—62, 94. / 

'"Dimitru al lui Volata (hoaares, hoaaTa), 

“—boer al. lui Vlad Călugărul între 

1482—96, 197. 198. 

Dimitru al lui Buor (BSwpen), Român 

din Brașov c. 1480—82, 172. 

  

  

Dobrota, boer ai lui Dan II între 1424 

—31, 24. 35. 

Dodricha v. Voico Dobriţa. 

Dracea, stuga lui Radu [ll ]a14572,111. 

Dracul v. Drăculea. 
Drasata x. Dragotă dela Argeş. 
Dragicz v. Drăghici. - 

Dragomir, comis al lui Dan Il la 1424,24. 

Dragomir, vornic al lui Radu III c. 1464 

—72, 112 n. 

Dr agomir paharnicul (magister p pincer-_ 
natum), pribeag la Braşov în 1460, 

276 n..1. 326. 

Dragi gomir,sluga lui Vlad Dracul 1445,80. 

Drăgomir, trimesul lui Basaraba [ll şi 

2 mitropolitului Macarie la Braşov 

! în 1480, 162. 164, 165. 281. 

Dragemir, din Ţara Românească (1496 

| —1507), 237. 238 n. 
Dragomir aldiii Aanea (Alanea), vornic 

/ între 1471—92, 263. 264 n. (cariera 
lui). 264—268. Numit Crista la 

1474, 263, 

Dragomir Udrişie, vornicul lui Vlad 

Călugărul 1482—92, 263 n. 290 sq. 

291 n. (cariera lui dela 1456 —92).. 

Dragomir Isooranul, mare stolnic al - 

lui Radu 1V la 1504, 218.219 n. 

(cariera lui). , 

Dragomir din Brănești (Brostus 2, 

beer pribeag Ta” Braşov în 1460, 

276 n. 1. 326. Ă 

Dragoslavele, sat în jud. Muscel, 89. 

Dragotă, spătarul lui Vlad Dracul între 

71433 —38,:74. 
Dragolă, neguţător român între 1475— 

82, 176. 
Dragotă dela Arseș, neguțător român 

la 1500, 346. 347. i 

Drajna, sat în jud. Prahova, plaiul Te- 

leajen, 206. 

Drăculea N. "Vlad I Dracul și Vladi 

Ţepeş. 

Drăghici, boer al lui Radu Il Prazna- 

glava la 1421, 10. 

Drăghici, spătarul lui Basaraba Il între 

îi 1474—"77, 131 n. :
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Drăghici, bocr român între 1482—96, 

202.” 

Drăshici, boer român la 1507—1509, 

306. 307 7. 355. - | 
Drăsuş (Dreyusche), neguţător român 

la 1500, 346. 347. 
__Drevos (Drivasto), cetate în Albania, 

140. 14i n. 2. - 

- Dreyusche v. Drăguș.. 
Duca dinu Greci, buer al lui Radu [Il 

c. 1462—63 [1464--67], 298. 
Dumitru, vornic la 1508—1509, 306. 

P 307 n. 

d: - Dumitru dela Cetate (Cetatea Nouă), 
pu "omul lui Basaraba II la 1476, 129 n. 

334, 

Dunărea (ASuau, o singură dată Asu 

163) 40. 41. 96. 180. 181. 182. 183. 

184. 186. 189. 194. 268, 299. 302 ş.a. 

v. n9ASuazie 

Dusman, din Ţara Românească (1482 

296, 199 n. 1. 

Dyiga ) v. Dâiga. 

. Dia fratele lui Baiazid II, 

pi 
181 n. 

E/isabeta, soția lui_Ni 

v. Nicolaus Prol. 
FEsc-beg (Issi-beg), comandant turc la 

1474—75, 150n. 3. 

aus Prol, 348. 

A biti. Făgăraș (Darpamz 21. 32. 87. Darapawa 

71.) 22. 33, 72. 87. 130 n. Fogaras, 
17 să în Fagaras, Fogorasch, Fugarasch 312. 
"ai Arh 

în Mir», Amiaș. 

[e Feldioara (Praatwpr), sat săsesc lângă 
Braşov, 253. Fewldwar (ung. F5ld- 

vâr) 323. 

Felentin v. Valentinus. 

+/emiano, Grec în serviciul lui Ale- 

xandru-Aldea la 1431, 311. 

Peris-beg (Firuz-beg), comandant ture 
„la 1432, 40-41. 

ce" | Floci (Paou.. Paoun) 193. 194. Floceni 
Daowkue 39. 

P'lorea, trimesul lui Vlad Călugărul la 
Braşov în 1482, 183. 

316. 318. 331. 336. — Districtul, 321. 

  

= 
3 

Florest v. Floreşti. 

Florești, sat în jud. Prahova, 335, 336. 

Fodor, sluga lui Radu IV la 1502, 349. 

/odor Paul, trimesul Braşovenilor la 

Basaraba Il în 1474, 113. 

Franciscus, medic (phisicus) al lui Radu 

IV la 1508, 355. 

Frâncu, sluga lui Radu III între 1462 
"—72, 109. 110 n. 

Frâncu, sluga lui Basaraba II la 1474, 
113. Probabil identic cu cel pre- 

cedent. 

Frideric II, impăratul german și regele 

Ungariei, <chesarul-craiul>, 100 n. 

Gales,. cetățean în Brașov c. 1433—37, 

252 n, 

Gaspar, «villicus> la Brașov în 1458, 
320. 

Gaspa: us, «magister carnifex> la „Bra- 

şov în 1456, 316. 

Gasparus, <aurifaber»> la Brașov în 
1456, 316. 

Gaspar, cetăţean în Drașov c. 1451—52, 
86. 87 n. 

Gaspar, cetăţean în Braşov c. 1478— 

79, 143. 
Gârdoman, boer al lui Dan II la 1422, 

17. | 
Genune (vadul dela—), în jud; X âlcea, 

29. 

Georgius, «fost judeţ» în Braşov la 
1456, 316... 

Gheorghe Grecul, neguţător la 1500, 
345. 347.: 

Gherghe, Brașovean c. 1437, 256. 

Gherghe Lascar, cămărașul lui Viad 

Dracul c. 1437, 257 n. 258. 

Ghershiua, logofătul lui Radu II Praz- 
naglava la 1421, 13. 

Gherghina, unchiul” lui Radu IV, pâr- 

calab de Poenari între 1496—1507, 

233 în. 304. 354. 

Ghershiua, neguţător român între 1499 

— 1300, 344. 346. 347, | 

Gherghiza (oraşul) 183 n. 199. Gherghy- 

cha 320. Girghicha, Girghiche 331. 

S
S
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332. Opidum Gergicha 334. Gher- 

ghiceni Legruuaue 39. . 

Gereb (Gered, Greb), familie de nobili în 

Transilvania, 66 n. 343. 

”_ Giurgiu (Eioprea_33) 34. 80 .n._ 

" Glogava, sat în jud. Mehedinţi, 183. 
Golubac, cetate în Serbia, 163 n. 

- Grev Petru, trimesul Braşovenilor la 

Vlad Dracul între 1431—37, 67. Pro- 

babil identic cu Petrus comes (co- 

mes=—Grâf) dintre 1429—47, 76 n. 4. 

. Gyod (Geoagiul de sus, Fel-Gy6gy, în 

comitatul Albei inferioare, Transil- 

„vania) 319. 

y -Gyrgina, Gyreyna v.. Gherghina. 

Hacicu dela Râmujc, feciorul lui — c. 
1496—1507, 234. 

Hadăr, boer român la 1481, 182. 338n. 1, 

Hamza, beg de. Anatolia, 51. 53 n. 

Fana v. Hopănd:ei. 

ZIanăș, doi Sași cu numele acesta la 

| Braşov în .1427, 30. 

Pană, meşter de arcuri la a Braşov c. 

1431—32, 62. 
“Hanăș, Braşovean c, 1433-- 37, 252. 

Zlanăș, sluga pârcalabului Gherghina, 

304. v, Gherghina. , 

audă, judeţ în Râjnov între 1482— 

9%, 210. 
'ZZanăș, pârgar din Braşov trimes la 

Vlad Călugărul în 1482, 185. 
; Hands. Crețul, pârgar' din Brașov la 

1478, 141 n. 1. 142. Probabil acelaş 

cu Hanăş Creţul dela 1482—96, 203. 

: ZZanes, Sas dela Braşov în serviciul lui 

: Vlaa Dracul c. 1437, 256. 258. Han- 

i nes, Hannes magister 1436, 312— 

813, 
Flaneş, cenuşar la Brașov c. 1437, 256. 

Faramvdr, cetate ungurească pe Du- 

" năre, în Banat, 163 n. 
Fates (Hathzak) 340. 

„ Aârzooa (Xpzcena 302. adj. Yoaconcriu 

2329) 303. 
/iopăndei (Flopăntei) Fana, trimesul 

Braşovenilor la Dan Il în 1431 și 
Lă 

  

omul de încredere al lui Vlad Dracui 
între 1433 — 37, 34. 69, Nana 247. 

"248 n. lohannes Hoppendey 38. 

Florga, boer al lui Basaraba II între 

1474-76, 122. 

Zlrus, trimesul lui Vlad Călugărul la 

Brașov c. 1482—83, 288—289, 

Iacov, trimesul Braşovenilor la Vlad 

Dracul între 1431—37, 61. Proba- 

bil acelaș cu Iacobus villicus dela 

1437, 76 n. 4., şi cu județul Iacov 

dela c. 1437, 255 n. 3. 

Jacoo din Rdinov, trimesul Brașove- 

rilor la Vlad Călugărul între 1482— 

96, 211. 299, 

JZancău husarul, Săcuiu din Săcele pela 

- 1482—96, 199. 200. 201 n. 
Fenișer (Şeni-schehr, Nissa) 181 n. 

şi Oneş, Săcuiu din Săcele pela 1482 — 

Sa 209, : 

shijnica_lui Dragomir al lui Ma- 
nea, 267, . 

ie, neguțător român între 147476, 

“122, 

Ilie din. Buz zu, 1482—96, 199. 

Zau Funyadi (lanăş, lonăș, loneş), - 
voevodul Ardealului și guvernatorul 

Ungariei, 77. s$. 318. 314. 315. 
INSA 78, ? Vu. “4 |. 

  

oana ua (eauna),_o.rudă a lui serata - 

  
ae az aaa 

IL, 154 n. 1, 159; 
lroanăș (lanăș) Viteazul (arsa Rut 
| ran), omul de încredere al lui Vlad 

| Dracul la 1431—32, 61—62, 66 n. 
"ohannes, «<aurifaber» la Braşov în 1469, 

i 856. 
Vohanues, trimesul lui Radu lil la Bra- 

șov în 1472, 330. , 

ohaunes, judeţul din Râjnov la 1477 

î 3835. 

Johannes Crispus, «villicus> la Braşov - 

| în 1424, 27. 

ohannes Gaspar, Sas din Câmpulung 

Ă Ia 1431, 311. 
Zohannes Gereb de Iyusarih (457, » 

* 319. v. Ger€b. 

„
N
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Johannes. Grof, cetățean din Brașov la 

„1470, 829. 

Jokaunes Agata, «magister civium» la 

Sibiu în 1499, 344. 

Joja (ozsa de Som, comite de Timi- 

șoara), 1508—09, 306... 

- Zoldea, diac al lui Dan pretendentul 

la 1459—60, 102. 103. 

Jonăş, Jonăș_Kenânul, sluga lui Vlad 
Dracul la 1431, 58. 59. 

Îștoan, sluga lui Vlad Călugărul între 

1482—96, 207. 

_ usa, £ sluga lui BasarabaIII]a 1480, 161. 

[pa din Braşov c. 1437, 258. 

+ 

ț 

9 

Ivan spătarul, pribeag la Brașov în 

1460, 276 n. 1. 326. , 

Joan, trimesul lui Basaraba JL la Bra- 

”şov între 1478—82, 174. 
Joan trimesul boerilor români la Bra- 

7 sov 1508—09, 307. 

Zogu, popă în Zârneşti la 1479—80, 

156 n.1, 
/ Zoan_Polivar, boer al lui Vlad Țepeș 

c. 1456—53(59), 90. 
Joan Călinescul, boer al lui Radu IV 
—— 

la 1507, 306. 307 n. 355. 

Jadiiac (Zabljak), cetate în Albania, 
140 n. 3. 141 n. 2.. 

Jima, Sas din Braşov între 1482--96, 
197 n. 1. 202. 

Kaita v. Coica. 

Aalinacski v. Ivan Călinescul. 

Aadolha v. Calotă. 

Aersigiou v. Cârstian. 

. Azba v. Chilia. 

Aiuissy v. Cnej. 

- Kirta, yrka v. Chirca. 
. Aoleza v. Colțea. 

Xolostar v. Cluj. 

Aoman v. Coman. 

Aozya v. Cozia. 

- Arisbau v. (ur ap it) ) 

A? usevac, cetate în Serbia, 163 n. 

_Aryata, ciudex Brassoviensis» la 1469, 
356. 

  

Lacsko, slugă (cubicularius) a lui Radu 

1Y la 1500, 347. 
ZLacsko, trimesul Braşovenilor la Radu 

IV în 1507, 352. 
Ladislau (N, Postumul), regele Unga- 

.riei, 316. 

' Zadislaus v. Vlad Il Țepeș. 
Latoț, datotă_x. Basaraba II cel Bă- 

trân. - 
Lalu, boer român (la Braşov?) între 

1431—33, 49. 

Zastău, sluga lui Damianfi, 202. v. 

Damianfi. | - 

Lena, Zinard (Leonardus), notar al 
Brașovului la 1431 şi 1438—44, 38, 
79 n. 247. 248 n. Ş 

Leucă (AS), trimesul Braşovenilor 

la Basaraba II pela 1479—80, 155. 
Zeș (Alessio), cetate în Albania, 140. 

141 n. 2. 

ÎL Zeși (Poloni) 11%. 

“Lorinţ. trimesul Braşovenilor la Basa- 
raba ÎI în 1474, 115. 

Lorinț, cetăţean din Braşov c. 1482, 

267. i 

„ Lucaci (Lucas), Sas din Braşov c, 1433 

.—43, 259, 

Lunca cea (Aare în Moldova), 168 n. 2. 

Macarie, mitropolitul Ungrovlahiei la 

1480, 280. 2581 n. 
Afaicoci-beş, comandant turc la 149, 

317 n. Malkowich (pașe de Vidin 

la 1492) 340. 
Mancha (Manciu?), curtean al lui Radu 

II Ia la 1467, 327. 

Alauea, stolnicul lui Dan Illa 1424, 24. 

Manea, trimesul lui Radu 1V la Dra- 
şov C. :1507—08, 223—224, 

Manea, Udrişte, tatăl lui Dragomir vor- 

la 1432, vornic la 1439—41, 1450— 

53, 264 n. 

mânească (1494), 342.   Aansdadit, neguţător român între 1482 

—%, 206. ! 

nicul (Dragomir Manev), paharnic 

- Afanchora (Man Chora?), din Ţara Ro- 

i)
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„Afareo, Brașovean (1496—1507), 303. 

| i area cea Mare (Marea Neagră) 3. 33. 

| „ MarghiE OORgI Margit), femeca lui Că- 

- liman, -197. v. Căliman. 

161. 

A/arta,_soţia_lui —Basaraba-- Hi, 161. 

162. 278; 219. 
| Martin, pârgar (senior) la 1413, judeţ 

la 1424 în Râjnov, 6 n. 4. 27. 36. 

Alartin, Sas din Braşov în serviciul 

lui Vlad Dracul între 1433 —40, 75. 

256. 258. — Fiul lui, 258. 
Afateas v. Matei Corvin. 

Alateă, sluga lui Radu IV c. 1506, 305. 
A/atei Coraiu (Marea) 101. 164 n. 324. 

| Aatiiaş, Braşovean (1482—96), 202. 

| + Afânzea, boer pribeag la Brașov pela 

d 1462 —63, 105. Pa73t 
Mânaca, boer al lui Vlad Călugărul 

între 1482—96, 200. .4/24342 

Aehedinfenii '183. 

Azehel, pârgar (eSprap) din Braşov la 

- 1437, 73, 

| Merghindeal, sat în Transilvania, lângă 

| 
| 

Șinca Mare, 66 n. m 

Afesit-bașa  (Mezet-paşa) 216. 

Afichellis, trimesul lui Radu MII la voe- 

vodul Ardealului în 1469, 328. 

_A/icle, patarnicul lui Vlad Dracul la 

1437, 73. 
Aficul, boer trimes de Vlad Călugărul 

i la Brașov între 1482—96, 203. 

Aficul, din Ţara Românească (1482— 

i 96), 202, 
Afihai, cetățean din Braşov între 1484— 

- 85, 292. 

i Afihai Siladi (Szilăgyi), guvernatorul 

Ungariei, 93. 
Mihai? Z, ful lui Mircea I, 6 sq. 

| Aihkail, protovistier al lui Radu II 
Praznaglava la 1421 şi al lui Dan Il 

la 1424, 10. 13. 24. 
Mihai], boer al lui Vlad Dracul c. 1433— 

46, 82... 
Afihail, fost logofăt al lui Vladislav II 

1451—56, pribeag la Braşov între 

p
o
e
 
F
t
 

„ Aaria, bunica lui Basaraba III, 160— 

  

  

„1456 — 58459) și c. „1462 — 63, 90. 

91 n. 105. 

Afihail, diac la 1437, 73. 

Afikail, vameş la 1481, 286. 

Mihail, grămătic între 1482—92, 295. 

Afihail, din Ţara. Românească (1482-- 
96), 201. 

Mikal Solomon (Michael Salamonis de 

Nadas), comitele Săcuilor la 1413, 

34. 35 n. 1. 36. 

AMihăil, sluga lui Radu 1Y (1496—1507), 
237. 

Afihăii, trimesul lui Radu IV la Bra- 

șov în 1504, 219. 

Afihnea, fiul lui Vlad Ţepeş, preten- 
dent la 1494 și 1498, 216 n. 1. 342. 

Mihnea, boer al lui Vlad Călugărul c. 

1484, 191, 
Mihnea, fratele lui Anghel din Târgo- 

„viște, neguţător român, la 1500, 345 

—348. — 

AMihu, Bulgar din Râjnov între 1433— 
35, 74, 

Milej, vistier al lui Dan II la 1422 şi 

aet1431, 17. 35.— Fiu al lui Dobrota, 35, 

Mircea Î (cel Bătrân) 3 sq. 14. 17. 

18. 20.33. 39. 96. Merche 313. 314. 
316.— Tată lui Vlad Dracul, 313. 

Mircea, fiul lui Vlad Dracul, 179 n. 

Mircea preteudeutul, fiu natural al lui 

Vlad Dracul, 178—180. 283—285.— 

” Frate cu Radu (LII, cel Frumos), 179. 

