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PREFAȚA 

Carpaţii P'ati împiedecai nici-o-dată întreţine- 
rea relaţiilor comerciale între activul oraș săsesc 
al Bistriţei și populaţia romănească de ceialaltă 
parte a acestor munţi. Negustorii emporiului ger- 
man de la hotare trecură din cele mai îndepăr-. 
tate timpuri prin calea deschisă de apele impe- 
tmoase ale Bistriţei penira a desface în Moldova 
fabricate proprii sati importate, direct saă ba, din 
oraşele Huropei centrale, pentru 2 cumpăra pro- 
ductele plugarului sai marfa brută a păstorului 
moldovean. Ă 

Bistriţa-i ducea de mînă . către foloasele ne- 

goțului. Ea îndrepta în calea peste hotare nu nu- 

mai pe negustorul care se întorcea înnapoi acasă, 
ci și pe acela, mai îndrăzneţ, mai întreprinzător, 
care râmînea, colonist, între „Valachii“ liberi, ră- 

mînea pentru a repeta pe pămîntul Voevodului, 
în marginile posibilului, oraşul natal. Un influx 

de populaţie germană, de sigur din insula arde- 
leană a Bistriţei, a contribuit la însemnătatea, la, DI 
prosperitatea Sucevei. Baia, cetatea „Molde“ a Bi- 

strițenilor, care-și poartă pănă tărziă corespon- 

denţa în nemţeşte, ie, de sigur, o filială a lor, fi- 

lială a lor sai a Rodnenilor, atraşi de farmecul 
unei alte „rodne“, unei altei „băi“, moldovene. 
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Ca negustori deci şi ca „burgheji“ moldo- 

“veni de altă limbă, ca „uitlanders“-i pe pămîntul 

Domnului, Saşii din regiunea Bistriţei au stat 

pănă foarte târzii în strînse și continue relaţii 

cu noi. Mai mult decît atita, a fost un timp cînd 

Moldovenii şi orașul săsesc sai aflat supi aceiaşi 

autoritate. O bună parte din istoria Bistriţei ie şi 

istoria noastră, şi puţine Avchive cuprind mai 

multă viaţă vie, colorată, zilnică romănească decât; 
archivele bistriţene. 

După cuprinsul, foarte bogat şi foarte puţin 

cunoscut, al acestor archive, după cele cîteva ştiri 

cuprinse în alte izvoare, căutăm a da ca introdu- 
cere la tezaurul ce se publică în acest volum, te- 
zaur filologic și istorie — aproape patru sute de 
serisori romăneșşti private, începînd din timpuri 
foarte vechi! — o scurtă istorie a relaţiilor dintre 
oraşul lor şi țara noastră, adecă, natural, Moldova. 

Nu cunoaştem nimic din aceste relaţii pentru 
tot secolul al XIII“ea, cînd viața de Stat nu în.- 
cepuse încă pentru Moldoveni. stăpînind însă 
districtul săii,—în care Rodna înfloritoare prin pro- 
dusul minelor sale de arginţ!)—, satele romăneşti 
din „vidie“, răzimată pe protecţia reginelor Un- 
gariii, al căror apanagiu tradiţional iera2), Bistriţa 
trebuie să fi exercitat asupra noastră o influenţă 
analoagă cu acea pe care o constatăm mai tărzit, 
în vremuri mai sigure şi mai limpezi. 

De la noi veniră, în parte, Tatarii, cari ruinară 
pentru cîtva timp această prosperitate. Regele 
Ungariii trebui să ierte orașului două treimi din 
darea ce datoriă reginelor3). Dar timpurile bune: 
reveniră, şi la sfîrşitul secolului aşezarea săsească 
vecină a Rodnei ni se înfăţişează, cu „palatele“ 
„conților“ săi, ca găsindu-se în deplină înflorire €, 
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Un moment Bistriţenii fâcură politică. Laiei se 

adăposti, „in Bextriza sive Neusna“, pretendentul 

ungur Otto, susţinut de Voevodul ardelean 5. Dar 

acesta, supuindu-se regelui Carol, îi supuse, între 

altele, şi „minele de argint ale Rodnei și comi- 

tatul Bistriţei 5)“. Bistriţenii, deveniți iarăși oamenii 

reginei legitime, îşi căutară numai de afacerile 

lor, şi protectoarea lor, regina Ilizabeta, îi de- 

clara, la 29 Decembre 1330, liberi de ori-ce altă 

jurisdicție decît a contelui numit de diînsa şi a 

„judelui lor“?). După un privilegiu al marelui 

ă rege Ludovic, datat din Bistriţa, îl Iulie 1366, în 

timpuri de luptă cu Moldova, judele şi juraţii 

trebuiait să fie aleşi liber în fie-ce an dintre oră- 

senă, cari, bucurîndu-se de drepturile Sibiienilor 

— afară de sarcinile tradiționale —, căpăta drep- 

tul de a apela în Sibiiii contra sentențelor pro- 

nunţate de guvernul l6cai, în unire cu contele). 