Mircea, boer pribeag la Braşov c. 1462 

—63, 105 n.1. 
Algo, boer al lui Basaraba IML la 

1478, 270. 
Moldova (Mloazaoea, AloaAsea) 50. 126. 

127. 150. 168. 195, Moldowa 343. 

MNSagoncea acama'k 206. arma Alwaao- 

anaxtiiera 282. 284. Moldoveni dloaaw- 

zen 59. 63. „oa atwBeun 63. dlonasekun, 

articulat ONionaștunre 205. 206. 

ALOAACEUIi 45-%aj. MOaAoacRit 282, 

1oldovlahkia v. Moldova. 

Afoș, sluga lui Băsaraba III la 1480, 161. 
Muntele Mare saca” Topa = Bucegi) * 

an 
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Afurat (Murad II) 51. 53 n. Amurat- 
beg 40. Omrath 314. 

Murad Orbul 52 n. 

Nan, boer ai lui Radu II Praznaglava 

la 1421, 10. 13, | 
au, paharnic al lui Dan [1 la 1424, 24. 

Nan, vornic mic al lui Radu III c.'1464 

—"72, 112 n. — Soţia lui, Preia, ibid. 
Nan Pascal, boer al lui Dan. II la 

1431, 35. 
Nan Sculota, boer al lui Dan II la 

1431, 35. 
Nanu Tolca, boer pribeag la Brașov în 

1460, 276 n. 1. 326. 
„Nauciul, omul lui Staico logofătul c. 

1482— 1507, 302. 

Naneş, sluga lui Vlad Dracul la 1431, sa. 

___Nanetă, spătaral lui Dan IL la 1422, 17. 
Nanul, boer al lui Vlad Dracul între 

1432—46, 73. 261. 262 n. (cariera 

lui). “ 

MNeacșa, soţia lui Dragomir al lui Ma- 
nea, 267 n. 

Neacșul (HhrwuSas), neguţător român 

între 1474—76, 122. 

Neagoe, Boes-ak-1ut Alexandeu-Aldea 

la 1431—33, 46. 

Ne”: 

pi Neagoe, stolnic al lui Vladislav II între 
n pm 1451—56, 269 n. 
int ANeasoe, sluga vornicului Albul 1433— 

38, a, 
a Aeagor, Român din Șcheii Braşovului 

1496 —1507, 236, 53 
Neagoe al lui Radul, boer al lui Ba- 

saraba [Il la 1477, 268 n. Poate a- 

celaș cu stolnicul. lui Vladislav II. 
Neagoe din Alăgureui, omul lui Staico 

logofătul c. 1482—1507, 301. 

“Neagu, vornic la 1467—72, 1475 şi 
1478—81, 139 n. 2. 144. 263 n. 266n. 
271. 272 n. (cariera lui). 274—276. 
Nagh palatinus 357. 

Veagu, paharnicul lui Vlad Călugărul 
0, 1482—87, 193 n. 

| vea, Doer al lui Radu.II Praznaglava 
“la 1421, 10. 

Da D= 

= 
( 

  

0 

Negre, vistierul lui Basaraba II la 1475, 

119. 120 n. 
Negrilă, spătarul! lui Dan II la 1431, 33. 

„Nichifor dela Argeș, neguțător la 1496— 
1507, 239, 

Nicolaus de Gara, palatinul Ungarici 

(1432), 51 n.1. 
Nicolaus de Vizatna (Ocna), vicevoe- 

vodul Transilvaniei (1448, 1457), 

314. 319, 

„Vicolaus Plucht, trimesul Braşovenilor 

la Radu III în 1470, 328. 

Nicolaus /'rol, cetățean din Sibiu ina- 
inte de 1500, 345. 347, 

crai 

Nicopol (Nicopole) 34. 45. 15 50, 285, 

  

  

| Omlas, Omulus v. „Amlaș, 

300. 314. 

Nicula stolnicul (magister mensarur), 

pribeag la Braşov în 1460, 276 n, 
1. 326. | 

Nicula, diac la 1431, 35. 

Nicula, neguţător, „român __(1482-—96, 
1500), 206, 346..347. 

Novum Forum v. Târgşor. 

Ozarhe? (Odorheiu, ung. Udvarhely), 

scaun săcuesc, 330. 

hp! 1) 
- Omrath v. Murat. p P 
Oncea, trimesul lui Radu IV la Brașov c4 

între 1496—1507, 244. 

Oncea Lungaș, boer al lui Radu Ul 
Praznaglava la 1421, 10. 

Oprea logofătul, pribeag la Brașov între 

1462—63 și 1475—76, 106 n. 126n. 

333. — Femeea lui, 106. 

Oprea, grămăticul lui Basaraba Il c, 
1478—"9, 143. . 

Oprea, sluga lui Basaraba IL. la 1481, 
169. 

Oprea, vameş la 1481, 286. 
Orade (Oradea Mare, ung. Nagy-Vâ- 

rad) 48. | 

Orăţii (0Opare 227) 228 n. 1. 
Os, «rector scholae s. ecclesiae» la 

Brașov c. 1437, 256 n. 3. 
Osvaldus, <magister civium» la Sibiu 

în 1457, 319.
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Pahuiea (Pugul), boer pribeag la Brașov 

„în 1460, 276 n. 1. 326. 

P'ardoi,boer pribeag în Braşov la 1456 — 

58(59), 90. 91 n. 
„Pata: Janăș (laniș, Aneş), cetățean din 

Brașov c. 1433—40, 69 n, 75. 76. 

Paul, pârgar din Brașov la 1478, 141. 

142. 

Paul, cetățean din Braşov c. 1480— 
82, 173 n. 

Paul, trimesul Braşovenilor la Vlad Că- 
lugărul c. 1482— 83, 189. Poate iden- 

tic cu precedentul. 

Paulus Xewer v. Chever, 

1507, 355. 

Pârvul vornicul, fratele banului Parul 

(1507), 354. 
Pârvul, îl logofătului Staico şi ne- 

potul de soră al lui Radu LV (1504), 
349. 

j“ îrvul, comis (magister agazonum) la 

c|-- Rârouleștii 305 n. 

d pre Perţel, Perwol v. Pârvul, 

(5 Persia (Persae) 356. 
Peșciaut (Pestenyi) Aihai, solul regelui 

unguresc la Radu III în 1470, 108 

n. 1. 

Petermanus «filius Petermani», cetăţean 

din Sibiu la 1457, 318. 

Petrită dela Târgoviște, naşul lui Ba- 
saraba III c. 1480—82, 172. 173. 

Petru, cetățean Brașovean la 1431, 58. 

Petru, trimesul lui Basaraba III la bu- 

nica și la soţia sa în Brașov (1480), 
160 —161. 162. 279. 

Pelzu Alan, boer al lui Alexandru-Aldea 

la 1431—33, 48. 49 n. . 

Petru Dapol, pârgar din Brașov la 1442, 
76 n. 4. 

Petrus Gereb de Weresmarth (1457), 
318. v. Gercb.. 

Petrus iSor, trimesul lui Vlad Țepeș 

la “Brașov în 1458, 320. 

Piper, stolnic între 1471—-76 şi la 1482, 
127 n, . 

Pitești 182 n. 
Poarta (otomană) v. Turci, 2 

  

    

1 

Poenari (cetatea) 233 n. 354, 
Poiana Jiului (în jud, „Gorj sau. Dolj)... 

ICE Pee 
Pojon î53—254, 

Pongrăcz (Pangaracz de Denkelegh), 

voevodul Ardealului, 328. 330. 
- Porfile de fier 33. 

Prahova (valea) 98. 251. 286.287. v. 
drumuri, 

Preia (Ip), sora „vornicului ..Drago- 
mir c. 1464—72, 112. v. Nan, 

Proica, trimesul lui Basaraba II la Bra- 
“ sov între 1474—76 și la 1476, 121. 

333. PRI 
Pugul-v, . Pahulca. 

Radu /] Prasnaşiava 8 sq. 67 n. 
Radu ŢI] cel Frumos 104 sg. 264 n. 

270. 327 sq —Fiu al lui Vlad Dra- . 
cul, 179 n.—Frate cu Vlad Călugă- 

“rul, 184. 

Radu IV cel Aare 180 n, 1. 211 sq. 
345 sq.—Piu allui Vlad (Călugărul), 
214. 215. 216. 

Radu Șuple, boer pribeag la Braşov 
în| 1460, "276 n. 1. 326. 

Radul, ban la 6 Aug. 1413, 6. Radol 
Kalaca, fost ban, vornic la 25 Aug. 
1413, 36—37. 

Radul, (ratele lui Cazan, boer al lui 

Mircea I la 1413, 6. 37. 

Radul, boer al lui Radu II Praznaglava 
la 1421, 10. 

Radul logofătul, pribeag la Braşov în 
1460, 276 n. 1. 326. 

Radul, sluga lui Vlad Dracul între 
1432—46, 85. 

kadul, locuitor în 'Şcheii Brașovului 
între 1482-—96, 208. 

Radul al lui Sahac (Sahacov/), boer al 

lui Radu [1 Praznaglava şi al lui Dan 

II la 1421—24, 10. 13, 24, 

Radul Weanciu, omul lui Vladislav II 
c, -1451—56, 89. 

Rasgou Iștoau (Rozgonyi Ştefan), co- 

mite de Timișoara (1432), 51 n.2. 
- 52 n. 

Tree” 

Ma? 
Ir ca 
fi 1
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Rădilă, neguţător din Câmpulung c. 

1481 —1508, 170. 187— 188, 222. 

223 n, 285.286 n. 

PRătundul, boer al lui Vlad Țepeș la 

1476, 98. Probabil acelaș cu trimesul 

lui Basaraba LIl la Ştefan Bâthory 

în 1480, 164. 

Rdinoa (Painea, Paxinen) 8. 12. 14. 73. 

74. 89. 188. 189. 192. 201. 205. 210. 

299. Rosnio (ung. Rosny6) 27. villa 
Rosarum 36. Râjnoveni Pza:nonhue 

7. adj. Paminoneru 188. 

„ Râmute (Pusung) 234. Râmniceni PuR- 

d unuann 284.— Ținutul, ibid. 

Pal I7ănăg Lohannes Reuwel), pâr- 

gar din Brașov la 1421, 13 n. 2. 

Rezel (Pevăl) Petru, judeţul Braşo- 

vului la: 1484—85, 290 n. 292. 

Rodos 356. 
Pomâni N. Lara Românească. [rc p. 1) 

FRosuio v. Râjnov. 

Roya v. Ruia. 

„Rozgonyi v. Razgon. 
Rucăr 17. 14. 23. 34, 89. 95, 98. PSnen ee 

9, 21,22. 93, 98, PSnega 14. 33. 89. 

[Ni Hlâr „| 94. 95. Ruker 319. Reker 26. Ruf- 

5 

în hi fa arbor 37. Rucăreni Psrptue 39. 
v. drumuri. 

> Ruia, munte între Brașov şi Tara E Ro- 
Tora 

mâncască: in campo de Roya 313. 
“cf Conduratu, Michael Beheims Ge- 

dicht etc., 67 n. 1. 

Rumelia, begul de —-(SpSaeanexui rocns- 

A4şz) 50. 51. 53 n, 

Sabastianus, omul lui Vlad Ţepeş la 

1476, 324. 
Sacalog Andreiaş, Săcuiu (1431—32), 60. 

Saraudino, boer al lui Dan II (1431) 

și Vlad Dracul (1433 —37), 35. 68 n. 

69. 
= Săcueni (GanStans), târg sau lamă în 

ara Românească (1431),!' 39. 
Săcuz, Săcuime 99. 103. 127. 186.195. 

279. Cansau 186. 194. Gansn 102. Gr- 

KSan 279. Gesu 126. Sicli 330. adj. 

GanSuckn 77. v. Geknazuinant, 

“i 
di 

  

2 = 

Sărata, sat în jud. Buzău, 207. 
Sătcele (Săcele) 199. 209 n. 2. 
Schendezia (Grenaepue, Grenaepane=— Scu- 

tari, în Albania), 141 n. 2. 

Secară, hoţ din Râjnov c. 1482—87,192. 

Semen, stolnic al lui Vlad Dracul la 

1437, 73. 

Semca, sulgear între 1496—1507, 231. 4 

232 nf bena esdrre [cap . 
Serajevo (în Bosnia) 164 n. ti Lo 

7 
Severin 29. 181. 216. 

Sibiu (Gant, Gusupn) 43, 44, 56. 126, 
148. 187. 225. 239. 253. 254. 261. 290. 

Cibin 336. Cibinium 345. 346, 347. 

civitas Cibiriiensis 346. 352—353. 

Sibieni Gusuuhue 56. 253. Gunurbuu 

125. 187. Gunn 43. 44. 24); Cun- 

puneri 291, 

Sighișoara (Ulerumopt 259) 260. Seges- 
war (ung. Segesvâr) 331. Sighişo- 
renii IUL xruiazopine 57, 

Sigismund, împăratul german și regele 

Ungariei, 24. 42. 43. 48. 51, 58. 63. 

66. 70. 254. 

Silistria v. Dârstor. 

Sin, sluga lui Vlad Dracul 1434 —33, 65. y 

Sinadiu al Căpitanului (Capitanov), 

socrul lui Basaraba ÎI (1476), 106.n.; 

boer al lui Vlad Călugărul c. 1482— 

83, 191, 288. 289 n. 290. Zidradin 

(= Zinadin) 333. 

Shender-beg (fratele lui Ali-beg) 168 

n. 2. v. Ali-beg. 

Smedereoo, Smedoroea (Semendria) : 

Gmeacpega 163. Gmeaepona 299. Zen- 

dere (= ung. Szendrâ) 340. 

Sofia (în Bulgaria) 300, 
Spanopul, boer al lui Vlad Dracul între 

1433—46, 84. 
Staico, comisul lui Basaraba III între 

1478—82, 175 n..278. 

Staico, logofătul lui Vlad Călugărul 

şi al lui Radu 1V 1482—1507,300n. 

301—302, 349.—Ginere al celui din- 

tâiu, 300 n. 

Stan, boer al lui Radu II Praznaglava 
1 

1 la 1421, 10. 

Mp:
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Stan spătarul, pribeag la Braşov în 

1432—33, 45. 

Stau, boer pribeag la Brașov c. 1462— 

63, 105 n. 1. 
S7an, logofăt (al doilea) la 1508—09,- 

306. 307 n. 

„Stau Aldeş (sau Aleuș?), boer pribeag 
i 1a Braşov în 1460, 276 n. 1. 326. 
Stan Cortofleșt, trimesul lui Basaraba 

MIL la Ştefan Bâthory în 178, 
270 n. ” 

„Stauciul, bocr pribeag la Braşov în 
1432—33, 45 n. 

Stanciul, boer al lui Vlad Dracul între 

1433—87, 71 n. i 

Stauciul, vistier al lui Vlad Dracul 
c. 1433—37, 252 n. (cariera lui). 

Stauciul, frateie lui Alirceg, boer al lui 

Viad Dracul între 1432—41, 73. 

252 n. | 

Stanciul Flonoi, boer al lui Vlad Dra- 

+ cul între 1432—41, 252 n. 

Stanciu dela Glogova, boer şi cumnat 

al lui Basaraba III, 1478 —82, 139 

n. 2. 183n. 

Stanciu, din Wămăești (c. 1503) 217. 

218 n. . 

Stanislao, sluga lui Vlad Dracul la 

1431, 58, 
S/anistao, omul lui Cârstian vornicul 

ce. 1496—1507, 229. 303. 

Sănilă, vornic al lui Basaraba II la 

1477, 268 n. 

Sfephanus, «literatus Brassoviensis» la 

1469, 356—357. 
“iStoica, boer al lui Dan Il la 1427, 30. 

Poate acelaș cu comisul din 1431, 

30 n. 35. 

i Stoica, armaşul lui Vlad Țepeș c. 1456— 
| 59, 91 n. 92. 
S/orca, bocr pribeagla Braşov c. 1462— 

/ 63, 105 n. 1. Poate identic cu cel 

precedent. 

Stoica, trimesul lui Cazan vornicul la 

|. Braşov. între 1480- 82, 287, 
S/oica, trimesul lui Dragomir Udrişte 

Na Braşov c- 1482 =-92, 294. 

a,
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“Stoica Rusul, _boer al lui Mircea 1 la" 

1413, 6 n. 6. 

Stoica Harseau, boer oltean între 

ic. 1433—46, 84. 
“Stoica Ghizdavez (Gizdavich), boer al 

lui Vladislav IL la 1453, 315. 
„Stoican, baer român la 1508 —09, 306. 

i. 307 n. 
:Stoiceani, sat în jud. Argeş, 231 n. 

S/roe, vornic la 1504—07, 306. 307 n. 

„provisor curiae 354. 
Stroe, din Țara Românească (1482 — 

96), 209. 
Swcal, vistier la 1481, 182 n. 

Surva, cetățean din Braşov c. 1433— 

37, 71. 252 n. 
Șapte Scaune (Granm_Groacee, Septem 

Sedes Saxonicales) 222. 352—353. 

Șchei (Şcheiu), sat independent, apoi 

suburbie a Brașovului, 263. v. unkn. [ 
Scherbau v. Şerban al lui Bileear. 
Șerban, vistier al lui Vlad Dracul între 

1437—41, 252 n. E 
Șerban al ui Bilcear: boer al lui Mir- 

cea 1 la 1413, 6. 37. 

Șimon, judeţ în Râjnov c. 1482—83, 189, 

Șimon, sluga lui Vlad Călugărul între 

1482—96, 198. 
Șontumuș (Schonkebunk), judeţul Bra- 

şovului la 1442, 76 n. 3. 77 n. 

Ștefan, logofătul lui Vlad Dracul 1432 

(37)—46, 73. 254. 261. 262 n. (ca- 

riera lui). 312. 

Ș/efan, pitar la 1507, 355. 

Ștefan (cel Alare) 114. 117. 159 n. 2. 

179 n. 182 n. 216. 263. 264 n. 265. 

282. 329— 330. 

Ștefan Băthory 115. 117. 427, 130. 145, 

_146, 150. 158—159. 160—161. 163. 

166. 181. 182 n. 183. 195. 265 n. 

269—270. 271. 275, 277 'n. 279. 280. 

338. 339. 840. 341. 
Stefiu, judeţ de Râmnic c..1506, 305 n. 

Șierca, din Făgăraș (c. 1481), 285. 

Șlidor, voevodul Ardealului la 1413, 34. 

35 n. 1. 36. 

Șuli Gherghe, judeţ în Braşov c.1431,247. 

4.349)
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___ Yalaba, Jecuitor din Făgăraș c. 1481, 

285. 

Tatul, boer pribeag la Braşov 1432.— 

33, 45. 46 n, 

Zatul din Râjnov, diac la Vlad Călu: 
gărul între 1482—96, 205, * . 