Contele Bistriţei iera în 1834 şi al Secuilor, 

obicei care se păstră şi mai departe?). În 1349, 

puţin timp după regele săi. 10), Andrei, succesorul 

contelui Ladislas, se afla în Bistriţa şi dădea un 

document ea conte al „Secuilor, Satului-Mare, 

Braşovului şi Maramureșului“ (13 Decembre) '1). 

Însemnătatea comercială a oraşului se menținea 

în acest timp. În 1378 veniau la Bistriţa negustori 

din Caşovia'?), în 1368, iea primia martă „euro- 

peană“ din Cluj!3), După cererea orășenilor, regele 

Ludovic îi acordă, în fine, la 24 April 1353, un 

privilegiu de bilciă, analog cual capitalei, Buda. 

Începîndu-se la S. 'Bartolomeiti, iarmarocul ire- 

buia să ţie cinci-spre-zece zile, şi în acest răs- 

tîmp se suprima vămile, “scrisorile de arestare 

contra negustorilor, jurisdicția regală exercitată 

de Voevodul provinciii, de conte sai de jude,
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rămînînd numai cea, pur orăşenească, a juraţilor. 
Principalul articol de exportiera postavul şi, între 
articolele de import ce se aducea şi din Mol- 
dova, pare a fi fost vinul 14), 

Cu secolul al XV-lea încep însă a fi bogat cu- 
noscute relaţiile noastre cu Bistriţa. De-o-cam- 
dată aceste relaţii sînt mnumaă comerciale. 

Ast-fel, la 1 Novembre: 1404, Vistierul moldo- 
venesc Jurjea („Schurstha“) scrie, alături de Ger- 
manul Ulric Pergawer (Bergauer), o scrisoare 
nemţească, din Suceava, pentru împlinirea unei 
datorii la Bistriţa 15). 

Dar avem mui mult decît atâta, Regele Sigis- 
mund și Voevodul săi Stibor de Stiboricze se 
îngrijiaii în deosebi de înflorirea Bistriţei. Se a- 
cordă privilegii pentru cei ce se Vor așeza în 
oraș şi în domeniul lui, se asigură orășenilor fo- 
losirea apelor Bistriţei şi Sameşului, se ieau supt. 
protecţia, regală cărăuşii ce merg la Baia-Mare şi 
aiurea, se opresc abuzuri şi împietările nobililor 
vecini, juzilor unguri, subordonaţilor contelui Se- 
cuilor, se scutese de vămi Bistriţenii ce vin en 
afaceri la Curte, se confirmă libera alegere a 
Judelui 16). 

Un vameş al Rodnei de înnaintea anului 1412, 
Procopie, îşi permisese a schimba vechile obi- 
ceiuri în ceia ce privia vama; „tributum vel tri- 
cesima“, ce se plătia de cei ce intrati în Moldova, 
sau veniati de acolo („intrantibus vel exeuntibus 
Muldawiamt“), ceia ce sărăcise şi depopulase ora- 
sul. Judele Bistriţei, Andrei, şi Juratul Gheorghe 
Roth se plînseră lui Stibor, cu prilejul şederii 
acestuia în cetatea lor, la 21 Iulie 1412, şi în a- . . . 

. .. ? 
ceiași zi Voevodul recomanda „tributariilor“, va- meşilor restabilirea vechilor norme, Aceste norme 

P
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ieraii: 32 de groși vamă pentru o bucată de po- 

stav de Ypres, 24 pentru o bucată de postav de 

Louvain (Lewlensis), jumătate de florin pentru 

una de postav de Colonia, 1| dinari pentru cea 

de postav polon. Pentru 28—30 de porci, unul ca 

vamă; pentru mai puţini decât atîta, un dinar de 

fie-care; o oaie din 28—30, alt-fel un dinar de 

cap; doi dinari pentru fie-ce boi sau vacă, afară 

de cei de la car, precum iarăşi nu se plătia nici 

pentru calul călăreţului: o „piatră de piper“ 

(lapis piperis) plătia o jumătate de florin, ca şi 

una de gingembre (lapis zineiberis); o povară de 

lînă (pondus equi lanam portantis) era impusă cu 

patru dinari; doi dinană se luai „de qualibet pe- 

cia ezether vel bisso“; din trei-zeci de peşti se 

lasă unul la vamă; o măsura de săii (pondus unum 

sepi) se socoate cu patru dinari, un cal de vîn- 

zare adus din Moldova (siquis de Muldauia equos 

vendales, non sellas) plătește numai patru dinari, 

dacă nu are șea. Țeranii, în fine, ai voie a-și 

aduce din Moldova pînza de câmeşi şi de suc- 

mane, de care probabil nu se făcea la Bistriţa 17), 

Dacă măsura iera motivată, iea nu pare să fi fost, 

tocmai eficace. În adevăr, dăruindu-le lui Ştefan 

Jakeh de Kusal, fost conte ai Secuilor, la 1440, 

vegina Elizabeta numeşte Rodna: „castelul pustii 

sati locul casteiului pustii zis Rodna“ și califică 

de „mai mult pustii şi fără locuitori“ satele: Rodna- 

Mare, Sîn-Gheorghe, Poiana, Ribrele, Ceu, Nă- 

săud, Salva, Zagra şi Macod!8). 

Se ştie că, în deceniul următor, Bistriţa însăşi 

fu dăruită lui Hunyadi, care luă titlul de „conte 

perpetuii“ al orașului!?). La 22 Iunie 1453, noul 

stăpîn declara cetatea „veşnic liberă“, îi confirmă 

privilegiile, jurisdicţia specială, asupra căreia nu
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vor împieta castelanii, îi permitea steagul pro- 

„priu, alipirea la corpul Saşilor şi apelul la Si- 

biii. Iel specifica îndatoririle bănești ale orășenilor 

către dînsul, în calitate de conte al Bistriţei şi de 

conte al Secuilor și lua o hotărire în privinţa dă-- 

„ilor rodnene, care, de pe timpul regelui Albert, 

ieraii răspunse tot de Bistriţa 20). 

De Matei Corvin, supt care Bistriţa deveni iarăși 

crașul în adevăr liber de mai înnainte, iea fu bine- 

tratată. În 1467, iea se raliase la mișcarea arde- 

leană, la complotul contra regelui, care trecu pe: 

aiurea în Moldova?1). Totuşi Matei îi confirmă, în 
1469, posesiunea peste Valea Rodnei, pe care i-o 
subordonă și financiar22); şi în 1479 regele-i re- 
Stitui Romînii din districtul Rodnei). Înnainte 
de această din urmă dată, la 1470, se dădeau or- 
dine pentru reclamaţia cenzului la terminele obis- 
nuite și se favoriza iarăși imigrația în oraş și 
disiriet24). În anul următor, se iertat unele dări 
Bistriţenilor, pe timp de doi ani 25). În 1474, în 
fine, regele promite solemn că nu va da nimărui 
stăpînirea peste oraş şi dă voie Bistriţeniloy să se 
vâscoale, dacă-și va călca vreodată făgăduinţa 26). 

Pănă la 1475, pacea cu Moldova nu se încheiase»: 
fără ca pentru aceasta relaţiile Bistriţei cu ţara 
vecină să fie întrerupte. Ast-fel, vedem la 22 Iunie 
1472 pe loan Rymer din Suceava cerind Judelui 
un atestat de naştere în Bistriţa 27).- La 15 Iunie 
1473, Sfatul sucevean comunică Bistriţenilor o exa- 
minare de marturi 25), 

În/egoeierile pe care Ștefan-Vodă le începu cu 
mult înainte de 1475 cu guvernul ardelean, Bis- 
triţa joacă un rol activ. În 1471, pe aici trecu spe 
Moldova contele salinelor Albert Literatus (Deâky 
de Wath29). În 14173, magistrul Pavel, trimes de.
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Voevodul ardelean la Ştefan, apucă aceiaşi cale 30). 

La 26 Mai din acest an, Pavei se găsia, cu, cole- 

gul s&ă Ioan notariul, la Maier lîngă Bistriţa și 

Înştiința prin guvernul oraşului pe mandatarinl 

săti că Moldoveanul a trimes împreună cu dinşii 

un negociator3:). La 15 Septembre 1474, Bistriţenii 

sînt încunoșştiințaţi de Ştefan, din Roman, că îri- 

mete pe la dînşii ps solul său Nămilă (Vemilzs) 

la castelanul de Ciceiă 22). 