7 aful Duvalmă, hoţ din Râjnov c. 1482 
—387, 192. 

Tălmaciu, trimesul lui Dragomir Udrişte 
la Braşov. c. 1482 —92, 294. 

Târgovişte 5. 12, 13. 17. 23. 24, 26. 34. 
73. 8Î. 98. 102. 119. 181. 185. 189. 
191. 228. 252. 256. 290. 292. 300. 311, 

314. 315. 317. 318. 337, 342. 343. 345 

346. 347. 348, 349. 350). 351. 352. 354. 

356. 357. 358. Târgovişteni Tezro- 

auertue 29. 39, În lat. Tergoistha, 

“Thergoischa, Tergoist (Tergoyst), 

Targoviste, Tergovistia, Thergowis- 
tha, Targavistya (Targavistia), Thar- 
govistya, Targovischtscha; greș. In- 

tergoviscia 319. 

Târgșor 5. 12. 17. 23. 32. 34. 189. 
“ “Tanks 72. Novum Forum 37. Trax- 

sor videlicet Novum Forum 26. 

Târgşoreni Toxruophne 39. 
„Târsul de Jos (Aoaulu 'rpar=Roman) 

284. 285. 

7ej, judeţ în Râjnov între 1451—56, 
86. 87 n. 89.90. Thes iudex de Ras- 
nava 1456, 316. 

Zeleazen_| (valea)_ 98. 226. 251. 286. 287. 
Tibi” 98 Teakaan 250. v. dru- 
muri. 

Therch v. Bran. 
Thomas Altemberger, «magister civium> 

la Sibiu în 1475, 323. 324. 

Thomas Olaz, cetăţean din Sibiu la 

1499, 344. 
Timișoara (Tumunsp 215) 216. adj. Te- 

Muiugapexu (dela ung. Temesvâr) 77. 

Zocsaba, boeral lui Dan II şi Alexandru- 

Aldea (1421, 1431), 251 n, 

Zocsabes v. Albul vornic. 
Zohan, sat în ţara Bârsei, 156. 
Zomaş, pârgar din Braşov la 1452, 88. 
76:6ly, comandant ungur la 1480, 163 n. 

Zudor (Todor), bocrde frunte al lui Vlad 

Dracul la 1432—41, 45—46 n. 73, 
Tudor, logofătul lui Basaraba II la 1475, 

119. 120 n. 

7udor, logofătul lui Basaraba Il la 1481, 

277 n. 338. 339. 

Zudor, logofătul lui Vlad Călugărul 
1495—96, 196 n. 

Zudorau, trimesul lui Basaraba JI la 

Braşov în 1476, 333. 
Ture Janoș, trimesul Braşovenilor la 

Basaraba III în 1478, 136 n. 1. 

Zurcz (Turcia) 41. 42. 44. 51. 52—53n. 

62. 81. 95. 98. 102. 107. 111. 114. 

116. 117. 119. 125. 127. 135. 140.141. 

148 . 149. 150—151. 154. 155. 163. 

166. 176—177. 178. 181. 192. 216. 

263, 275 - 276. 291. 293. 297. 300. 
303. 314. 315. 316. 317—318,. 324. 

337. 340. 344. 350. 353. 356, TSpexa 

semak 128, Thwrchia 343. Ilopra, 

Poarta (otomană) 139. 147. 164. 181. 

218,273... 
Turcul (neguţător turc c. 1481— 82) 

170. 188. 285. 

Turnul (lugroc) 40. 

Turnul Rosu (WVeresthoron) 332, 

7zFa Românească (Raamsa sea, act, Wa 

/ 1achia, Valahia) 43. 44. 47. 54.87. i. 

im. 64. 98. 101. 134. 149. 181—182. 192, 

Pt cu 194. 215. 230, 269, 270 ş. a. În 

„titlul domnilor: 132 (pe pecetea lui   Basaraba Ill), 203 (sub VJad Călu- 

gărul), 213, 230 (sub Radu 1V); cf. 

1V); altfel inlocuit cu terminul Srrps- 

gaayincka sau Srponaayinera atmat. Izo- 

late sânt: paacia atatak 251. atat pid-   ymhesa 298. YSrpogaayia 63. Banaaslua 

(= Transalpina) 75. Yolahia-25. — 

Românii ( (baacu Ngg. Baa 99) "56. 

57. 76: în înţelesăl de <ţărani»; 

_ «rumâni» _ 282. 284. 

Zara zu rească (ornată atmat) 33, 

s6. 
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ut 

a Pe 
86. narpacia crpana 83. cf. aarpacru 69, 

Hungaria 316. 345. 352—354. Un- 
gurii &ugt 149. 163. 176. Bargt 32, 

sg. &rpun 99.. Du 

Țepeluș X. Basaraba III cel Tânăr. 
Țârviș (Cirvis==Servatius), meşter din 

Feldioară pela 1432 — 37, 253 ; v. 

252 n. 

Udriște, boerul lui Basaraba Il şi to- 

varăşul lui de pribegie, c. 1460— 83, 
111 n. 153. 291 n. 

Ulau, boer pribeag la Braşov 1432— 

33, 45. 

_Dheroolaia x. Tara. Românească. 
Weurz v. Ţara Ungurească.— 

7oș (Petru). trimesut Braşovenilor la 

“împăratul Sigismund c. 1432-37, 

253— 254. 

Uimeş, boer al lui Dan II la 1422 şi 

1424, 17, 24. 

Ulus Gașzar, cetățean din Braşov la 

1442, 261. 262 n. 

Vadul Dunării 23, N Danobi, 

Danubii 20. 37. Vada (= porturile) 

Danubii 350. 

Valentinus, judeţ în Brașov la 1413, 

«fost judeţa ia 1424, 27. 36. Felen- 
tin 6. 

Varadin (Varazdin în Croaţia) 109. 

Vasil, boer pribeag ia Brașov pela 

1432-—33, 45. 

Vasluiu 134. 

    

Î Vâlcan, boeral lui Radu Il Praznaglava 

Îa 1421, 10. 13. 
Vâlcau, neguțător român la 1495, 343. 

âlcea, trimesul lui Hasaraba III la 

17 Diașov între 1478 -82, 175. 
Pi “ pâtesan, boer allui Radu II Prazna- 

—glava la 1421, 10.13 
Vintilă, stolnicul lui Basaraba III c. 

1478, 138. 139 n. 

Vintilă, logofătul lui Basaraba III între 

1478—81, 139 n. 168. 169 n. Proba- 

bil identic cu Vintilă Florescul, boer * 

al lui Vlad Călugărul între 1483— 
89, 169 n. 279 n. (cariera lui). 

  

  

375 

Viad ] Dracul 48 n. 34 sq. 96. 248, 
262 n. 312 sq. Apanssa (Drăculea) 

250.—Fiu al lui Mircea 1, 312.— Tată 

lui Vlad Ţepeş, 96.— Anii domniei 
lui, 54 n. 1. 

Viad Ii Țepeș 90 sq. 107 127 a. 150. 
265 n. 269 n. 276. 316 sg. Apaksar 

(Drăculea) 102. 103. Dracul 324, 327. 

Dracul, qui Wlad wayvoda nunccu- 
patur 326. Lad:s/aus 357. 358. Wla- 

dislaus, Ladislaus, Dragwlya, Drag: 

kwlya, Drakulya 323 —324. — Fiu al 

lui Vlad Dracul, 179 n. 

Vlad III Călugărul 104 n. 163 n, 1. 

166. 168. 179 n. 180 sq. 233.277 n. 

299. 339 sq. haaSrepa 167. Haa$- 

repSa 216 n. 1. Sacerdos Wolahorum 
318 —319. — Fiu a! lui Vlad Ţepeş, 
196. — Tată lui Radu IV, 214 215— 

216. 352.— Anii domniei lui, 180 n.1. 

Viad, sluga lui Vlad Dracui 14 1431— 
32, 60. | 

Vlad, omul Braşovenilor pe lângă vor- 
nicul Albui 1431—33, 250. 

Vlad, trimesul lui Basaraba [il la 

Braşov în 1477, 135. 

Viadistav JI] sau Vladislav Dau S3 sq. 

150. 314 sq. 319.—Anii domniei lui, 

85 n.1. 

Vladislav (12, 

352. ” - - 

Viadul, vornic sub Basaraba III și 
Vlad Călugărul, 233 n, 271. 272 n. 

(cariera lui între 1472—81). 

Viaicul, boer al lui Basaraba II], tri- 

mesla Ștefan Bâthory în 1478, 270. 
Vl/aicul, boer trimes de Radu IV la 

Braşov între 1496—1507, 231; frate 
al lui Albu, 231 n. Probabil identic 

cu Vlaicul portarul dela 1508 09, 

Viaicul, portar ia 1508—09, 306. 307 n, 

Viaicul,, popă din Ţara Românească 
1483— 96, 199. 

Voico, boer al lui Alexandru-Aldea la 

1431—33,53 n. 54. 
Voico, boer al lui Dan [II între 1422— 

31, 17. 24. 35; vornic al lui Vlad 

regele Ungariei, 341. 

/r ce
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Dracul între 1431—39, 73. 248— 

249 n. (cariera lui). 

Poico Dobrița (Dobricha), boer al lui 

Viad Ţepeş la 1460, 320—321. 

Voico al Tatului (Woyko Thathul), 

boer pribeag la Braşov în 1476, 

106 n. 333. 

Voina din Buzău, ginerele lui—, 192. 

Voloder, sluga lui Vlad Dracul între 

1430—40, 55. 75. 

Vulzas, logofăt (al doilea) al lui Ștefan 

cel Mare (1474), 114 n. 

Waldowiu v. Baldovin. 

  

6 

IVeresthoron v. Turnul Roşu. 

Hoyio v. Voico. 

Zanoc], om al lui Vlad Dracul între 

1438—46, 81. 

Zăgoreau, Român din Şcheii Braşovu- 

lui între 1496 — 1507, 231. 232 n. 

Zârneşii, sat românesc în comitatul 

Făgăraşului, aproape de Bran, 152. 

156. 

Zendere v. Smederevo. 

Zidradiu v. Sinadin: 

Ziaw (Slav) din Făpăraș, trimesul lui 
D= 

Basaraba 11 la Brașov în 1460, 331.



LUCRURI 

Adopțiune 48. 161. 195 (= vasalitate). 

- Aramă 58. 64 n. 67. 76. 251. 256. 258. 

Arcuri 19. 20. 23 (25). 28. 34. 37. 63. 80. 

121, 129. 190. 

Arestări (de oameni) 26. 

Arme 89. 125. 129. 315. 332. 333. 

Argint 39.'76. 

„ASTI 114. 82. 88. 168 ș. a. — falşi 233. 
—"V, acnpa. 

A/laz (attalz) 231. 297. v. araasz. 

Aur 39. 
i mană 

+ Bani |monetă măruntă) 5. 6. 12. 17. 

18. 19. 20. 23. 28. 34. 37. — roşii 159. 

„__—răi 67.— vechi 64. v. saila, ASEaTA, 

Nenea. . 

Berbeci 5. 12. 17. 19. 20, 23(25). 28. 
34, 87. 73. 206. 

Bicelli V. RBA. 

Bigamie 236. 

Birum (zeghe) v. rsntk. 
Blâni 23(25). 28. 34. 37. — de vulpe 

„Şi jder 220. v. pesuo, 
Bobou 12. 19. 20. 23425). 28. 33. 37. 

V, RORORA. 

Boeri:——Brăileni 282.— Buzoieni, Râm- 

niceni 284. — Olteni 84. 

PBogasii 122. 295. v. oracla. 

Boi 5. 12. 16. 23(25). 28. 34. 37. 73. 92. 

Brâe 298. 849. V. KOpAa. 

Brânză (în burdufi) 5. 12. 17. 19. 20. 

23(26). 28. 34. 73. v. chpenle. 

  

  

Bumbac 5. 12. 16. 19. 20. 23(25). 28. 

29. 73. 

Burgări v. pârgari. 

Bucate (fruges) 333. 

Cai 5. 6. 12. 16. 19. 20. 23(25). 26.28, 

34. 37.13. 213, — de furat 83. 195, 

Calomnie 82. 

Caligae v. călţuni. 

Candelabre 340. Ă 

Camelot 5. 12. 16. 23(25). 28. 73. v. 

RAZNA RAMHAERA, 

Care 56. 220. 221. 

Catifea de Ypres, Louvain, K5ln şi 

de Boemia 4—5, notele; 12. 16. 

19. 20. 21. 23(25). 28. 33—34,.73, 

Călăreţi 5. 12. 17. 23(25). 34. 37. 73. 
Călţuni "7. 23, 28. 83. V. kasun, 

Cărăuși 117. 289. v. ctepkuz. 

Ceară 5.12. 16. 19. 20. 23(25). "28. 29. 

34, 37. 39. 73. 79. 97. 125. 129. 258, 

Cenuşari 256. ” 
Cergi 19. 20. 23(25). 28. v. aemeinra, 

Ceşii (de argint) 168. 
Chezași, chezășie 6. 12. 17. 23.38. 73. 

117. 197. 217. 

Ci:ocâriai v. WoRApAATA. 

Cueji (judeci) 282. 283. 284. v. nus, 

U:SAekz. 

Confiscări (opreli) 9. 10. 34, 203. 325. 

326, 

Cojoace 34.243, :
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Cojurători 322. 
Colonisti -(buigari) în Ţara Româ- 

nească 350. ” 
Comerţ interior: cu ceară, piper, şo- 

"fran, bumbac, fier 29. 

"Crap 19. 20. 

Cuie 243. 

Cuţite 34. 37. 222. 304. 345. 347.— de 

Ştiria 223 n. ” 
Cărămidă 111. | 

Cânepă 19. 20. 23(25). 28, 

Datorii (incasarea lor) 6. 8. 12. 17. 23. 

34. 38. 39. 73. 251. 

Despăgubiri 157. 

Doftori 302. 355. . 

Drumuri: drumul Braşovului (până la 
Brăila) 4. 12. 16.23. 73. 217.—bBu- 

zăului 98.—Dâmboviţei (sau Rucă- 

rului) 93. 227. — Prahovei 88. 98. 

„227. 251. 286. 287.— Teleajenului 93. 
227. 251. 286..287. 

Ducatari v. ASKaTapn. 

Ducaţi 5—6. 12. 16—17. 183—19. 20. 

21 n. 29. 33—34. 37. 56. 64. 73, 76 

(ca marfă). 99. — vechi 56. 64. v. 

ASEaTz. 

Dușegubine 111. 201. 240. 

Episcopul Ardealului (cel catolic) 344. 

Lxport (articole de—): vite (boi, vaci, 

cai, porci, berbeci); pește (morun, 

crap); pici de fiare și de jivini 

(cerbi, veveriţe, iepuri, jderi, pisici 

sălbatice, riși, vulpi); său; ceară, 

miere, mied; vin; brânză; piper, 

şofran, bumbac ; aur, argint, măr- 

găritar. v. indicaţia puginelor la fie- 

care articol în parte.—aramă, florini 

76. pâine (grâu) 10. mătase tur- 
„ cească 129, 

Zerestre (de biserică) 241. 
Fier 10. 12. 18. 19. 20. 23(25), 28. 29, 

33. 37. 125. 129. 242, 251. 256.343, 
— pentru monetărie 70. — pentru 
arme 190. v. waeae, 

Flabella (sinonim cu muscarium, grec. 

fnzidrov) 849, 

Florini 39. 68. 73.716.107. 159. 173. 188. 

F 217. 258 ș. a. — ungurești 69, 323. 
V, ibaonnuz, 

unit 18. 19. 20. 23(25), 28. 84. 37, 
uri de biserică 296. 

Hamuri 23(25). 28. 34. 165. 

Haine de /pria 81. v. unpta, 

Fereghie v. Xaparia. 

Flelgii V. yeayu,   

  

Jeniceri (yanicari) 314. 

/epe 19. 

/epuri 19. 23. 26. 

Împori (articole de—): stofe (catitea, 

postavuri, bogasii, bobou, pânză, 
pânză săsească); obiecte de îmbră- 

căminte (cojoace, zeghi, blăni, şăpci, 
călțuni, încălțăminte); în, cânepă; 

cergi, hamuri, funii; aramă, fier, oțel; 

arme (săbii, spade, puști, arcuri, să- 

geţi); scuturi ; cuțite, cuie; care, 

mese; săpun ; argint, ducați, florini. 

v. indicația paginelor la fiecare 

articol în parte. — mied şi vin 37. 
ovăs 256. 

n 18. 19. 20. 23(25:. 28. 34. 37. 

Încălţăminte 116. | 

Îndicliou 13 n. 4. 

Iscoade (spioni) 250. 300. 329, 

Jderi 19. 20. 23 (26). 34. 109. v. :tiAcaz, 
Fudeci v. cneji. 

Judecăţii 46, 119. 

Judecători (eznala) 283. 
Județi: — în Brașov, descori. —în Sibiu 

319. 823. 324, 344 ; v, nparapattițitpa. 

— în hRâjnov 73. 87 n. 189. 210, 

316. 335.- -în Râmnic 304.—-judeţul 

crăesc al Braşovului (birăul) 133 — 
134. 137. 147.183. 217.218. v. supă. 

Leagăue 170. 185. v. akrzua. 

Aarca (argenti) 349. 

AMastrucae v. pane, 

AMărgăritar 39,
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Afărfuri: — levantine 5. 12. 16. 19. 20. 

23425) 28. 73; v.p.5, n. 7.—turcești 

125.329. 176.—en gros (Beanka kSnak) 

136. 186.—en detail 186. 
A/ătase (turcească) 129. 

Mercenari:. Unguri, Săcui, Români 99. 
Aessint (Messinp, alamă) 349. 
Afese 170. | 

AMeșteri:—dela Sibiu 320. 331.—dela 

Braşov 241. 357. 

" AMied 5. 23(25). 28. 33. 37. V. MEASBHa, 

A/iere 12. 16. 23(25). 28. 73. 
Afitrae v. şăpci. 

Aforuu 19. 20. 

Aaizul de Nicopol 314. 
Aeeufători:—turci 107. 124. 176. 344— 

345.— greci 356.—evrei 234.—ragu- 
zani 356; v. Gaspar îtalicus.” 

Oale (de aramă) 348. 

Qi 19. 89. 

Oe 94. 256. 
Ovdăs 256, 

Opreli v. confiscări. 

Pâ'ue 10. 

Pânsă 19. 20. 23(25). 28. 84. 37. 256. 

—săscască 76. “bat te 
Pârcalabi:— de oraşe 97. 184. —de Poe- 

„ nari 233 n. 354. -— de Târgovişte 358. 

—de Bran 3. 75 p..19. 122. 195. 19. 
234 2427293, Săi. Y. napranast 

Pârgari:—în Ţara Românească 184.— 

la Târgovişte 252. —la Braşov, de- 

scori. — la Râjnov 6. 13. 27. 36. 