Ceia ce nu împiedeca frica de vecinul care 

se alla în rele relaţiuni cu regele. La 21 Februar 

1470, Matei dădea ordine ofiţerilor săi în Ardeal 

să ajute ia nevoie pe Bistriţeni în contra Moldo- 

venilor. Până la sosirea acestor ajutoare, orășenii 

îșă întăriră şi complectară zidurile. La, 1474, regele, 

menţionînd aceste lucrări de asigurare, „fiind-că 

cetăţenii aceia se află tocmai la kotarul Moldovei 

şi în gura Moldovenilor“ 3%), acordă Bistriţei din 

veniturile ce culegea fiscul în oraș cîte două sute 

de florini de aur pean, şi aceasta timp de treiană 5), 

Pacea din 1475 nu putea satisface pe deplin pe 

Bistriţeni. Dacă bunele relaţii dintre regele lor şi 

Domnul Moldovei trebuiaii să favorizeze comerţul 

oraşului, ei văzură, de sigur, cu îngrijire pe Şte- 

fan instalîndu-se în castelul Ciceiului, pe Sameş 

lîngă Deş, castel, a căruia cedare, ca „loe de re: 

fugiu“, pecetlui înțelegerea moldo-ungurească“ 38), 

Poate pentru a îndulci pe orăşeni, Mateiu reuni 

din noi cu Bistriţa, în aceiaşi varăa anului 1475 

cînd se făcu pacea, Rodna părăsită și decăzută 

„pe timpurile de neliniște, pentru multele năvă- 

liră ale duşmanilor 27); iel se gîndia s'o împoporeze 

din notă şi să înceapă iarăși exploatarea minelor 

de argint. În cursul aceluiași an, regele întări Bis-



E OILŢ, - 

  

| trițenilor stăpînirea peste ! Rodna, Valea-Mare și | a posesiunile din comitatul rodnean 35). 
: Totuşi, până la moartea lui Ștefan, relaţiile dintre 1 

dînsul şi Bistriţa tură foarte mulțămitoare pentru ; 
oraș. Pîrcălabii din Ciceiii, cari se constată încă din 
1475 3), nu supăraă pe nimeni, și tălharii din aceste 
regiuni nu ierai dintre supuşii coroanei moldeve- 
nești *). Să enumerăm documentele în care se o- ; 
glindesc: aceste relaţii de prietenie. 

La 7 Mart 1481, din Suceava, Ştefan reclamă pe 
un argintar, Anton, care fugise în Bistriţa, cu pri” 
lejul unuia din atacurile turceşti contra Moldo- 
vei), probabil expediţia de pradă din 1479, care 
atinge și țara lui Ştefan 41), 

La 10 April următor, şuvernul sucevean cere 
Bistriţeuilor să se facă dreptate întrun proces so- 
țiii măcelarului Pelermann, stabilit în Suceava: 
ca de obicei această scrisoare a Sucevenilor e 
scrisă nemţeste 42), : 

În 1483, inec prin Bistriţa spre Curtea lui Ștefan ! solii moscoviți, cari fusese întăiă la regele Ma- teii 3). lera poate tot Diacul Curiţin, pe care în 1482 Domnul Moldovei îl popri la Cetatea-Albă 44), 
În 1493, zvonul unui atac turcesc, care nu se verifică, făcu pe o sumă de boieri și negustori moldoveni să se relugieze la Bistriţa, cu voia re- 

gelui *5). 
În 1502, April, trecu pe la Bistriţa în Moldova Nicolae Kurstener, care fu vecomandat orașului de Voevodul Ardealului 16,) | 
Din acelaşi ani, 20 Iunie, avem o scrisoare, adre- sată, pentru o datorie privată, Bistriţei de Sfatul 

„orașului Molda“, „eonţii Și juraţii orașului Moldas?)e, „Conţii“ aceştia se întîlnesc şi în Rodna 15), îi gă- sim și în Bosnia, unde ierai mine 1%): iei ieraă șefii 
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străini ai coloniei străine de minori. „Baia“ moldo- 
venească, minele Voevodulni, atrăsese pe Saşi, şi 
în jurul acestor mine se formâ oraşul, locuit în 

parte şi administrat de colonişti. 

În 1503, Bistriţenii transmit scrisori în Moldova 
solilor regali din această ţară 5). În Novembre al 
acestui an, Nicolae, episcop de Ardeal, îi însărei- 
nează să poarte nişte negociaţii cu Domnul mol-- 
«lovenesc5!). ” 
“Legăturile noastre cu Bistriţa devin şi mai strânse 

supt Bogdan (1504-17), sau cel puţin ni sînt mai 
bine cunoscute supt acesta. 

Avem întâiă relaţii cu ofiţerii Domnului în Ar- 
deal, acei pîrcălabi de iceită, cari prin 1502 căutată 
se puie lavamă pe Bistriţeni, ceia ce aduce inter- 
venția regelui în favorul acestora 52), 
Posedâm ast-fel, din 1506, actul prin care Petru Pos- 

telnicul, casteian de Ciceiă, arată că s'a înţeles cu 
Bistriţa ca iobagii lui Vodă din „officiolatus noster 
castri Chyezo“, fie Unguri, fie Romîni, să poată 
veni în pace în oraş sai în suburbiile lui55). lar 

la 1509 succesorul lui Petru, pîrcălabul Vlad, scrie 

pentru un iobag 54), - 

Dar, după 1478, regele Mateiti dăruise lui Şte- 

fan-Vodă şi Cetalea-de-Ballă, aşezată în interiorul 

Avdealului, cetate care fu confirmată şi iea de mai 

multe ori Domnilor Moldovei. Aici era castelan pe 

acest timp Alexe, ale cărui relaţii cu sibiiul se 

constată printr'o scrisoare a lui către acest oraş; 

legăturile ce le va fi avut cu Bistriţa nu le cu- 
noaștem 51). 

Vin apoi relaţiile politice: trimeterile de amba- 
sadori prin acest drum al Bistriţei. În 1505, regele 
Vladislav comunică oraşului că a trimes la Bog- 
dan-Vodă pe Emeric Czopor şi pe acel Dimitrie
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Jaxich, care iera să fie ucigașul lui Mihnea-cel- 

Rău 58. În 1508, Bogdan se plinge că i-au spînzu- 

rat un om, trimes cu doi cai de un sol al săi în 

Ungaria 57). În 1509, din Suceava, Osvald de Kor-- 

lath-Keu şi Barnaba de B6la, ambasadori regali la 

Bogdan-Vodă, cer Bistriţei a conduce un curier: 

spre Voevodul Ardealului 55). În fine, în 1512, Ioan 

Zapolya ordonă orăşenilor a pune mîna pe Mir- 

cea, fiul lui Mihnea-cel-Răui, care, fugind de la 

Buda, intrase în castelul Ciceiului pentru a trece de 

acoloîn Moldova 5%). În 1514, orăşenii trebuiră să tur- 

niseze, cu titlu de împrumut, solului regal Stefart 
Thelegdy 400 de florini în bani şi şese canede 
argint aurite 5). Aceste treceri de ambasadori nu 
ieraă toemai plăcute pentru cine plătia întreţinerea 
şi prezenturile, şi regele autoriza pe Bistriţeni în 
1308 să reziste la cererea de care şi la alte pre- 
tenţii ilegale 61), 

În sfîrşit, ierauă şi vechile relaţii comerciale. În 
1505, se supune Bistriţei procesul dintre văduva 
unui anume Ioan Koller şi pîrcălabul Bernard 
Vermes, al lui Ștefan-cel-Mare 6). În 1510, din Ră- 
dâuţi, Marele-Vistier Trotuşan, în acelaşi timp şi 
„vameş al Moldovei“ (regni dicti Joldaviae telo- 
miaţor), stăruie pentru liberarea unui iobag, veniţ 
la Bistriţa pentru a vinde boi, şi “la stăruinţile 
lui se: unesc şi acele ale Sucevenilor: Tomaş Sa- 
sul, Stan Șoltuzul şi Gavril Românul („Gabriel 
Valachus*) 63), 

La 1512, din Suceava, Bogdan-Vodă stăruie pen- 
tru moştenirea părintească datorită lui Andrei Fa- 
ber, supusul său 5%. La 1514, intervin pentru o 
datorie lă Bistriţa a lui Solomon Scehneyder, din 
Suceava, „Grofal Stan cu juraţii săi din oraşul 
Sucevei“ („Sthano Groph mith seynen gesehwornen
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Burgein der Sthat Czocze“) 55). În 1515, găsim o seri- 

soare domnească pentru aurarii din munţii mol- 

doveni, cari, căleîndu-și jurămîntul, se duc la Bis- 

triţa pentru a vinde aurul, datorit fiscului %). În 

1516, Bogdan trimete la Bistriţa pe pîrcălabul 

Pavel, pentru a cumpăra „puști“ și sinețe de mâncă 

(„pixides manuales*) 5). 

Abuzuri se întîmpină în aceste dese relaţii. În 

loc de a se opri cu marfa la emporiile de gra- 

niță: Braşov, Sibiiti, Bistriţa, negustorii romini se 

furișai pe poteci de munte, „per vias ocultas et 

insolitas“, şi mergeaă să o vîndă, frustrînd ast-tel 

„locurile de depozit“ de profitul precupeţirii, la 

alte târguri şi iarmaroace din interiorul provinciii 

Regele opri aceasta la 1508 6). 