201.—la Sighișoara 260. 
Peceţi 109. 172. 206. 301. 

a) domneşti: alui 
Mircea 1, 6 (cea mică). 10 (cea 

mare, ambele cu legendă latină). 

Mihail I, 7. 8 (chirilice). 

Radu II Praznaglava 13. 15 datinc). 

14 (chirilică). 

Dan II, 19. 28. 30. 81. 39 (chiri- 

lice) ; 24 (cea mare, latină). 29 

(cea mică, latină). 

  

9 

  

Alexandru-Aldea, 40. 41. 44. 40. 48, 

49. 53, 311 (chirilice), | 
Viad 1 Dracul, 55. 57. 60. 64. 65. 

66. 67.. 84. 85 (latine, mici); 74 

(latină, mare); 68. 69. 71. 74.79. 

82. 84. 314 (chirilice). 

Viadislav ÎI 87. 88. 89 (chirilice). 

Vlad II Ţepeş, 91. 93. 97. 99. 323, 

324 (latine); 90. 94. 95. 318. 319 

(chirilice). 

Dan pretendentul, 102. 103. 325. 
327 (chirilice, ca toate cele ur- 

mătoare). 

Radu III cel Frumos, 106. 107. 109. 

110—112. 328. 

Basaraba_]] Laiotă 114. 115, 116. 
1182119, 120, 121. 122. 123. 124. 

1267127. 129. 130. 131. 332. 333. 
335, 336. 

“Basaraba LII Ţepeluş 132. 134. 135. 

“136337. 138. 143. 144. 146. 147. 
149. 155. 

170. 175. 177. 337. 

Mircea pretendentul, 179. 

Viad lil Călugărul, 123. 181. 182. 
183. 184. 185.. 186. 188. 189. 

190. 191. 193. 195. 196. 197. 198. 

201.203. 204. 207. 208. 209. 210. 

211. 340. 341. 842. 343. 

Radu IV cel Mare 214, 216. 219. 

222, 225. 227. „230. 

231. 232. 233. 235. 236. 237. 

239. 240. 243. 244. 844, 348. 

220. 221. 

350. 351. 352. 355 (cea mare). 

Teodosie, 305. 

Stefan_cel Mare, 284. 

d) boereşti: a lui 

Mihail protovistierul (1421), 10. 
Coico logufătul (1431), 248. 

YVoico vornicul (1431), 248. 

Albul vornicul (1431—33), 249, 251, 

Antonie cămărașul (c. 1433—43), 260. 

Ştefan logofătul (1442), 262. 

Doboca vornicul (1460), 327. 

Cârstian pârcalabul (1476), 358, 

Dragomir al lui Manea vornicul, 263. 

(1474), 266 (e. 1478—79). 

156. 157. 161. 169. 

po
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Neagu vornicul (1480), 276. 

Sinadin al Căpitanului (c. 1482—83), 
289. 

Coie (c. 1484—85), 290. 

Dragomir Udrişte vornicul 291 (c. 
1482 — 83). 293. 294. 297 (c. 

1482—92). 

Staico logotătul (1492), 300.  , 
Cârstian vornicul (c. 1496—1507), 

303. 

Stroe vornicul (1507), 355. 

Calotă vistierul (1508— -09), 307. 

cd) municipale: 

a judeţului din Râmnic (c. 1506), 305. 

Pedeșiri 5. 12. 17. 18, 19. 20. 23 (26). 

34. 37. 73. 

Piei:— de cerb 5. 12. 17. 19. 20. 23 

(26). 28. 34. 73; pelles ferinae (Wilt- 
werk) 37; cutis cervi 26. 37. — de 

miel 5. 12. 16. 23(25). 28. 73: 

-Perpere (perperi) v. nepnepa, 

Pescari (Brăileni) : 292. 284, 440; 
Peşte 5612, 17. 18/%3(26). 34. 37. 73. 

125. 129. 184. 186. 190. 194 ş.a. 

Piper 3. 5. 11. 12. 16. 18. 19. 20. 23 
(25). 28. 29. 73. 129. 176. 266. 295. 
341. 345. 347. 356, 

Pisici sălbatice 19. 20. 

Porci 5. 12, 16, 19. 20. 23(25). 28. 34. 

-37. 73, 88. 

Porturi (la Dunăre) 350. 
- Postao 7. 18.“21434.189."26.1243, 258. 

341. 343.— frâncesc 33. 34. — tăiat 

2...33. ini 

Potcoave (babata) 322. 

Poveri v. Tapa, TORApr. 

Puști 63. 80. v. nSua, 
Praf de puşcă 80. 

Pribegi: — la Braşov şi în ţara Bârsei 

45. 47. 90. 105. 111. 120.'140. 141. 
320. 332. — peste Dunăre 182. v. 
npuskra. 

Represalii 60. 63.68. 69. 188. 201. 202, 
209. 218, 240. 317 ș. a. 

" Riși 20. 23. 109. 
„edi (în Turcia) 44. 45. 285. 

  

  

Fotari (carpentanei, carpentarii) 331 

(dela Sibiu). 357 (delia Brașov). 

Salitră 80. v. canouurpe. 

„iSalo-counduct (carte de încredințare) : 
KHnra 34 Bep3 137, 145. 213.— nepna..- 

268. — asTonua 306. 

Săbii (spade) 19. 20. 23(25). 

37. 190. 

Săgeţi 63. 80. 191. 
Săzpun 244. 

Sdu 39. 
Sculuri 63. 89. 121. 129. 190. 

S/iclari 240, 

Subașa de Flârsova 229. 
2lrev 23 
Șăzei 33. 37.—frânceşti 12. 16. 28. 33. - 

13,—de postav 23(25). 28. v. ana. 

Șofran 5. 12. 16. 19. 20. 23(25). 29. 
73. V. RpOKOCZ, MOĂpauz, 

Bani: = <a toată țara ungurească» 

(comes palatinus) 146.—- al Săcuilor 

254. — al Timișoarei 50, v.. wnauz, 

Geknazwunans. 

ude 248. v. mSaa, 

28, 34, 

Tafieta (tafta) 231, 
Taxe vamale: — de 3%, 5. 12. 16. 23(25). 

28. 34. 37. 38. 73.—de 1/ (tri- 

cesima, ung. harminczad) 19. 20. 

. 23(26). — Taxele mărunte sânt de 

căutat la fiecare articol de comerţ. 
" Zârguri V. Tpara. 

Te: min de plată 116. v. copona. 

Pinuturi v. Apatana. 

Ucenici (Saşi) în Ţara Românească 229. 

303. 325. 
p.1$ 

Vaci Spit, 23(25). 28. 34. 37. 73.92. 
Lămi:-pde plaiuri 97.—la Dunăre, ibid. 

Vama dela Bran 5. 12. 17.23. 30. 
31, — dela Brăila 5. 12. 17. 19. 23. 

73. 319.—dela Câmpulung 13.—dela 
Dâmboviţa 5—6. 12. 17. 18. 23. 27, 
28. 34. 73. — din Prahova 20.— 
dela Rucăr 18. 28, 33. 34. 319, —
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dela Târgovişte 5. 12. 17. 23. 29. 

"34. 173. — dela Târgșor (probabil a- 

ceeaş cu cea din Prahova) 5. 12. 

17. 23. 34. 73. 

Vameşi:— de orașe 97. 184.—prin ţară 

34.—sub plaiuri 97.—la Bran 7.— 

la Dâmboviţa 14. 18. 28.— la Du- 

năre 184.—la Prahova 20.—la Ru- 

căr 7. 14. 18. 28. 95. 

Vezeriţe 19. 20. 23. 26 n. 2. 

Vin 5. 12. 16. 19. 23425). 28. 33. 37. 

73, 186. 190. 287. 

Tilyr I7 
2» Pi 

A, Ap f PI, feat A 

prd pă. / 

dryav 72 

Viza ÎN) 

pri po [BirenYtrtic) 924, 

- [7ris) 

dus 320 

  

Vite cornute 19. 20. 

Venituri ale visteriei (Nulpi, jderi, ii 

109. 

Villici (subjuzi) 26. 27. 16 n. 4. 320. 

Voevodul Ardealului 111, 223. 225. 

226. 275. 

Vornici 97. . 

Vulpi 19. 20. 23(26). 34. 109. 

Zălvage 8. 9. 10. 34. 38. 172. 
Zeghi 23(25). 28'n. 1. v. rs. 

Zidari (dela Braşov) 177. 

are Trogihor abEat z20 (po si cb Aj ai? iu) pilde e: 

Jovi Ji, 77 apr pie], 

Berii v. Îpe horia (pas Zar Hi petele în bebe 1077, p. 
Vp: 7%. 

7, atit “rhibi [ron 

7 
(nr 274)



Gr. GA (afle 

d jr 7 îl plat ph 

(i / / le Ari 7 DA 7 Pg DHU pe v 

dz pi p7raje (Pg fil 4 il, Art nare) 

Aurii ţa e pi ZI. : 

3 c li 4 tel în - -t; în hat Tu 4: 

CUVINTE 

ao iată: ano ue AcnTH 50. ao rac$ 

Sauan 182. v. Danicic, Rieenil, s. ano. 

. arnaTruna piele de miel 21, cutis ag- 

neli 25. 

anenaneapa s0l 95. gen.-pk 261. pl.-pui 

Ş. 157. 164. 166.—grec. zo- 
wpttăp'os messenger, ambassador 
Sophokles. ngr. ăzoupterizns. (/e pm 

apacaciu (apnătacin, apă'kactu) ardele- 

nesc, al Ardealului 102. 110. 145. 

du” jr 215. 223. 273. V. ApRUtaRA, EPAEACEII 
ie spmama rom, armaș 92. cf, Hasdeu, 
p Cuvinte din Bătrâni, 1, 118. 

iki aenşz aspru (monetă măruntă, de obi- 

ceiu a cincizecea parte dintrun 

«florin» sau <imperialis>) 74, 81, 87. 
167. pl. acnpe 232. 46 cAniS acnps 196. 

ospora 27 n. — grec. ăsrpov, lat. 
asper, asperus, cf. Cange, s. as- 

perus, şi Bartal, s. asper. 

araaas atlaz, atlas 297. attalz 231. 

— turc. a//as, grec. ărati. 
+ aro iată 218, v. Danicic, s. a. 

pi” 

sakaka bumbac 3. 11. 15. iăsak 18. 20, 

21. Span 27. wr 6Saakn 28. FSB 72, 

bumbacum 25.—grec. Bupâcertov, ngr, 
„papat, bulg. bubak, sârb. bom- 
bak, bumbak (pe lângă pamuk). Mi- 

„_ Klosich, Tărkische Elemente II, 37. 
sauz, pl. san, rom, ban (moncetă mă- 

runtă, coresp. lat. denarius, germ. 

  

put 

Pfennig; cf. danalis denarius, denar 

bătut din porunca banului, în Un- 

garia) 3. 4. 11. 16. 18, 20. 21—22, 

27, 32. 197. fillerenes 24. denarii 

24 — 26. 37. — Valoarea banului a 

variat foarte mult până Ja întrodu- 

cerea devariilor noi sub Matei Cor- 

pl) vin, care erau a o suta parte dintr'un 

_forin. Înainte de aceasta florinul 

avea dela 100—300 denari. 

BauTSRaTH, RANTOEATH TOM. a bân- 

tu: Eat) 11 11, 22. -oBar 72. 143, 
-Ser(2) 16. 133. 208. -Saare 178. -Sere 

108. 110. 132. 220. 241. 250. -Sar, - 

-Sior 31. 220. -cnaa 202. inf. -oaru 
184. -Saar 29. 39. aaurSeare 83. La 

“Bulgarii din Transilvania Zantuoa 

bliklosicn, Die Sprache. der Bulga- 
lea in Sicbenbirgen, Denkschriften 
VII, p. 119; Miletid, Sedmigradskite 

Bilgâri (Sofia; 1896), p. 103.—ung. 
bântani, a supăra, a vătăma. 

gamanaple pl. dela gama paşe 299. cf, 

pl. turcesc zasa/ar dela sg. paza; 

macedorom, pâșălart'i, 
sușă$ rom. birău 133 n.2, 134.—ung. - 

diro. 

sucaau pl, desagi 267. bule, bisagi, de- 

„ sagi. cf. Cihac, II, 94. 

BOTAAL, ROrME Zău, pe dumnezeul 

meu, 50. 288. 
BoRoaz rom. bobou 11. 20. 21. 32. nos0
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18. pannus griseus 25. 37. cf. într'un 
glosar din sec. XVII: nspra, Renos, 

akxie, la Hasdeu, C. d. B., IÎ, 271, 

unde cuvântul bobou e derivat din 
ung. guta, care însamnă însă cergă . 

«cilicium, gausape, rauher Kotzen» ; 

cf. «lasnak, tserge, guba> ap. Szar- 

vas €s Simonyi, s. guba. 

soracta rom. bogasiu, bogasie : pl.- clu 

121. dat.-cham 294.—ital. bocasszzo, 

pânză subţire de in sau de bumbac, 

turc. bogasy. Heyd II, 702 — 703; 

Bartal, s. bogasium; Hasdeu, C. d. 

B., 1, 223—224. 271; Tiktin, 1, 206. 
- Roatge_ple: dat. sontpoa 136. 280. cf. 

rom. boeri. 

soa'lkgna boeroaică, Gr 180. 

RpPART CEI POrc, mascure 3. 11.15. 

- 21, 27, 82. 72. cf. npanz cehii F sann 

21. cu «pro uno porco Ilj denarios» 

'' 25. Asupra cuvântului cganz v. Miklo- 
sich, Lex., s. Rpaez. 

RpPOA a pod: n3BaAnan cS Aaale si EpOA, na 

eso 163. scoaseră corăbiile și po- 

dul pe uscat. spoaz însamnă propriu 

vad, vadum. 

spaTBtat pl. rom. bârtfele 187. cf. în 

bulg. vb. brstvjs, subst. brutvenie. 

sSkaTra rom, bucată 298. 
eSprapa burgăr, cetățean 72. v. nparagz. 

184. 225. 243. 294. PI. gat 176. 184. 

— ung. vân. 

gameuz rom. vameş 6. 14. 96. 109. 

110. 124. 125. 183. 209. 238. 301. 
pl. gaasme 18. 20. — ung. Dos. 

gamSaaTru rom. a vămui 7. 

| gaaa rom, vamă 6. 14.72. 96. 109. 110. 

“h] % 

" napamku de oraș: npatanas papat 96, 

gapaux Oraș 96. 171. dat. sg. napxu$ 
108. loc. pl. gspomex 183.—ung,. vdros. 

E4pt TOM. Oare, ori: pape wo orice 59, PE 
89. 91. 93..97. 105. 125. 135 ş.a. 

ape KTo oricine, oricare 8. 33. 96. 99. 

118 ş. a. Rapt KOAHKO oricât 58. 113, 

124. 178, Rape KOAnIM oricâți 27. 131, 

sape soauka oricâte 130. Rage eAHka Ori- 

  

câte 122. 127. 131. 138. 144 Ș, a. Bape 

son oricare 123nage korra 135. pape 

$ kora la oricine 75. apt rac oriunde 

89. nape wr ie din orice 189. greș. 

ape at cre nopSuaau 67. în loc de pape . 

19 at cTe NSpSuaan, ape: cer_Srpuu, 

Rape € GanSu, Bape cer Bay 99. literal, 

ori e Ungur, ori e Săcuiu, ori e Ro- 

MÂn. Bape ECT PURA, HApE cr Roca, 

sape io ter 128. fie că e peşte, fie 
că e ceară, fie orice. La Bulgarii 

din Transilvania zare /lo, zare sto. 

Miklosich, l. c., p. 138. 

RapSaaru ca a se feri: Aa ca BapSaat 

22.:Aa ca napSaare 18. 27. Au ca cre 

papSaaar 6. Aa ce napSer 39. Aa ca fa- 

AST 4. 11. 16. a wr iac'ce nagSii 282, 

wr Gacn aa ce napSere 286. v.-bulg, 

BApORaTH ca. 

aauicuz al vostru: Bauitiio Moaenne 134, 

cf, kaone 123. Pl. ROMHO: Ad CE PACIINAIe 

KOoun9 3a0 une 192. i 

Rt doar: ae To zmtat 285. kk nora itataat 249, 

“arac doar, dar. 163. 213. Aa star 187. 

265. ac nea 193. cf. rus. nbat doar. 

sexe mai mult, mai departe: ese wr 

Tparulspă NSAAARO . Bani ANAIE Ad He 
koaer 188. mai departe de Târgșor 
oamenii voştri n'au să meargă. v.- 

bulg. nau. v. Danii, s. hu. 
geaemouiuun-prea puternic 279. 
  

  
cacunnui_ prea cinstit 299. 

scuza rom. vecin: dat. pl. pene 195, 

sem pl. rom. vești, Ştiri „224, sg. nicr 

225. 261. 

aura rom. vig, bucată (de postav): 

WT aura bauaTa 21. Bitr phaanz 27. 

—ung. vez. v. p. 23,n.1., şi Hasdeu, 

C. d. B., 1, 198. 219. LXXXVI: surs, 

aurspl; etimologia auaz e greşită. 

eunapt, Bhaapa Catifea 3. 5 n. 4. 

11. 15. 27. 32. peann Bhâspn 72, 

gen. sg.-pt 27.—grec. haztoy: cf. 
Smhâgtos, tov vellereus, villosus la 
Sophokles şi pasajul următor din 
Constantin Porphyrogenitul, De ce- 

rimoniis aulae byzant., [, 607 (ed.



384 

Bon.): sois pâv porgisrpoe ăvă pă. 
(= penpnsta) p5, val vă usbiov 
Brhragtov Ev5s; v. comentariul lui 

__ Reiske, II, 712—713, 

aucTriapz (enc'Tuiap) visterie 47, 151. 

— grec. fesrtăptov tezaur. 
ruwzeonaoaa vicevoevod 143. 

saaaluecrac mn vlădicia mea 280, 

cf. roenoacres an domnia mea. * 

RAZHA Kamhacaa propr. păr de că- 

milă, camelot 3. 5. 11..15. 21. 72. 

lana cameli 25. Schamelot 231. săs. 
Camlath, Chemeleth. v. p. 5, n. 6. 

nazy&a_hoț, tâlhar 236. 296. nazyes 295. 

RO AHAIA. bute, butoiu 3. 11. 15. 18. 

21. 72. tunella, vasa 25. vas 37.— 

bulg. vosi/uica, sinonim cu breva, 

grand tonneau (Markoff); zozeZuica, 

Djuvernua, p. 262. Cuvântul există 

şi în sârbeasca veche, Jirecek, în 

Archiv f. slav. Phil., XIX, 64114. 

xpaxmawa” rom. vrăjmaș, dușman 9. 
47. 81. 113. 126. 139. 141. 145. 149. 