În acelaşi an, în urma unei reclamaţii a Voevo- 

dului „nostru“, Bogdan-Vodă, regele trebui să ob- 

serve Bistriţenilor că nu ie drept a percepe trice- 

zima dela Moldoveni înnainte de ziua iarmarocului 

şi înnainte de intrarea în oraș, afară numai dacă 

negustorii lui Vodă nu vreai să vîndă marfa lor 

înnainte de data deschidere bîlciului 6), 

Toate acestea sînt relaţii cu Moldova. Cele din- 

tre TŢara-Romînească şi Bistriţa nu puteati fi de- 

cît acelea, foarte rare, pe care le aducea hazardul eve- 

nimentelor politice. Aşa, în 1505, se cere oraşului 

contigentul săă militar contra Muntenilor şi Turci- 

lor 7); în 1509, contingentul ie cerut contra lui Mih- 

nea-Vodă 1). Din 1510, avem o interesantă scrisoare 

din Galaţi, în ţinutul Bistriţei, despre uciderea la 

Sibiiă a aceluiași Mihnea 72). Am văzut că Mircea, 

fiul lui Mihnea, încercă să treacă pe la Bistriţa în 

1512. Adaug, în fine, că în 1505, orășenii ieraii în 

corespondenţă cu un Andrei, canonic la Alba-lulia, 

care purta titlul de episcop de Argeş").
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Vom împărţi materialul relativ la Domnia lui 

Ștefan- Vodă-cel-Tinăr (— 1527) în: scrisori dom- 

nești, scrisori de boieri, scrisori de oraşe. serisoră 

ale pîrcălabilor. Vom trata apoi despre alte re- 

iaţii politice şi de comerţ decît cele ce rezultă 

din acele scrisori, despre clădirea mănăstirei ro- 

mănești din vidic, şi în fine, despre cele d'intăiti 

drepturi căpătate de un Domn romîn asupra Bis- 

triței însăși. 

La 1519, din Bahlui, Ștefan-Vodă serie Bistri- 

țenilor pentru supusul săi Matei din -Deş, care 

se făcuse vinovat de un omor 74. Tot din Bahlui, la 

îi Maiii 1521, Domnul înterrinepentru nişte supuşi 

ai săi, cârora li se oprise a veni la dînsul 75), La 

22 Iulie, iel recomandă, „din lagăr“ — unde stâtea 

de frica Turcilor —pe „vameşul Ştefan Vach“, care 

trebuia să meargă, prohabil pentru cumpărături. 

și la Braşov 76). La 13 Februar 1522, din Suceava 

de astă dată, Ştefan trimete pe aurarul (auricana- 

psor) Toma să-i aducă de la Bistriţa niște fugari 

cari, primind plata pentru căutarea aurului în 

munți, dispăruse 7î). 

Pentru relaţiile de comerţ, mai observ că un act 

din 1522 menţionează cumpărarea de boi în Mol- 

dova. Pe aceiași vreme Bistriţenii exportati arme 

în 'Vara-Romănească, tulburată de competiţii pen- 
tru tron, de la moartea lui Neagoe-Vodă, şi acest 
export lu oprit la 4 anuar 1522 de Yoevodul Ar- 
dealului"). larmarocul din Septembre, „de S. Mihai” 
continuă a fi frecuentat de Moldoveni, şi între 
mușteriii veniți 'din. această ţară aflăm la 1526 
pe Adrian din Baia, menționat şi mai sus („Ado- 
ryan de Moldova) 5). În fine, printr'o decizie din 19 
lulie 1523, regele acorda Bistriţei în chip formaj 
calitatea de emporiu de hotare, de loc de depozit 

  

 



XII 

de graniţă, pe care o aveai şi alte cetăţi germane 

din Ardeal 7), 

înnainte de a trece la ultima scrisoare a lui Şte- 

faniţă, câte-va cuvinte asupra „Bahluiului“, rezi- 

denţă favorită a lui Bogdan-Vodă și a fiului săi. 

Numele ie luat, evident, de la rîul Bahlui, și ie un 

dublu nume analog cu dublul nume al Bâii-Mol- 

dova, constatat mai sus. însă cetatea de pe Bahlui 

unde Ștefăniță stă mai mult ie Hirldul. După bi- 

ruinţa din 1518 contra Tatarilor, iel făcu ospăţul 

de mulţămire ostașilor săi la Hîrlăă, şi tot în „ce- 

tatea Hîrlăului“ se afla Curtea cînd căzu capul 

bătrinului Arbore 8), 

în 1323, o conspirație se organiză contra Dom- 

nului. Unul dintre vinovaţi, Postelnicul Șerpe, 

mărturisi fugind. Arbore, amestecat în această 

afacere, fu decapitat cîte-va zile după aceasta, în 

April, şi, după dînsul, fură uciși amindoi fiii săi. 