163. 165. 167. 180. 182. 273 ș.a. 

Bpzatzmau 101. pl. Bpa:atame 139. La 

Bulgarii din Transilvania vrasmasa, 

vrasmase-lo. Miklosich, 1. c., p. 139. 

„upaHATH ca a se întoarce: Aa Ain ce 
epzucr ua TparS 164. să mi se în- 

toarcă, să mi se dea îndărăt, bulg. 
se vrrna, se vrrătam. -. 

+ năme funie 21. azăta 18. ligatura 25. 

    

raâsAa rom. gazdă 187.—ung. gazda. 
reRacuTu a gusta: renacure 60.— grec. 

„7 “ebopaat, E[evar. 
raora gloată, trupă 57. 103, 

PoRpziaTzpeTao gubernatorie, gu- 

bernatio 86. cf. v.-ung. gubernător, 

„ interrex. 

îpamaTrukz grămătic, diac (scriitor, 

secretar) 107. grec, Tpupepracirăg = 
= Ypranpated$), 

rănepa cergă '18. 20. bulg. guzer, si- 
nonim cu £erga. 

rSu'ik zeghe 21. birum 25. bulg. gina, 
sârb. gui. v. p. 2, n.1. ” 

Aa Ad dajdie (tributum) 107. 

Acra decanus, germ. Dechant (șe- 
„ful capitolului bisericesc) 72. 73 n. 2. 
Pentru +: (în loc de m: Kpsm Cru- 

sius, Kacw Closius, Toaaw Tomas), 

cf. Tex 'Thes, Theysz (Theiss). 
AORpoatiicarun binevoitor: pl.-ane- 

azun 55. 

ACBPZMHCAZHHKA binevoitor 214. 

Aokae până ce 215. 

ASAS mai jos: AA AacTE: ESatepe AOAŞ 

nscaaso 28. să daţi vamă ceva mai 
puţin ; cf. în bulg. po-dolu mai jos,   

  

mai ieftin, Djuvernua, p. 504. Miletic, 

Novi gramoti, p. 147, traduce <mult 
"mai puțin», | 

Accocaru a ajunge: [n MS ue Aococa 

TORGAHATZȘCTRO ata Bzrpzekon 86. 

dar nu-i ajunge, nu se mulţămeşte 
cu gubernătoria ţării ungurești. v 
COCATUH, : ” 

Apak$Sa rom. dracul, diavolul: naSuen ww 

ApakSae 101. învățat de diavolul. 

ApSroaa altă dată 193. 194, 

(APE Ea ținut, j județ, district:—Bpauak 
h 288.—wr-BSasS-u-iva-Pnsuun 284, cf, 
Î Epacncra, flpacacta_Apritasa_215, 
ASraTapn ducatar, cel ce bate ducați 

259. 260 n. d. cf. cusor florenorum * 

auri, în Hurmuzaki, Documente |, 

2, 729 (1446). 
AStara ducat 18. 56. 76. 94. 99, 153. 

196. 199, 204. 212. 238. 255. ASnaTe 
17. 18. 20. 72. pl. ASaare 72. Acharu 

212. Pl. ASaru pare a-avea şi. înţe- 

lesul de «bani» în general, d. p.la pp. 
„199. 204. 212; cf. neogr. pl. ăonpa 

Geld, din &sapov aspru. — Ducaţii 
(din ital. ducato) erau de argint și 
de aur; valoarea lor varia foarte 

- des; cei de aur prețuiau în sec. XV 
de obiceiu patru sau trei florini un- 

- gurești. v. Bartal, s. ducatus unga- 
ricus, 

ASmerSauna duşegubină, deșugubină, 

homicidium 110, pl.-ue 240, 
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iată 41. 70. 118. 126. 152. 

164, 165. 197. 291. 297. 304. - 

cra căci 215. 271. | - 

«vu când, dacă 4. 47. 72. 86. 

caaru a veni, a umbla: caare nsenspe 

42. veniţi mai iute. a a exare cao- 

Rose 239. ci umblaţi-mi în voie 

bună. În textele bulgărești din Tran- 

silvania je//a, jellate ; . zelate Qif 

„ „(rare en$) ckommt her», la Miletic, 

Sedmigradskite Bulgari, p. 90—92; 

-Novi gramoti, p. 147. Miklosich, 1. c., 
1 p. 86, compară neobulg. e/z, eafe, 

] poelale cu -ncogr. hu. (se. zice și 

"âse) și le derivă din alban. eja- 

153. o 

a veni; cf. însă grec. îhzbvw, îhto, |. 

de: unde probabil imperat. modern 

In." G. Meyer derivă pe sârb. și 

bulg. eza, pe alb. ea, eja din turc. aa, 

he“ (Etym. Worterbuch, p. 93; cf. 

însă rad, alb, 24, 24; adus în legă- 
tură cu grec. îhdw, ibid., p. 354). 

sm tun chezaș, garant 4. 11. 16. 22. 72. 
196. 202. 231. cre (ra) Sacinan S$ 

„emua 217, l-ați pus la chezășie. cf. 

sârb. jemac, jamac, Birge. 

«nia grije: MEA EN Ad HE MAtaTe 

249. să n'aveți nici o grije. cf. nu 

EAHĂ CAI Ad tEMaTE 70, bulg. ea, 

Djuvernua,p. 610; Milctic, Novi gra- 

moti,-.p. 147. — ncogr. Zvi, grije. 

<pAcacuu ardelenesc 215.;: 224. 225. 

326. V, adie. (7. 757] | 

ars iată 87. 138. 206. 270. v. Dani: 

CIC, s. V. 

„ Acea rom. jder (mardus, Marder) 18. 

_20, 21, 32. 108. 219. Lui itp 21. îi 

i coreșp. pro (cutis)” mardurinis 26. 

moaaa leafă 99. — ung. 55047, germ. 

__ Sold. cf. ieaaSuapm Soldner (ung. 
 zsolnâr) într'o scrisoare a lui Petru 

Rareş cătră Braşoveni din 14 lanu- 

arie 1530 (Arh. No. 451). 

„îti Srauz TOM. jugan 213. 

"n Sa cua rom, judeţ (iudex) 72. 304. dat. 
_aiSacus 93: 102. 103. 247. 297. 304. 

  

  

305: peste tot în locul obișnuitului 
„CRÂĂLIIR, CAĂCUR, ES Sacus-f 44 (du (tr 1) 

mSacuuc, i Sacia rom. judece, judec 

(= cnez, chinez): dat. pl. ssSacueai 
283... miSacuem. 284. Asupra -acestui 
„cuvânt v.. 1. Bogdan, Despre cnejii 

români, Analele Acad. Rom., Secţ. 

ist., seria II, tom. XXXVI. v. nueza. 

i Snauuna jupâneasă, boeroaică: pl. 

ue zu TI. dat. UE 180. 

sazouuru a întocrmi, a pune așeză- 

mânt ; Batonna 4. 

Bakosna așezământ; v.p.4,n. a. 

Banasnnnexu de dincolo de munţi, de 
dincolo de plaiuri: eTpann Banaaniut- 

ENA 3. 71. partes transalpinae. dat. 

BANAaniIicaIL AA “(fără crpanam) 21, cf. 

Transal pinis în titlullui Vlad Dracul 

„de pe peceţile cele mari ale lui. 

aa anu piele de iepure. 21. cutis le- 

i “Poris 26. 

ARSpz adunare, “sobor 221. 

anAaga zidar 177. 

anriîa pereche: piicaaui aurite & 267. două 

„perechi | de desagi. cf. egamituntincka 

“MAEIAR ROLBHIIENA Aa auria în hri- 

sovul dela c. 1365—66 allui, Viadis- 

lav I, ap. Venelin, p. 5.; fana suria 

(greş. auraa) uzpayn,— nammauu ibid. 

p. 205 (1573).—grec. 41, pereche, 
ncogr, 4w';5s adj. pereche, 

naRpan ura ales: . ca sapaturi Beipit 

224. cu veşti (ştiri) alese. .. . 

HBEA A: „opreală,. confiscare 9. 10 n. 1. 

„333. 203. Miletic, |. c., p. 147, traduce „ulelie 
greşit «<excepție».. În lat. i-ar cores- 

punde exac/io, arestatio; cl. ares- 

tare în versiuaca, latină a privile- 

giului dela 1424, p. 26, şi Bartal, 
s. arestare. Acelaş înțeles îl găsim 

şi în vechea sârbească ; v. Danicic, 

s. uaamz. Miklosich, _Lex., a omis 
N > ai 

- această_însemnare.—--.. 

ungia Ipria, Ipriu (Ypres): 

3. 15. 27, — MOpA 72. „— ungiia, 

WwTunpH, 

ungia 

25 

Ți. 
i,
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32. S1. — unpis 11. de Jpri 25: Yp- 
priensis vel Gallicalis 37. v. p. 4, 

n. 2, şi cf. «de quolibet stamine panni 

Ypri> în privilegiul Bistriţenilor dela 

1412 (Hurmuzaki, De Doc. „2 2, p. 492) 

și <panni de Ypra» în izvoarele 

boeme citate! de Jirezek, Archiv f. 
slav.: „Phil. XIX, P. 610. 

ue nSr (era cu articol 2) cererea, prețul: 

d HCKST SET UAaTuȚ Slurot RdAAPâtul 

156, iar preţul îl va plăti Anton că- 

mărașul. cf. uS Aa ne mujisr noaners 

wT po cS Aaan 89, dar să nu ceară 

mai mult decât au dat, i. e. un preţ 
mai mare. 

wenpata ispravă, treabă 142. 157. 198. 
208, 230. 306. sta nenpanS 150. fără 

ispravă, fără rezultat, 

“naâun pl. călțuni : ac. naauk 7, caligae 

37. Rasun kgotuui 21. coresp. lui caliga 

ordinata 25. bulg. kalca, kalcuni. 

Kaaapa 1) monetărie (camera, ka- bi) 
mera, Kammer=fiscus, officina mo- 

netaria) 259. — ntcapena 57. 58 n.1 

“kamera 24. v. Xaparia, 2) cămară, 

magazie 171. 

Ka Ma pawa rom. cămăraș 156. V. taatapa, 

xaaya camhă (stofă de mătase) 297. 
: pl. ac. kaatye 167. sg. nom. Rama 

298. kamoca 231, v. p. 168 n.—Din 

camuca (camucata, camcatum), ital. 
camocato. Heyd II, p. 697.. 

= cantayr rom. cântar 345. 347. pl. 
kantarones 231.—turc. Zaufar, ital. 
cantaro. cf.,Bartal,_s.. canțaro. 

xănTuaapnux cancellarius: gen. kan- 
| “ruaapuură, sanTSaapniă 247.cf. notarăș 

"din notarius. 
KaTracruya rom. catastih, catastif 157, 

— grec. atstty ov 
* keakwa rom, chezaş 116, 187. fide- 

jussor 346. 347. — ung. Fezes. 
Ksarotarn rom. a cheltui 253. As cu 

KEAOTOEATI ASkarui 76. ca să vă chel- 
tuiți ducații. — ung. 46Z/ezz. 

- keaaurz rom. chelciug, chelșug, chel- 
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 tueală 100 n. 1. ear 76. 253. — 

ung. 46//sey, 

REpAMIAa, epamnax rom cărămidă: 

“MUT REPaAUIAS 177. că REPAMNASAL crte= 

seuoa ibid. — bulg, Keramida, grec. 

1534 dr. ” 

Kecapn, kecaga 1) împăratul german, 
"der Kaiscr'54, 55 n. 1. 58. 63.69. 

70. 253. necap'k-paak 100. 2) sulta- 

nul turcesc: Chesar 338. Caesar 340. 

sn[n]asuaru rom: a chipzui, chibzui: 
KIIBORaa (=== innaetaa) 101. -— ung, Ap 

zelul. v.   RHIA, 

| unz rom. chip, înfăţişare, reprezen- 
tant: "Sneu nun 226. în ce chip. 

Rua$ rsenoaina at tpaak 278. chipului 

(= reprezentantului) domnului meu 
- craiului, — ung. 42. cf. Mileţic, 
Scam. Brigari, p. 103. 

suma amărăciune, supărare: Ad HE HAaT 
WERSIS RHS 303. să nu aibă vre-o 

(nici o) supărare. 

Annie pl. cuie 243. bulg. 
Rlinci, piroane. 

mean cnez, judec 284. v. iriSaeue. 
ROAaRA veste; v. p.219, n.1. 
ksaSnia Colunia, Colonia (K5ln): wr 

KoaSnu 3. 11, 27, 32.—noaSuiu 15.—R9- 

aSuix 72 .—noaSuita 32. de Colonia 25. 

de (panno) Coloniensi 37.-cf. «de 

stamine Colonicali> în privilegiul Bis- 

trițenilor, citat sub” unpia. 
xemara bucată: pl. nsmarn 120 (de 

moşie) 244 (de săpun). ac. nomaTk 

Suarkua 6—7.-— grec. z0uuGr:6y parte, ' 

bucată. 

[5 se mepa visterie, avere: TANRT ROAMERX. 

FaAliuR MU n EneTiag Ratiu St414An 

47. îmi mănâncă averea părintească 
şi visteria Ţării Românești. camara 

Klinec, pl. 

  

Pd 

311, La. Bulgarii di din_ Transilvania, IV 

p. 125. 

sensnn cânepă 21. canapum 25. 

Ropăa sabie, spadă 32. 81. 298. gen. 

Kspâm 18. kopan 20. 21. biccellus, 

biceltus 25. 37.—ung. fard. Miletic, 

Zi 

pi
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- ? Hp. rizandum mercimonia 26. 

fug. 

„kSnuSaarn (kSnuczarii) aface negoț, 
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1. e. p. 148,interpretează greşit prin 

«coardă, Baie, Banari, îisna>, Cf. 

KEpaa waonana într'un document dela 

1 Îulie 1536 (Acad. Rom.), citată 

lângă nuc, brâu. În <corda triginta 

ulnarum>, pa 349, corda însamnă 

probabil coardă'de arc. v.p. 34, n. 1. 

kopSua rom. coroană (corona): cara 

—79. 86. 110. 228. sfânta coroană 

(a Ungariei) ; cf. cnaToin$ nenuS 43. 

xoTpnuac fiecare, fiecine SAv,-bulg. 

KATOPAIIAE. 

so wmSpe pl. v.-rom.dela coş,coșuri 219. 

xpanna margine (de ţară) 54.55 n/2.215. 

xpeans blană, bundă 32. 34 n: 2. pl. 

upeana 21. mastruca 25. 37. y. p.25, 

n. 6., şi Jirecek, Archiv NIX-p. 611. 

RpSROCA şofran 21. crocum 25.—grec. 

1pâ'10%. (ze nnde? —Aorn 224 14 2] 

xp acremu pl. cârstoșii, cruciații 70. v.. 

ibid., nota. ” 

sSmepra, Saepta vamă, taxă de vamă 

3. 4, 11,15.16.,22. 28.32. 71.72, gen. 

rSmeprk 28. tributum (==KSmeprn) 26. 

319.—grec. opt 00:09, vowpuânztov; 

ngr. ovpâgit Zoll, Abgabe. (2 pui 

  

a umbla cu negoațe: Aa KSnusea 29. 

KSnuSer, user. 136. 146. 156. uSnuse 

113. aSnupara, -xT 17. 32. cf. ad fo- 

asocaTrii a amăgi, a păcăli: Hanoca, 

uSnocaa 205. cf. la Bulgarii din Tran- 

silvania: pajiet fa vi ott hiklantzo, da 

ne vi gveto-t kambojia, schaut dass 

ihr hie unschuldig lebty lasst euch 

    

    

die Welt nur ăflen, la Miletic?h., 

p. 92—93; Miklosich, |. c., p, 115 

125. 

Aakamwz tom. lăcaș 305. 306.——ung. 

Zatăs. 

AakSRaru rom. a lăcui: aasSgaa 287. 

—ung. ladui. | 

sagarn â aştepta ; ne aim 19 Mire 

n. io naxaTi 128. nu știu ce faceţi 

  

"mepe MS aaa ASBpSAcTrea 280. am 

mulțămit. lui dumnezeu, că i te 
arăţi cu bipe (că-l aștepți cu bine), 
cf. <TSpiut Haato N ApSrE BSHcRE roToee 

5) AANAT HECAC AA npeRapSr NAN Ha HAc 

san Ha kac: Turcii au şi alte oști gata 

și așteaptă să se arunce sau asupra 

noastră sau asupra voastră», într'o 

scrisoare a lui Ştefan cel Mare cătră 

Bra$oveni (Arh. No. 445). 
au pl.rom. lați, lațe, laţuri 243, cf. săs. 

Laczennegel, Rechnungen I, p. 357. 

acătenuna Cergă 21. acainu 27. lodex 25. 

Miletic, ]. c., p. 149, presupune pen- 

tru vechea bulgară forma Yasaka, 
arua in 21, len 25. 

dAesu (pl. dela Ay, Leah) Leși: wr 
Atcex 117. 

acrocta în vară, peste vară: aaa ter 

ata — 302. literal. când a fost în 

vară, i. e. în vara trecută. bulg. 
Htoska, delosa, 

aunearu rom. a lipsi: anncar 286. cf. 

bulg. Z;fsazoanu, Jipsa.—grec._hiizw, 

Tema, lipsesc. 

anko 1) numai, decât: aka Asan 

„AA HE AGIISCAT, AHN S$ uaaSye 8a ata 

«sr 76. numai ducați să nu poarte 

(aducă), decât în sân de cheltueală. 
2) foarte, prea: auyo scr npliarsa roc- 

-noacrea au 123. mi-e foarte prieten 

domniei mele. 

_akrana rom, leagăn 185 (nu lighean, 

cum explică Miletit, ], cu p. 149, 

cetind atr'ku). Cuvântul. bulgăresc 

corespunzător e miti 170, 

ABE apa meşter de arcuri (arcufex, ar- 

Zcupar) 61. 62 n. cf. AS (aztti- 

nusz) într'o scrisoare a lui Ştetan ÎL 

(1435 — 47) cătră Brașoveni (Arh. 

No. 438). . 

mama rom. majă, maje (germ. Zentner, 

centenarius) 3. 11, 15. 16. 19. 20. 

32 ș. a. de una masa piscis 26. de   
şi ce aşteptaţi. Bora BAaroMapIiX: » « una masa de cera 25. de centenario 

littra litră (măsură) 291.(Appu2 (3? 7-



cerac 37.—ung. miza. Greutatea 
unci măji varia dela c..50—-230 kgr. 

sau.100—460 funți (Pfund). În doc. 

“ung. măzsa însamnă și încărcătura 
unui car. v, Dartal, s. cantaro, masa. 

manemepla meșteșug (cf. germ. Mei- 
sterei= Stand eines Meisters) 208. 

mManeropa meşter 88. 208. 240. 241. 

302.—germ. A4/eister, sârb, majstor. 
maaama aur 81. 82n. 1. —- grec. ud- 

dragii, brdapp. (de bi, fe 2) 

mapTSpia rom. mărturie/031, 266. 301. 

— grec, : puptonia. 
-MapTr$Spucaru rom. a mirturisi: aap- 

rSancam aan 290. mapTrSpuca 251. 

“r$pucaiuie 199, cate mapTSpucaâui 231.— 

grec. 
mapka rom. marfă 59. 171. atapays 192, 

i La Bulgarii din Transi ia marha, 

    

Map- 

papeopEw, rapide, A 

Ar vită._Miklosich, 1. c., p. 127.—ung. 
fi Te jr. marha, vită, mariă. 

| med oRnna micd 21. 32. medo 25. 37. 

v. mied. 

mes micre 21. mel 25. v. miere. 
Meganit metanic, închinăciune: nacau- 

PE9—Npînocitit CXMUIS-N hpuragom 281, 

smerită metanie (închinăciune) adu- 

„cem județului” şi pârgarilor.- — grec. 
“ "psecevet (aa 

AA s rom. milă, îndurare? aria EET ate 
UT ae rsensaera$ au 13. pentrucă și 

” domnici-melc' mi-e milă de voi. izne 
AA AO cHipaun HAAXT MAS WTr Rac 18. 

„ca să aibă: săracii mei bine dela voi. 
HA Ad MMART: "MSH “EHpSAMacu SAtHA0 4T 

7 uuy 79. 'ci să aibă sărăcii mnCĂ bine. 
dela ci. H Ba MOS caSuiRS ne "Bu-AS Sânas, 

86. nici slujba 'mea nu .-i-a fost 

dragă. cf. me na cer ipunsur ac 

- 46. cărora li s'a făcut nedreptate 
". din partea voastră, Asupra acestei 

“construcţii v. Mliklosich, die S Spra- 
che der Bulgaren in Sicbenbiirgen, 
p. 127, unde se admite că «band: ui 
sa mila» în limba acestor Bulgari e 
un românism. Tot asa Miletic, 1 Cc. 
D149. .. Me 
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MHADCTRE Bâd AIASCTA milostivirca 

voastră, domnia voastră 86. 91. 92. 
100. 109, -112. 122. 130.134 ș.a. 

ei: polon: wasza.milosc, prescurtat 

waszmoxt, 

mneTrepaz meșter 253.—germ. A/eister. 

memioT băiatul, sluga, forma articu- 

lată dela aoazna, 255. Cf. Aazatut- 
sr (forma art, dela Aazittiuia) 8. 

meaSulu de morun: mopSuita aazia 20, 

maja de morun. . - 

a 0ulă TOmM._mMoOaşă, bunică: dat. sg. 

motul, acum 159, 160 n. 3. 161; 

am'kpamn stupar 255. 256 n. 4,— ung. 

mehes. . . 

waipzmnanz comes palatinus 49. 51 

n. 1. 52. —ung. zdidorispăn. 

u as muia Cărăuș (Propr. mercenarius) 

235, - 

Mata arSună: Aâ aaTii Hat 255. să, 

plătească. arvuna. cf. Ta er nasu 

uasekuu 257. și va năimi, v va tocmi 

oameni. :. -. : iti 

HasakonnTu a legiui,. a pune  aşeză- 

mânt 72. 

nayphnaip,un fel de subaşă 314 —turc. 

naib, Steilvertretter.  Miklosich, 

Tiick, Elemente, Nachtrag II, p. 1. 

nanacTh rom. năpaste, nedreptate: 

u$ Hâ ecT Suna nanacr 199, ci le-a 

făcut năpaste. Aa NaaTHătis ManacTh 

192. să plătim năpastea (sc. moartea 

de om). ji La 

HANGAkA pregătire, construcție, întă- 

“ritură: M9-EcŢ EA Hanpaga RA HEM (SC. 

rpas'k), a wa e nargpraa Bzca 80..pre- 

gătizile ce erau într'insa au ars.toate; - 

+. ibid., n. 1. nSure cz Bzewam MAnpansată 

62. puşti (tunuri) cu toate.cele de 
trebuinţă.__ « 

nacTagu pl.rom. nasturițmediolat. nas- 

tula, nastola, ital. nastro) 298. . » 
Han &ka (orig. namka) broderie, chin- 

- diseală, cusătură.298 n. 2 (pentru 

- chindiseală,. v. Tiktin, Rum.- deu- 

„ " tsches Worterb,, s. +.); cf. însă rus.
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Hamari pl. 

Aufnaht. 
HEROANTH ce rom. a se nevoi, a se | 

sili, a-şi da silință: ce nesaure:163. 

"204, ce. MEROANT, Ce keo nenea 268. 

sa ce tensantăt 287. ce utnoauk 157. ae 

"ueonat 43 296. cf. verb. bulg. 77004/7. 

sili: ce menoancar 160. 240. ce uensaut- 

care 219. 306. 
nea, particulă imperativă: menta Aa A5- 

Y9AAT 46. să vic. beta Aa unu 59, 

să facă. nea a Acnarr 222. să vie. 
mezawre 274. cu înțeles negativ, în 

loc de nemonre, este o greşală pro- 

vocată de analogia lui nea.— neo9- 

bulg. zeka. - 4 nf 
=. , 24 

wuaan pl. nemeşi, nobili, „jobbagio- 

nes> 102. 103 n. 3, În fraza.me nSeru 

” TPAR H RIL WRAAH, WRAAR NU poate 

- avea nici decum înţelesul de iobag, 
rob, „ce i-l atribuc. Miletic,: a c., p. 

149. cf. “jobbagio nobilis, nemes, 
fânemes, ap. DBartal, p. 333.——ung 

Jodbăy. 
wBre pl. obezi : E WBEAE teAc30 21, 

v.-bulg. sraan res ligatae, sarcina. 

Miklosich, Lex., s. exasaru; Cihac, - 

II, 219... - 

WRECHTII a Spânzurat WBECHAII 236. v.- 

bulg. sskeuru, neobulg. obăsjam. 

wakapnhpăS (dat. sg.) jude de curte 

<iudex aulac, curiae» 279. 280 n. 1.— 

ung. 4doardird. cf. rom. birău, ung. 

bir6, judecător. 

wtposwunaTii rom. a ocroti, :a-proteja 

141..cf. neobulg. okioljavan, îm- 

blânzesc. . 

WASEILAA porfiră, haină de porfiră, 

hlamidă. 151. cf. «în urşinice şi în 

olofire de se îmbrăca», citat la Ci- 

hac -I[, 441,.s. urșinic. — grec. 

- Gin anv. V. p. 192, n. 2, şi oloforus 

vestis purpurea, ap. Bartal, s. v. 

f. Vorschuhe, lederne 

    

d 

wpawmx rom. Oraș: wpani$ 28. 23.—ung, 

VAros. V, napaura, - - 

wprfa mânie, urgie 4, 12. 14.16. 18.20. 
22. 27. 33. 12. 96 ş. a.— grec. dpi. . 

wpaao_poruncă 7. 8. 14. 17. 20. 22, Jim fi 

27. 30. 31. 47. 60. 61. 68.70. 7 i 
75. 77. 83. 96 ş a.—grec. îpsnbs.- 

9puicaTru a porunci: epiicaa 96. v. wpu= 

cSearu. 

wpncS$raru, wpuconaru a porunci: 

wpncSrar 83. wpnewa 64. tepuic$ Ser(2) 

6. 19. 30. 42. 47. wpueSara (= wm 

Ac cSrwa) 61.—grec, îşi, ptr, : 
WeEA9ROMHTH V. CASROAMA, 

wenoRosuTrii rom..a slobozi: 

weasssanr 297 .. * 

[wn că 41.59. 60.61.62.63.65, 69.. 75. 

80. 81 ş.a. —neobulg. oli, grec. în 

WutA4 Tom. oțel, o oţăl 94. 235 

— 

72, 

i ux 

nadaTru ce a se cădea: ua ce H4MaT Aa 

cS $ mene 110, căci-se Cade ca eisă 

fie la mine. nas ce naiar 145. cum 

se cade, cum se cuvine. | 

naiiT 147. aşa se cade. cf, bule: (4 ri | 
pada mi-se, mi se cuvine. 24 

nasnrepn pl. rom. păzitori 286. La 

Bulgarii: din Transilvania Zazzfore 

pl., ap. Miklosich, |. c., p. 130. 

napiăaasa rom. parcalab, pârcalab 

31. 121. 183. 199. 233 n. 297. 304, 

npastaaasa 78. 194. 241. npazaata 232, 

236. nopi[aaanz] 358 (cf. NopRaaaswâm la 

Venelin, p. 36.52. noproaaztva, p. 55: 

58). porkolab, porcolab 322. 358.—: 

ung. forkolhib, castellanus, Burggraf.;. 

| cf. castellani de 'Therch, pârcalabii 

| Branului.341;și Bartal,s.porcolahius.. 

nserSya armăsar 212. V. Hasdeu, C. 

A Ba. 279: naerSy— apatzcap. 

nas (r 0 pl. paftale: & nay. 298,—turc. 

pafta ; bulg. pata (pl. pafti), sârb.// 4 4 14 

pl. pafte. Art Hp ; 

neAencarn a pedepsi 228. înf, MS Atrt-, | 

VARSH ce 

HederinaTiti 232. Aa ce nenea 

maiderta ; 
car 31. 

126. — grec.: 
aaa 
"Tai d5050,   sus aan acolo: wr —158. de acolo, v.- 

bulg. sua illa via. bulg.—pedepsvam.
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nescncla rom. pedeapsă: nano ME MAAT, 

TzH5H uackăn neteniciu Ba ron? 238, 

cum să nu capete acel om pedeapsă 

pentru accasta? v. neAencaTn. 

„nenea, pl. nensu bani, Geld: 

67. upatenu—158, neryut—64. cf. ung. 
Benz. v. bani. - 

NEpnepa, HEpniiga perperă, perper: 

n(epuepa 3. Îtepuega 11. î nepnep(-k) 82. 

F nepnip 15. E nepunpk 18. & nepnup 

ibid. gen. pl. utannp 81. ac. sg. nepnep 
72. — grec. bxtgnvvov, lat. perperus. 

Valoarea perperei era de obicciu 

un fertun,.i. c. a patra parte din- 

tr'o marcă (Bartal, s. perperus). În 

Ţara Românească e veche monetă; 

cf. «perpere de Valachia» la 1392, 

ap. N, „orga, Notes e ct Extraits, |, 

p._54. În armata lui Dan II se plă- 
"t6a, la 1426, un călăreț sau trei pe- 

deștri cu lcafă de o perperă pe zi. 

Szab, Szekely oklevcltâr, III, p. 
41; Convorbiri Literare XXXVI, 

p. 9%. 

nsuarunix pecete, sigil 305. v. ntua- 
raunuua sigillum, la Miklosich, Lex. 

nsuta bucată: neutra Alea 18. 20. neula 

caca 32, vw ApSruy neuita ibid. — 

lat. zecia. cf. pro una pecic panni 

de Jpri 25.x. p. 34,n. 3. 

nnnepx piper 3. 11.15. 18ş 
naanacaa rom. plapomă, papură 298. 

— ncogr. iii 

Bân-— 

mita nââTho pânză 21. tela grosa 25. 
mi nornanurean fruntaş, căpetenie 226. 
DI no ASnaala părțile dunăreiiezre regi o ci) 
Cum danubiana 3 

n e CPT nai iti tpositiv sro) 
125. bulg. evtino,_ jeftino, grec. 

edi 

nokAe până ce 50. 

nekaneagera o solie 61. 135, 201.261. 
213. 

DokANCapt S0l 113. 117. 130, 138. 139. 
215. 223. 270. 273. 274. 280, pl. ns- 

sanckan 58. O singură dată găsim 
în loc de neaneaşa (sau ansnaneapn) 

— Ta 

cuvântul nseaanura 183.— Gr Poe 

Alisar. v, TI 

noneisa nea Tura SC lesă, a-şi da os- 
teneală 212. v. uensancaTii ct. / 7 

"Roneine că 38, 42.43.56. 78, 124. 150. 
169. 171. 172. 219. 220. 230. 242. 264. 

295. 302, În v.-bulg. şi neobulg. în- 
scamnă «fiindcă, deoarece». 

nsnscaSearu a imputa :-nasn 214. cf. 

rom. a ponoslui, ung. fanuassolii, 

a st plânge de ceva. 

neara rom. poartă 187. 226, 

nsprapsirom. portar (boeric) 115. 

ne ph țăran (păbur, săs. Gepawer): dat. 
pl. mspea 152. 153 n. 2.—ung. por, 

din șperni. Bauer. [ret Nm: fii în Au] 

uoscouunTriu a arăta : KUNr$S uscounTe I- 

nakwai 99. Narătaţi voinicilor cartea. 

bulg. posotam: : 

nseTraga 1) po tav: uman tr pserara 

21. noscran n NAATUS 75, HERSAIRO Li ei 

eran 242. uiSFa ur nserana 248. 2) 

bucată! de postav (stamen panni): 
4WT NOCTARĂA Buiag wT LL) 18. wT no 

cTaga naspa ung 20. coresp. lat. pro 

una pecie pannilde Jpri.25, cf. Ji- 
retek, Archiv, XIX, p..610. 

no rega drum, marș: aură Ma u9- 

eu 42. grăbiţi-vă la drum, grăbi» 
ți-vă marșul. cf. mediobulg. neruţu 

a alerga (în trad. ăi lui Manasses) şi 

rom. potecă, potică. 

NOT ORAPENA vV. TeRapuTu, 

noTr$Spunrn ce a se turci: cs scr no 

Spin 229. ce noTSpiui 302, 

npagiua dreptate 79. 

npaxa praf (de puşcă) 80. 

npuskra, npikera pribeag, refugiat 

110. 120. 126. 181, 274. pribagi 320. / 

- upterean (v.-bulg. npinavean) pricten 156, 
190. 191. 200. 243. 270. 272. 273. 
299. 304. upirveacras 156. 272. prie- 

icnie. nenpneTeai 226. neprieteni. 
npuaemn prilej, ocazie, putere: Aa at 

„asatoitere ww ps mare implici 103. 

să mă ajutaţi cu ce veţi avea pri- 
lej (cu ce „veţi putea). neuine wr 

apt pt” 

“anskanteapn 
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N ROCA N WI REANESEA apă Mata pacii ce pasatipuT 73. îmi voiu strica 

Ad Rit Seliutat E ARDO N BAe e pacea. ( Zenfea: 1(x PH 7 (arti Mr fi 

«am prilej, am_puţere». Mintii Pf paamnpuua răzmiriță, războiu 74. 156. 7 

upSca buestru 212. cf. într' Un doc. din 169. 177, 193. 93. 215.4 pp mit puii 427 7) 

ri în ke h-42 Mai 1483 (Acad. Rom.) <aa canu 

pa on np$e> și p. 213, n. 1. V 

m ATA pALEIEp A magister civium (la 
Sibiu) 291; v. Purgermester, Rech- 

nungen ÎI, p. 362, și pp. 292, n. 4.— 
ung. folgdirmester. | 

mpuraps, nparapn rom. pârgar, foarte 

des. Ortografia obişnuită C uparapz, 

ph (upnrapz, pa) mai Tar NAPEAPA -ph | 

(nzprapsm 123. 124. 227. 301. 302. 

uzirapem 151. 174. unprapsat 262. 287). 

npăRapea 155. naprapem 93. naprapiwt 

254, nanrapim 90. Deseori e n$grapa 

(can 180. nSparaga 75; cf. sârbo-croat. 

purgar): 99. 128. 129. 138. 156. 

160. 163. 171. 189. 190. 191. 196. 
197. 19$. 199. 201. 202. 203. 205. 

207. 210. 213. 214. 217. 219. 220. 

221 ș. a. O singură dată nSprap 72 

(el. sSprapaennep 292 n. 4).—ung. fo/- 

şdr, germ. Birger, Burger. 

ap âRĂAacA V, NApEaAASA, 

- asr î< pungă: n$rie cF acnpn 1, —grec. 

: zosvjiiin?_PUNgĂ,_ perul 4_sacculus, 

* neogr. “maoţii. cf. Cihac, 11, 299 și 

Sophocles 913, unde cuvântul e 

” - derivat din goticul pusgs, latinizat 

  
    

      

7 + 

i „-ţip punga, anglosax. pocca. 

H y fa Vs ura rom. pungă (mediolat. punga)?08. 

ji 2 v. uSrie. 

Srnmre drum: pl: pa 93, neobulg. 

Deofiita. ML 25 dereu: Pre 
aSuika rom. puşcă (tun) : pl. nSuxe 62, 

—ung. gusta, Biichse, lat. pixa. 

n=p Wu x rom. pârâş, pârâtor : ata na- 

“ puma 217. : 

pl. 

suna rom. arvună 123.— grec, &p- 
“mu 

praficov. [Ser hip Eur 300) dir fer. 
pana ţapă 101. y.-bulg. pata, Si- 

nonim cu keariu, E RoAuu 274. 

PABMHpHUTHI Ci a-și strica pacea, a- 

pată 

pri) 

  i: W% începe _războiu. a se război: u 

Aiud. Bimteia ăi 
fi. : Vi În Tri [leu u te 

paaanpuo (ca subst.) răzniiriţă: a nuc 

ronopure za pazunpue 194. şi voi vorbiţi raraetl 

de răzmiriţă. IV ef 

pată curea 18. 20. neobulg. remrk, + Po 

remi, v.bulg. remykv. ii 
PP i pa 

peanrean propr. părinte, moş 39n. 1. 

— ns ASYS cnatous 172. părinte în Fel: 

duhul sfânt, î. e. naș de botez... 

pSnă: wr pSkS 136. din mână, dela PI. i 

mână, cu mărunţişul. Zr 72. 2447; 4/4 44 

pSruwe 1) postav, stofă: — gpoiens, 6 ( 

dputenue 82, postav frâncesc, pannus /r /44| 
gallicalis. we gris pkaana 32. 36. de —— 

panno scisso 37. 2) haină, haine: — 

wr ungia 81. haine de Ipria (din stofă 

de Ypres). pSrunia 103, 297. v. Miklo- 

sich, Lex.; Miletic,Novi_gramoti, 

p._150. [4 mia În? 17 

pSmunux rom. urșinic (catifea) 297. 

În textele vechi româneşti Spuunuu:$, 

wpumnunkS, ap. Hasdeu, C. d. B, Î, p 

197, 198, 219. Probabil de aceeaş 

origine cu ital. ooserico (mătase, 

catifea), nu însă direct din acesta, 

cum admite d-l Hasdeu, |. c., p. 219. 