Totuşi răscoala plănuită se întîmplă, dar Domnul 

învinse pe revoltați şi tăis, după cronică, la Roman 

pe mai mulţi boieri, între cari Pîrcălabul Costea, 

Logofătul Ivaşco şi Vistiernicul Sima (7 Sep- 

tembre) 51). 

La 9 Noembre următor, din Suceava, Domnul 

biruitor seria Bistriţenilor pentru nişte fier oprit 

şi nişte negustori arestaţi în oraşul lor, ceia ce 

iera contra libertăţii comerţului oferită de dînsul 

regelui până la terminarea anchetei pentru alte 

afaceri (poate susținerea revoltaţilor). În aceiaşi 

scrisoare, Ștefăniță, declară că vina actelor de duş- 

mânie făcute de un oare-care Toma contra Bistri- 

ţei cade numai asupra lui Trotușan, şi că acest 

boier, al cărui nume l-am întîlnit şi mai sus, aşi 

fost pus la închisoare în ziua de 8. 

Scrisori de-ale lui Ştefâniţă către Bistriţa nu mai
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întîlnim de cât în 1526. În acest an, la 6 April, 

iarăşi din reședința Bahlui-Hirlău, iel comunică 

orăşenilor mărturia uuui Adrian din Moldova-Baia 

pentru un furt de cai. Orașul de unde iera Adrian 

ie numit acum cu ambele nume, contopite în unul 

singur: „Moldovabanya“, Baia Moldovei, minele 

din Moldova 5). 

Acest an 1536, penultimul din Domnia şi viața 

lui, îl petrecu Ştefan-Vodă cel Tînăr luptîndu-se 

în potriva vecinului său din Muntenia, Radu de 

la Afumaţi 52). Pentru nevoile războiului poate tri- 

mise iel la Bisiriţa pe solul Dragoş (31 Mart) și 

pe un al doilea, menţionat de socotelile bistriţene 

la- 13 April; prin acesta din urmă se trimese lui 

Vodă un arc, un dar potrivit cu împrejurările. 

În 152%, chiar la început — la 14 anuar, după 

cronică 5%), — Domnul muri grabnic în Hotin, şi par- 

tida polonă aduse pe tronul Moldovei pe fratele 

nelegitim al lui Bogdan-Vodă, Petru: Petru Rareş. ” 

Partida aceasta, se formase în urma persecuțiilor 

din 1528, şi unul din focarele de agitaţie, unul din 

cuiburile de refugiu al pribegilor, fu Bistriţa. La 

4 Mai 1525, din Lemberg, Palatinul Otta de Cho- 
decz cerea orăşenilor să trimeată în Polonia suita. 

adăpostită ia dînşii, a boierilor Gavril Vistierul şi 

Costea (dacă nu ie o greşală în Ureche, acest Cos- 

tea trebuie să fie altul de cât Costea Pîrcălabul), 

cari, aceştia, își căutase scăparea în Polonia 5). 

+ Pe aceşti fugari şi pe alţii îi aflâm în socotelile 

bistrițene în tot decursul anului 1524. Ast-fel, la 

15 lanuar, dar „boierilor“; în Mast, sol moldo- 

vean, poate pentru reclamarea refugiaților. La 28 
Maiti, iar se dăruese oaspeţii: în Iulie se face un 
prezent „soțiii boierului celui mai bătrin“. În April 

precedent, daruri „boierilor“, „boierului“. Între 

| 
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aceşti prigoniţi se afla un Pitar Ivanco şi însuși 

Mitropolitul, „Vlădica Moldovei“, pomeniţi la deo- 

sebite date în acest an 1524. Unii se refugiase 

şi în alte locuri din Ardeal, şi se pomenesc bo- 

ierii veniţi din Orâștie (Sâsvâros). La 14 August, 

se plăteşte călăuzului, care a dus pe un boier, 

poate în Polonia. De o fugă a Moldovenilor, prin 

pădure, vorbesc iarăşi socotelile şi dacă, precum 

se pare, „boierii Gaschull și Costi“ nu sunt alții 

decît Gavril şi Costea, cari se afla în Polonia 

la 1525, am avea data trecerii acestora din Bis- 

trita în regat. 

Totuşi suita musafirilor regelui rămăsese încă, 

precum am văzut, în Bistriţa. Solii moldoveni ce 

se întimpină în trei rînduri în anul 1525 ar fi. avut 

„deci drept misiune plîngeri pentru această adă- 

postire de conspiratori. 