PREATSAE rector 255. v.p. 256,n.3. + 

caxa rom.-sac, pl. cati 295. 

cana TOM. sălaş 274. 306. —ung. « 

szdllăs. - 

caienurpo salitră 80. cf. salnitrum, 

" saluitrium, salpetru. 

cantat sangcac 299.—turc. sandzak. 

Gacuuz Sas 187. 221. pl. Gacu 286. 

dat. Cacsm 204. Saxones 316. . 

caamaa ceartă, svadă 113. v:-bulg. . 

eatana. fa, = * Mur? nd CEE 
caaăiXăru cc a sc certa, 'a se sfădi: Ara 

3 pl. ce cnaitaar 313. f/]; (4 hbo: 

eneru totdeauna 194. 17 hope Mil, i. 

cena acum 158. As ctaa 157. 296. până 4 

acum. wrT ceia pt 296. de-aci înainte. 

cazsp'kuz căruțaş, cărăuș: cenephusă + 

rate e AS dr ot 234 IA. Ph [vane fut Hr dl 
îh litri CĂ hr - = 44) 

dir. 
N
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117. gen. sg. cnnepania 288, cf. cernpau$ 

în cronica lui Moxa, ap. llasdeu, 

C.d.B.,I,p. 440.— ung. sz tere, 

Fahrmann, 

Cenuaz iu nau span Săcuilo, comes 

-Siculorum; 253, 
Censan Săcuiy: dat. pl. Ge:Satm 279; 

“vi alte forme sub Săcui.:— ung. Ss, 
feb, Siculus, Siclus. 

„e ceusea 50. 226. până acum. 

„Wr cesta -81. de-aci înainte. 

„ enpankx “sărac, om din popor, ţăran, 

supus _9. 13. 31. 40.77. 78, 79.87. 

rizpi 27) 106. 107. 108, cupanu axat 250. pau- 

CENORd: 

pi » peres 337, cf. pauperes maiestatis 
gr regiac Scptem Sedium: Rechnun- 

” gen der Stadt Hermannstadt |, p. 
167; pauperes, ibid., p. 209. În tex- 
tele latinești din Ungaria: incolac, 

- + villani, inquilini, laici. cf. i Jirecek, 

Archiv, XI, p. GI. hp: 
enpenle brânză 3; 1. 15. 20. 21. 72, 

enpene- 27. 32. Lui âvky cripenita 21. î 

coresp. temlew de formagio 26. ver- 
masium vulgo temelturolt (= brân- 
ză de burduf) :27.: bulg. sirenie. 1: 

smays sărac, om din ia popor t țăran, 

  

    

  

    

    

   

    
   

     

   

juikes Sau exc iSnu 175. săracii ce ne- 
. guțătoresc cu marfă, v. cupanz, 

cnaaa scală, schelă, iar derivat: taxă 

. YI 
ph 

4) - de vamă la descărcarea mărfurilor: 
3 fn TpRrokav n KSASRATH ui NpSĂ ARAT, Bea 

ri Jiri resaas, cf. grec. sah Landungs- 

ph „platz, "Kai (ital. scala, port) și lat. 

! [ Pe scalagium, taxă pentru ancorarea 
pu corăbiilor în port. . 

(ai sau Aaa supărare, piedecă, pagubă, 
rit scandal 146, 165. 187. scandala 338. 

—grec. suitahov. 
pi ckSaa rom. sculă: pl. cxSar- 167. 296. 
; ” Cibac, II,.697, îl derivă din grec. 

: căii! sabii, fuior (capii, cin 

  

E Spinnro en voll, la Rhusopulos). 

PN” 

  

“supus 78. 79. 88. 89. 121; 122.136. : 

146. 147. 152. 183. 184.193. 194.201. ! 

dat. pl. enpomaxoa 283. cupșaaci, ke ! 

  

Pe 

sSaume sculă 173.200. pl. esssanpa, 29. 

2007237. 267. cf. exSâniie 84 npmnt 

(scule de zestre) la Venelin,_p. 167. 

enSaniţe n cprsps ibid. p.183. v, csSaa. 

caoRoaa libertate 9. cf, casse:rAcuie 157, 

9. 29. 32. 38. 76. 78. 
88. 136. caoRoam 11. 22. 

72: Scacsoaurii 97, wesotosăniTi 54. 

S8. 105. O singură dată 'cnonean: Aa 

RSAST SS chonoa 158. v. urna. 

caSra slugă, vasal 21. 167. 194. 
conone săpun: 244. cf, ital, sazvie, 

"germ. 5e2/e, medieval sa4o, şi sa- 

vonarius săpunar, ap. Bartal. 

CASROALS 75. 

rat. consriTe 167. 274. cokorere 125. - 

206. 259. 271. 274. consrkre 194; 44 
[o în_“Tran 

conorer 204. La Bulgarii din Fran 

silvania szolol/i, să okotime, s-ozotem, 

ap. Miklosich, |. c:-p-154; Miletic, 
Sedm. Brlgari, p. 104. — ung. sco- 

otălui. ct. Cihac, II, p. 526; Șăi- 

neanu, Semaăsiologia a limbei române, 

Rev. ] p.. istorie, arheologic” și filo- 

I6gie, vol. VI, p. 398—399; Densu- 
sianu, - Histoire -d de la langue rou-. 

maine Î, p. 365... 

copska: rom. soroc, termir 176.285. 

bulg. srok.' fl:- 
Ce . = . 

cocâri rom. a SOSI: cocaa.57. $ 

  

tot 

CADRAN: 

csroTruTru a socoti, a se gândi: im pe- Pe 

7 
Z 

Pl 
“ac MIET_CScATui AD rocusĂlitia KSEROAS 

288. îndată ce.va sosi la domnul 

voevodul. nato an .scT Bprkate cwcaâs 

248. ce vreme m'a apucat, m'a ajuns. 

cocSer au A0 rprav 139. mi se urcă 

până la gât, nu mai pot să rabd; v. 

p. 140, n. 2.—neobulg. sosaw, grec. 

siw, isw34 (cf. Sophokles, s. sui 
3..to.arrive, to come). Miklosich; Die 

“Sprache der Bulgaren i in Siebenbiir- 

gen 136, îl derivă din alb. sos. 
cacnimaru ce a cheltui::ce cnetiitay 152, ce 

cutitiay 107. cucuataa 153.—lat. spezsa, 

sfensa, expensae (cf. eneuas la Ve- 
nclin, p. 150). Ung? : 

entu:toeRaru a cheltui: 

ioan £ 273. V. enemtaru ce, * 

| 

CIEH:MORAĂ,. CNE



  

ensaatatu a mulțămi : ensaatam 130, 

155. d, 193. imperat. enoaau 160. 

La Bulgarii: din! Transilvania s5po- 

lovaite bogu, danket dem Herrea,ap. 
-Miletic, |: c., p. S2—S3; spolavame, 

sspolouame, sspolovaite -etc., ap. Mi- 

" Klosich, 1. c., p. 134. Miletic îl de- 
rivă din grec. zis zonă ien; cf. neo- 

gr. czodhaen danke sehr. 
cr oa scaun, district, ung, szck, germ. 

Stuh]229. 233.239 n.1. Termin între- 

buinţat în "Transilvania pentru cele 

şapte scaune! (districte) săseşti şi 

. săcueşti, în loc de comitatus. v. Şapte 
“: Scaune. 

erzRadp4 rom. sticlar 240. - 

erirw steag 181. pl. crersnu 42..., 

cSsaua'subaşă (primar de sat) 229.— 
turc. subasg Polizeioberst. Miklo- 

sich, Tirk. | Elemente Ii, p.58; Nach- 

trag ÎL, p p.34; Şăineanu, Infi infiuența. ori- 

for azyapz tâlhar 192. cf. ung. folcaj, 

hoţ. 

TORâApiiTI a încărca: KAH 'TORAgEH (e-. 

quus oneratus) 4. 16. 22. equus zo- 

mentatus 37. cf. noua nsrokapen BAT 

ea Ii, 3 Banu 21. unumi equum 

suferatum, în cuiuscunque sint pon- 

- deratis, III] denarios 26. wr nouk 

oRapenta cac pHRă Î Fann 22. ccquum 

suferatum II] denarios 26. 

:289. pl. ronage 226. 2) povară. 32. 

255; v. Tapz. —ongfezir. 

Tokateaa rom. tocmcală: ac. sg.. To- 

„ata 264. „n 

vaRaen învocală 86. 121, 266. a-   me 240. pl. 'rakateine. 224, , 

rpxra I)târg, oraş 38.71.96. 2)târg, târ- 

gucală, iarmaroc: ca rparwa 61. cu 

NEgOț. Witii CS.XSANAI TPAFORIII și CHAS- 

macu TSH S Bpamon na,rpar 225. nişte 

„-entală. II, 2, p. 111. [aa] 10 aj A ni i [n neguțători şi săraci (ai noștri) au 
- es wap rom..:Sulgear (boerie) 231. 

„cf. cSauap Miletic, Daco-Românii, p. 

384 (1605); estae î ibid., p..386. Se 
găseşte scris ȘI: caSaittap (= caSuap), 

caSatap, d. p. la Venelin, p. 203. 204. 

4. Etimologia cuvântului e nelămurită; 
cf. însă sârb, s/uZar «cel ce servește 

în i „la masă», Vuk,. Lexicon, p. :693,. afară, ca inutil. 

e -:- Asupra funcţiunei de 'sulgear v. D. | TSu acolo 131. 143. 164. 225... - 

” Cantemir, Descriptio Moldaviae, ed. | -rSka-.acolo, :aci 29. 30. 45. 49. 56.68. 

Acad.:Rom. p. 30. . | î p.Ee 123. 134. 138. 144, 162, 171.172, 190. 
exra acum 180. i ai „250 ş. a.: — bulg. fuka. v. xSau. 

„rap povară 18. 20. Identic cu Tohaps: 

E E enafa wr :eakaa 255, cf. glosarul 
“ din sde. XVILla Hasdeu, C. d. B.,I, 

p. 305: |cFpema, capunuz, 198492, Tap.— 

„ung. făr; v. p. 18, n. 2. O. povară 
avea ĂE obiceiu greutatea de două 

„ măji şi jumătate: Rechnungen der 

;- Stadt. Hermannstadt 1, p. 286: (a. 
1500), unde 11 poveri de cai sânt cal- 

.. culate la 25 de măji (Kanthner). » 
remeanu temelie (termin. de 'crono- 

logic) 96.—grec. Vzpinou.: : - 

maroc). 

Tpaneza masă: 

nea 153. - 

mSau acolo, aci, iată 27. 30. 71. 80. 
"$2. 83. 88. 89. 106. 151. 257 ș.a. 

În traducere a fost lăsat descori 

pl. Tpaneani 170. ! pa 

Sun zadarnic, deşert: cne c$ sui sa 

Sue geun npasuit, 157, toate au fost 

:: vorbe deşarte şi goale. 

rSra aci 133. cf. rus.-TYTr. 

Sta acolo. 202. 223.-235;:aci 289. wr 

Si de acolo .146; 192, 

thabor.tabără: ex castro Thabor 

„::830. v.-bulg. TaRspa p - 

Specumu a. spânzura 217. V.. WRECUTU, 

spui a bate, a .lovi-163. Se găseşte 

„işi. în trad. bulg. a lui Manasscs   pentru Siapuru, 

vonapx 1) marfă 204. 221. 234. 238. 

jit.)venit acolo la Braşov,la târg (ai iar- - 

SPAŢII Î17du 4 447.. 240, “7 ef a Temp IA PV 
7 4] 47 

Din, 
/174 
Pbote 
(aug
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a 

ne Acucaru apedepsi: Aa ce Sar Aenuier 

214. V. ntAencATu. 

Spun seu ridicata, en gros 186. Sasnoa 
la Ailetic) Novi gramoti, p. 151, 

explicat ca dat. pl. dela Spa, ung. 7, 

c o lectură greşită. 
Spuams poruncă: Sonaas 39. v. wpnsate, 

SpunestaTru a porunci: 

wpuicSkaru, 

SpicSera 75. v. 

Sconsruru a socoti: Şconoru 86. v. 

COROTITUL 

$*xnaruru ce a lua asupră-şi, a sc 

îndatora, a sc obliga: ce esa Syuariia 

$ roenoaima au kpaak 167. m'am în- 

datorat faţă de domnul mcu craiul. 

Sueunru a tocmi, a face o comandă: 

wu cu cc Siena neon spuone 128. 

şi-a tocmit nişte scuturi. Snenere au: 

vinu Akran 185, tocmiţi-mi un lcagăn. 
* Sueunru cea se tocmi, a se învoi la 

preţ: Aa ce Sutuuir n Aa ce ŞTXRANT CA 

“TSpunna 123.--124. să se tocmcască 

și să se învocască cu Turcul. cs cs 
Suennan 205 —206. 

Meaccaru rom. a folosi: ne jrascar 302. 

V. deascz, 

]sacca rom. folos 151. jtawe 192. — 

grec. bzzhos. 
4 cpr Siziertun, lat. ferto 3. 11. 15. 18. 

72. Ferto derivă din germ. Viertel și 
înseamnă propriu */, dintr'o marcă, 

deci un florin, <Testatur /z7/onem u- 

num sive //orenum constituisse gros- 

sos quatuordecim, quorum nempe 

quater multiplicatorum grossi quin- 
quaginta sex zqrcam efiiciebant> 
(a. 1351), ap. Bartal, s. ferto. Se 
înțelege însă că aceste valori variau 
foarte mult. Aşa marca avea câte- 

odată valoarea de 6—9.50 sau 10— 
11 florini. Vezi d. p. Rechnungen 

der Stadt Hermannstadt I, index. 
nux rom. fin (v.-rom. fiin, fiîn * fili- 

anus): dat. pl, jluuwm 158. fanwa 
la Miletic, Novi gramoti, p. 84, co 

"lectură greşită, 

“Bavanuaz florin, fiorin, florint 38. 59. 

68. 69. 76. 81.158. 199. 212. 244. 

"PL aepnne 205, dnopinui1301, daspn 

187. gen, sg.: aopuna 28, € 28. cf._lat. flo- 

renus şi-florus 27 n. Valoarea flori- 

nului a variat foarte mult ; ce curs 
va fi avut la noi în diferitele epoci, 

cu izvoarele ce le cunoaştem până 

acum cste imposibil de stabilit. 

Pentru florinii ungureşti v. Bartal, 

s. florenus. V. sauz. 

gaznsun fălnogiu, jude de sat 210. dat. 

pl. dazssuea (Si dansa) 152. cf.   

  

joanorema la 1418, Venclin,.p. 36, şi 
. Nor . 

«felnogiul dela cetatea Brașovului» 

într'o scrisoare a lui Brâncoveanu 

dela 1689, la Iorga, Socotelile Bra- 

şovului, p. 130. — ung. Pola. 

p. 153, n.1. 

4era rom. fotă: îi dora 298.—ture. 
. _ 

fola, futa. 

xmekun frâncesc (în sensul actua- 

lului nemţesc apusean) : mau 

dozei L.—dpmneir 3, 15. — ps” 

MENă 72. V. 

peosmeru 

pSrusţis. 

jracarn a sosi, a ajunge: Aa cn ksu 
Ac daca 6 POCRSACTRA AU, RA TON 

use Aa Aonacre 40, în ceasul în care 

"vă va veni (sosi) vorba dela dom- 

_nia mea, în acel ceas să veniți. Aa 

- KXTAcAT ckope 41. să soscască iute. 

— grec. şoăyw, Fraza, 

& Sarea (=Spunre, 4Spuirs) prinţ 102. 

—germ. first. v. p. 103, n. 2. 

yanaeu hazdee, un fel de mătase sau 

catifea, peluche: pl. ac. XazAa 167. 

—grec. ăsta. v. p.. 168, n. 1. 

"Du Cangc, Gloss. med. graec,, s.' 

3îtoy, traduce cu <villosum se- 

ricum, veloux»>. cf, Reiske, Com- 
mentarii ad Const. Porphyrogeni- 

tum,. De - cerimoniis aulae byzan- 

tinac, ]], p. 712—713. 

Xaaiz rom. ham 17. 32. 34fpl. gasi 21. 
de ham 25.— ung. hd. 

Xaps mulțămire, har: nush ap 130.
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147. 155. 242. a mulțămi. cf. dade 
har gojpodinu bogu, la Bulgarii din 
Transilvania, ap. Miklosich, 1. C., p. 

110 şi glosarul.—grec. /dptş. 

. Xaparia' haragtie, hereghic, monetărie 

58. 69. xeperix 259. xaparta wr Rans 

21. 22, coresp. lat. kamera 24. grec. 

apa vV. p. 22,n. 2. 

XapakeSraru a bate monetă: Aa ca 

yapateStar (Sc. nani) 21. quod parvos 

denarios faceremus 24.—grec. '-/u- 
pusa, Epir, 

“XapTria hârtie 282, 

— Xeaun pl. rom. helgii (sg. helgie) 304. 

Veda 298. cf. ung. dies, hermelin. 

- Xeperia vV. Xaparia, 

xpername heretisire, salutare 29. 94. 

102. 257.— prec. patat 

Xeperneanieheretisire,salutare 48.247. 

pc. 
anus, 

249. cf. grec. otpecilu, patpăztsz, * 

xsnusrz herţeg 21, 32. 71. —ung. /er- 

ces, germ. Ilerzog. ' 

ynita casă 113. 126.167. 270. Terminul 

“e întrebuințat chiar pentru curtea 

_ domnească 242. Altfel 

watţta 167. 234. 255. 270. 

Xnafaka mie, o mic 59. pl. yualain 74. 

87. 106. 255. 257. xnskau 192. La 

Bulgarii din Transilvania /z/edi pl., 

ap. Miklosich, p. 123.— grec. this, 

aaa, 

pahtrea, , 2 lekeans tâlhar 47. v-rom. hânsar. v. At 

— yuraenerao hiclenie, trădare 158 La Miklosich, Lex., s. XoVeapt. [A 

Bulgarii din Transilvania. Jp£/ Zausto, | yaca tâlhărie 9. v. Miklosich, Lex., . 

Fiklausteo, ap._Miklosich/ p. 123. S. Xovea. 

- nmaena hiclean, necredincios, trădă- aa pi, 4ăpa sultanul 115. 163. 176. 178. " 

tor 105. 149.—ung. /4Z/zz, perfidus. 

cf. Nasdeu, Cel. I, p. 346, unde 

(e varba de ţara Bârsei). cf. xapanu 

ţărani, în documentele muntenești 

(Venelin, p. 295, 329), şi mediobulg. 

Xspa regiune, provincie; neobulg, 

hora țară, oameni, hor&nin țăran.— 
grec. 7! pa. Dati - 

XoTapa hotar, margine 1%6. 206.—ung. 

haţyr. cf. săs. Hattert, Weichbild. 

povara hogeat, zapis 222 n. 2.— turc. 

hodiel.: 

vanconSaz hrisov, diplomă 3. 11. 14. 

15. 21. 32, 33, 71, dat. ypuicenvas '22. 

— grec. /posiionhho ypw3nâobhitov. 
|, xSeapa husar 199.—ung. aszdr, equcs 

hungaricus.: 

kScoaonia, xScoaoka v.-rom. Lovia,   
Sura 164. 

Luvia (Louvain): wr ySeoacan 3. 5. 

15. — ySceacnn 72. — xSeSaenu 11.— 

Scene 27. 32. — xpSeSASrn 18. 20. 21. 

Lui wr yScoasru 3. îi coresp. de Lo- 

biensi (sc. panno) 37; lui ur Xpse$- 
aSew 21. îi coresp. pro uno lemni 

longo 25. v. p. 5,n.1și p;25,n.1. 
cf. în privilegiul Distriţenilor dela 
1412 (citat sub nupia) «de stamine 
panni Lewlen»; e de notat că aci 

postavurile sânt înşirate în acceaş 

ordine ca şi în privilegiile munte- 

_neşti: Ypri, Lewlen, * Colonicalis, 

Polanicalis, 

, 180. 218. 273. V. Kecapr. 

ua că 101. 159. 160. 182. 194. 270. 
pI “Cuvântul e“derivat greşit din slav. + înd>j 

j şuTres, hâtru. 271, '274. 277. 290. căci 187. 212. 

„|n ter VoAreTA umblat, de umblat : nSrone Xs- «k 54. 55. 57. 58. ue 83. 

pr J: artere 226. drumurile umblate, <dru- | wan căci: an, IUSTe Mk €cT BNAZ B4EONZ, 

PF pri, murile pe unde umblaţi». arie ro nserataar 30. căci ci pun lege 

aa xeaccz iute de picior 212; v.p.213,n.2.. ceea ce n'a fost [până acum). v.bulg. 

i p= XSpa ținut, țară: no nack yepa 96. prin ut, uk n (ua a n) ia Miklosich, 

P toate ținuturile. ns Xope 189. prin Lex. Miletic, Novi gramoti, p. 152, 

ţinuturi. npiA Bhera Xopot 221. îna- l-aduce în legătură cu verb, “otaTite 

intea țării întregi, ținutului întreg 
  ev, ua
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uemepuTu ce a sc învenina, a se în- 

furia, a se îndrăci: ce ueatptia .101, 

sârbo-croat. temeriti se. 
“cas căci, fiindcă 134. 142. că 253. 

„  wenSulaph rom. Cenușar: gen. 

ntapk, -pa 255, 

acevura cinstit 196. 197. 

214. 217. 218. 220 ș. a. 
302. 304. bulg. cestit. | 

“eyn pl. Cehia, Boemia: wr ue 3. 11. 

15. 21. 27. 82, 72. pannus bohemi- 

calis 25. polonicalis 37, cf, «de sta- 
mine polonicali» în privilegiul citat 

al Bistriţenilor,. 

unute hamuri: uinie sa AT nou 166. ct. 

- pl. unuia într'o scrisoare a șoltuzului 

Hârlea din Bârlad, c. 1434 —37, din 

arh. Braşovului (No. , 501) şi cizii, 
cinaie în documentele - românești 
„dela Bistriţa, d.p. «ciniile a!doi cai», 
„.«4 epe şi un cal, cu toate cinaile 
lor». N. lorga, Documentele Bistri- 

„ei, p. 19 şi 37. 
* N, unere (în loc de «uucre) rom, cinste 132. 

uwronu întreg, citov: nou! “uiren 27. 

„wm kowk unreta 32. în. opoziţie cu 

"TShaptii, . NSTSRaptn; . În textul latin 

„«non oncratus> 37. Altfel su paa- 

AA 18. tosun căsnoAcia 22, equus qui 

ni! portat 26. cf. bulg. itav, 
* MCRAPAATA ( = UoRFpAATA) ciocârlat 

(catifea roşie) 298. cf. „LISKPZAATE, 
cnupacra. la. Venelin, p. 205, 19 
tphaar$ la Hasdeu, C.a.B. |, 238. 
Mediev. scarlat, scarlatum, scarle- 
tum, scarlatinum <pannus cocci- 
neus», ital.scarlattino,frano. ccarlate. 

ueu$- 

201. 208. 
uneruTAa 210. 

  

  

= 

— ung. sădrlit. (Wmung. €skărlăt, 
iskârlăt, ap. Szarvas cs Simonyi). 

ek V, ua, 

ianka şapcă 3. 11. 15.21. 81. ozittia 

25. mitra 37. bulg. Sapkr, v.-rus. 

-Saprka, ung. sapka. Cihac, II, 385. 

mă Had rom. șindilă : canu wT unsi- - 

AMAS 243. cuie de șindilă. — germ. 

“Schindel. Cihac, II, 388. 

wt'ku pl. rom. Șchei, dela sg. Șchiau * 

(== Bulgar, lat. «Sclavus), 263. €/:4:773 
moar$az rom. șoltuz (o singură dată 

în loc de exe, judeţ) 100. — polone 
Op 

mejpa uz rom. șofran 3. 15. 18. maspat 

11. v.„bulg. Safranr, sârbo-croat. 
safran, slov. 5afran, sofran. — grec. 
Saga pn 

_mnanz şpan (comite) 49. 52, 57. 58. 

77. 145. 279. cf. mnanstwatn la .Ve= 
nelin, p. 36. 52. 55, 58.—ung. 7s4din, 

comes, v. Gernaztunanz, | 

ui Sna, rom. șubă 248.—ung. suba, v.- 
sârb. %uba, polon. szuba,. germ. 

Schaube. Cihac, II, 394. 

MA RAPENPORA jude de curte, iudex 

_. curiae: Mătapbiipon” pastă 145.—ung. 

udoarbiro;. v. p. 146, n. L. BHpon4 = 

dird se găseşte în doc. dela 1444 al 
” lui Joan Hunyadi (Arh. Stat.)... .. 

ukseTri tărie, putere 80. cz men sanscrite 

155. cu puterile-mele. 

Bu axa voinic, ostaș 49. 99. 113. 131. 

e



    

  

XV 

„XIV 

NIII 

„XVI 

NIL 

5. XVIIL 
„X 
. LXXX 7 
„IX 

= 10, 
Ul. 
12. 

AVII 

LNXIX + 

LANVIL 

„ LXIII 

5. LXXXVIII 

. CI 

XCVII 

0. _CIIL 

.„ XCV 

„ XCII 

„CV 

56. XCVI 

„ XCIIIL 

58. CXXXI 

2) Numerile arabe arată cota arhivei, 

tele şi scrisorile latinești n'au intrat în această listă; 

toate, afară- de două (NNo. XI n. şi 

cele dela Sibiu-se. găsesc ușor după cata 

XCVIII : 

60. LXXXIX .- 

61. 
Pa ati 

Pia   

IG9. XCIX 
S—GSIXXXVII 

| 69.6 
10. XC, 

12. OXLVI | 
173. CXLIV 

74. CXXXIN 

175. CIX 

70. CVII 

TI. CAT 
78. CXLI 

19. CXLII 

„80. CX 
„CXIX 

= CXIV 

83. CXxV 

81. CXXXIII 

85. CXL 

SG. CXX 

88. CXXIII 

89. CXXXV 

90. CXLV 

91. CXXĂVIII 

92. CXXIX 

93. OXII.- 

94. CXXX   
ST. _CĂVII -: 

e 

CCLXIX),. în vo 

atogul de fişe al arhivei. 

.   

DOCUMENTELE SLAVE DUPĂ COTA ARHIVEI 
ȘI A VOLUMULUI ) 

95. CXIII 

96. CXXXVI_ 
97. CX ID 
98. CxVI 
99, CXNXII 

- 100. CXXIvV 

101. CXXII 

102, CXXI 

103. CXXXVII 

104. CXXVI 

105. CXVIIL 

106. CXXVIII 

107. CXXVIL 

112. cvI 

115. XCIv 

116. cvIrr 

122. CxL+ 

„123, CIV 

126. LXVI 

127. LXV 

129. CLXIV 

130.. CLV 

134. CLXXI 

136. CLIII | 

138. CLXIX -: : 

139. CLXI 
141. CLVIII 

cele romane a volumului. _ 'Documen- 

cele din Braşov sânt legate 

lumele Schnel! şi Fronius; 

 



143. CLI 

145. LXxV 

146. XXXVI 

147. LXI 

149, CIIr 

151. 

152. 

133. 

XXXV 

CLVII 

154. LvI 

155. CLVI 

156. cLIv 

158. cL 

159. LXXVII 

160. CLXVIII 

162. LXVIII 

163. XLVII 

164. XXXIX 

165. LYIII 

166. LXVIL 

167. XLIV 

108. XXXII 

169. XXXIII 

"170. XXXV 
1îl. LIV 

1192. LXXVI 

13. LIII 

174. Lv, 

175. LXXIII 

S + 

a 110. L 
137. 

173. XLv 

179. XLVI 

180. XXXVIIL 

151. XL- 

182. CLXXV 

183. XLU 

184. Li 

185. LX 

156. XLVIII 

187. LIx 

188. 111 

159. Xa 

190. LXIx 

191. Xrr 

12. 111 

193. LXXI 

194. CLXXIII 

XXIAVII 

CLXĂIV 
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"195. CLXX 

197. CLxv - 

199, CLXIII 

200. cxLvIir 

202. CCXLIII 

203. CLXXVI 

204. CXLIX 

205. OLXXII 
206. CLxvIt 
207. CLXVI 

208. xx 

209. CLXXVII 

210. XXII 

213. CLXII -: 

214, CHIx 
16. 11 

17. 111 

19. LXXXVI 

220. LXXXIvV 

221. CXCVII 

223, LXXXI 

224. OŞCVIII, 
227. VI 

„928, CLAXXII 

229. CXC 

230, CLXXXIII 

231. cc 

233. CXCIX 

236. LAXXIII 

239. CCIII 
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74 2: 240. CXCII 

” 242, cerv 

243. cer 

244. CLXAXIY 

|__945. Lxxxv 

:, 248, CXCUI 4- 
350. ccv 
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i 251. CLXXVIII 
| 259. CLXXXVIIL 

355, CXCVI = 
„6257. CLXXIX 
a oxov 

266. CLAXXIX 

267. CLIXXVI | 
|_268. cxcr „271 

271, CLXXXI . 
272. CLAXX 
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270. CLAXXVII 

281. CLAXXv CIA) 
283, cour. 937 Pai (a-l 
292. LAXNII Tata (1 
293. cxcIv 

299, VII 

300, XXXI 

301. XXVIII 

302, XXIII — 

303. Xxrv 

304. XX 

305. XXII 

306. XXI 

307. XXV a 
308, XXVII PY) 

309. XXX 2, 2, 
310. xxvr 77 
447. CCXXIX 

448... COXXIX 

457. COXIX 

408. COXXXVII 

401. COxxv . 

103. Cox. 

4G4. COXXVIII * 

468. CcIx 

409. COXXXIV - 

+70. COXXIY 

Îî4. CCXLII 

475. COXLV 

476. CCXLIV 

4177. COXXXVIII 

419. COXVIII 

4852, COXNX 

4841. CCXXXII 

486. CCXIII — 

487. CCXLVIII 

488. COXLIX 
497. GOXXXIIL 
503. COXXXI IN 
306. CCXII ” 
310. CCVIII 

512. XXX 

513. CCXVIL 

D19. CCAXXVI 

D229, CCXXIL 

523. CCXI 

524. CCSX 

! - e arhi if 
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526, 
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COVI - 

CCXLYVI 

COVII 

CCL 

CCXXĂIX 

COXVI 

CCXĂVI 

CCĂXLVII 

COXI, 
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D44. COXXVIL? 

249. COXIV 

5418. COxv 

564. CCXIIL 

568, COXXI 

510. CCXXIII [i 

75. COXXIV 

59. 'CXXXIV 

6S. XVII 

105, r. 29 citește la domnia mea 
106, r. 8 > O PSIAOVAN N 

r. 25 "> Thatulţi] > 
110, r. 15 > nemo > 
170, r. 25 > cen. ăi > 

185: nota !) aparţine paginci precedente. 
188, r. 10 citeşte voiu opri şi cu în 
192, r. 17—18 » ROHHS (Sic) » 
198, r. 18 » KT > 

| r. 32 > din legendă > 
213, r, 25 > 5 .lunie > 
227, r. 10—11 e» căpeteniile » 
232, 1. 30 > RITA > 

248, r. 3—4 . [k IIEUSTIE hOHNRAs > 

. şi O din AOLOBETIU 
251, r. 26 > Costandin > 

r. 32 > SocTau Atta > 

267, r. 24 > Neagoe , 
280, r. 15 > ua par > 

298, r.1 PI > > 
361, r. 12 > 1482 > 

384, r. 22 > A panSaa > 
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169. XcI 
10. XLIX 

Tri. v 

713. LIXIY 

01 real At Dig 
"SO. XI 

a 

în loc de la domnia. 
PIAOVĂ. 
Thatuli. 
ue dot, 

“cen. 2, 

La 

„Yoiu opri şi cu. 
son ue (Sic). 
RI. 
e din legendă. 
1 lunic. 
capeteniile. | 
RI THAI, 
[+ n]enara noua şi-o 
din Asroserx. 
Costantin. 
KecranAnna. 
Neagu. 
HaTpar, 
A, 

1842. 
AnasSa.. 

6: în legenda peceţii lui Mircea d-l [orga citeşte + Aferche Şă vocvode ; cf. 

pecetea dela 1403:  Afirche + voivod[4]; în aceasta î este clar. 

„61, nota: numele A/dea se întâln ește şi într'o scrisoare a lui Mihail Iacş, 

comitele Săcuilor, din 1435: <Alda wayvoda transalpinensis». Din această 

scrisoare, descoperită deunăzi de d-l Iorga în arh. Braşovului, reiese că 

Aldea a murit la 1435, nu la 1433. ” 

86, r. 4 din notă: trebue șters 2 Argust; Arh. 

celelalte patru documente dela Vladislav II. 

127, r. 30—31: în loc de «La 24 

scrisori» trebue cetit «La 22 Fevruarie, 

Stat. posedă din 1451 numai 

Fevruarie, patru zile înaintea acestei 

şase zile înaintea acestei scrisori». 

195, nota: compară și scrisorile latinești cu NNo. CCNCIII — COXOV. 

1492; cf. No. CCXXĂVII. 
P. 207, nota dela No. CLXXII:-scriscârea poate fruatătă- mal” preciz c. 1482 

riye 

073 

A, 

(2
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P. 219, r. 9: 77.Se4t. trebue îndreptat în 37 Julie. 
"P. 262, nota: asupra lui Ştefan, logofătul lui Vlad Dracul, v. și "No, CCUIL. 
P. 26, r. 37: citeşte Nicula stolnicul în loc de A/icul paharnicul, 
b. 314, No. CCLV: între motivele atribuirii acestei scrisori lui Vladisiav IL 

se poate invoca şi întrebuinţarea în textele latinești a numelui ///7adi- 
slaus, Ladislaus pehtru românescul ['/ad, d. p. Wladislaus Dragkwlya în 
scrisoarea lui Țepeș din 4 Aug, 1475.şi Ladislaus în „peceţile lui (NNo. 
CCLXV—CCLAVII). Dincolo s'a întâmplat tocmai contrariul. . 

P. 323—324, NNo. CCLXVI şi CCLXVII: în legenda -peceţii lui Vlad Ţepeş 

D-l Fr. Zimmermann citeşte zvayvoda, în loc de mwaywoda. şi trasal- 
2 Zinsis, în loc de Zrausalpinsis. — Pe pecetea dela No. LXXIV D-l Iorga 
vede: V/adislaus a. £. tv'aicoda fransalpinus. 

P. 375, r. 29: Varadin e mai probabil Oradca (din Ungaria), decât Varazdin 
"(din Croaţia); Ef.: COpaae în No. XXVIII. Bapasriii e forma latină Var adinum, 
germ. Wardein, pe când Orade vine din ung. Vârad. 

La cele: două scrisori 'latineşti ale.lui Vladislav II din 1448, şi 1453 (No. 
CCLYV_și. CCLVI) putem adăoga încă una. din 24 Septermvrie. 1452; origi- 
nalul se ailă în biblioteca Acad. Rom. sub signatura Si cu-o-copie-făcută de 
mâna d-lui B.P. Hasdeu; o reproduc aci, cu corecturile d-lui N. Iorga. : 

7 Nladistaus, păreiura Transsalpinarum way[vo]da et „Aerinus terrain de Or 
las ct Fagaras; providis et honestis viris, judici, juratis civibus de Brassovia 

AEaTETEiEaIS et âmicicie dileccionem. Noveritis diebus proxime elapsis collo- 
quia pariter habuimus communi contractu ct unanimiter coclusimus et perpe- 

tuam pacem fecimus, ita ex parte-vestri, eciam nostri ex parte, ipsa pax litte- 

rali testimonio firmaretur, usque modo de fut[uris] ordinac[ionibus] nichil nobis 
_intimastis, Item eciam percepimus quod inimicinostri et familiares_inimicorum 

”nostrorum precisse vestro in. medio „Brassovie habitărent. et pacifice ambulare 

permitteretis. Quare presentibus rogamus, quatenus state în fidă: “duemadmodum | 

Septem Sedes fecerunt, ita et vos faciatis, bona illorum recipiatis et: prodatis 

ecosdem. Est eciam quidam Chernik Walahus et infidelis de terra £ Fagaras cum 
  

mille pecudibus de nostro exercitu pridem furatis; ad tenută vestra, scilicet ad - 
Fekethohalom, cum aliis suis sociis transsivit et ibi moram faciet; eciam plures 
tales: multi sunt sub gubernacione vestra inxtertitorio, Burchie. Quare „presen- . 
tibus quostipra diligenter. petimus, quatenus” dictas pecudes et pecora abi ipso 

" Chernik _recipiatis et. nobis transmittatis, quia ad nos pertinent; ipsum Chernik 
_prodatis fum aliis. sociis suis, si wiltis nobiscum' banam pacem.habere et et as- 
” sumpsisştis . „nostram voluntatem facere. Secus. in premissis non facturi: Nos 
autem, sicut promisimus, fide bona semper vobiscum b am _pacem tenebimus. 
Datum in Tergovistia, die dominita ante- festum beati Michaelis Archangeli, 
anno Domini MCCCCo quinquagesimo secunde, Cetera Mihaela et t Crista quid- 
quid vobis: dixerint, crederida.: | 

- Afonogram: TI „Ie_Haaaieaag Rita Aa, RHASCTIA | esta SensAnn; pecete roluudă, 
2. 3 cm. în diam, cu Jesenda : 5 100... BOA II Tin; zf. pecețile, dela No. 

   