în 1524, câtre sfîrșit, mai aflăm la Bistriţa şi pe 

leremia Vistiernicul. Acest înlocuitor al disgra- 

țiatului 'Protuşan nu iera, probabil, un pribeag, ci 

unul dintre acei ce veniaii de la Curte să-i re- 

.elame; ori-cum, iel fu'Vistierul lui Rareş, după moar- 

tea lui Ștefăniță, și de dînsul va fi vorba'şi mai 

„departe 85), 

În ceia ce priveşte oraşele, avera, în tot timpul 

Domniii lui Ștefăniță, o singură scrisoare, prin care 

Sucevenii stăruie pentru un anume Văscan, în afa- 

„cerea unui furt de cai (15 lulie 1526)%). 

La 24 Iunie 1524, Bistriţenii trimet un sol la 

-Ciceiă, iar la 1-iă Iulie un altul la pîreălabul de 

“Cetatea-de-Baltă,. 

În posesiunile romăneşti ale Bistriţei locuia o 

numetoasă populaţie de religie ortodoxă, care-și 

avea preoții iei, atîrnători poate de episcopul „grec“ 

din Maramureş, ţara vecină în care pănă foarte
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târzii se conservă o nobilime influentă şi bogată, 
de sînge romănesc şi de limbă romănească. Exem- 
plul ctitorilor de mănăstiri din Moldova îndemnă 
pe acești popi ai „Valachilor“ Bistriţei, anume 
popa Matei, popa Şandor şi popa Petru, împre- 

“ună cu „cenejii din valea Rodnei“, unde lucrul 
minelor se începuse din noi şi prospera, îmbo- 
găţind populaţia, să cugete şi iei la întemeiarea 
unei mănăstiri în „vidic“, pe locul „unde mai fu- 
sese odată o mănăstire ca aceia“. Acest joc, ne 
spune actul de încuviinţare, dat la 29 Septembre 
1523 de guvernul oraşului, se afla între satul 
Hordo şi satul Telez, la stînga drumul, spre 
Apus, pe un deluleţ lîngă apa Byrekes. Mănă- 
stirea romănească fu ast-fel întemeiată pentru a 
doua oară, dar fără noroc). Abia trecuse trei ani 
de la permisiunea pentru înnălţarea iei şi iea fu 
jefuită în 1526 de un Sigismund Nâgy. O scri- 
soare din acest an vorbeşte de prădarea „mănă- 
stirii romăneşti de la Bistriţa“ 89). 
Amenințat de Turci în continuă de la 1521 

înnainte, Ștefăniță se adresă pentru ajutor şi la 
vecinul săii, regele Ungariei. Acesta, neputindu-i 
da trupe, ordonâ Bistriţii la 13 Aprilie 1525 să 
dea Domnului Moldovei 1000 de ughi „din vii- 
toarea dare regală de la. Martin“). Înnainte dea 
se împlini terminul, Domnul scrie din Hîrlăă 
(Bahlui), la 28 August, pentru a aminţi donația 91). 
Plata se făcu, dar mai rămăsese, se pare, un 
rest de 200 de ughi, pentru plata căruia la Ceta- 
tea-de-Baltă stăruie Sibienii în 1526, cînd oraşul 
trebui să ajute şi solia lui Urban Bâthyâni la Vodă 2). 

lera cel â'intăiă »euiti străin“, pe care-l înfipsese 
în Bistriţa un Domn al Moldovei şi cel dintăiă 
pas făcut către stăpînirea asupra înfloritoarei cetăţi.
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Bistriţa fu dăruită de Zâpolya noul rege ungur, 

după catastrofa de la Mohâes, lui Petru Rareş în 

1527. Să vedem întâiti relaţiile orașului cu Mol- 

dova anterioare acestui an. 

În 1597, la i-iti April, Petru-Vodă serie din Iaşi 

Bistriței pentru nişte Sucoveni, cari depuneaii 

peşte sărat pentru vînzare, la un pielar din oraş 

şi aveati bani de luat dela dînsul pentru aceasta. 

La 25 Maiti 1528, iel intervine pentru un „loan 

postăvarul, care locueşte în tîrgul Sucevei“, și 

care fusese arestat Ja Bistriţa, unde mersese „pen- 

tru a cumpăra fructe şia face oare-care negoț“ 9%). 

Domnul însuşi se afla atunci la Suceava. La 23 

Iunie din acelaşi: an, pomenind pe „Vistieruj, 

Ioan“, Petru serie, din Hîrlău, Bistriţei pentru nişte 

"țigani. În fine, din Botoşani: „in opid[o] Batusan“, 

Domnul reclamă la 8 Maiii un medie (physicus), 

scos de la Turci de „Dumnealui Logofâtul“ 94) și 

care acum refuza: să vie în Moldova, de şi i se 

oferise 5.000 de aspri şi doi cai foarte buni. 

Dintre boierii moidoveni, leremia Vistiernicul 

şi Marele-Vameș (se pare că pe atunci aceste două 

funcţii ieraiă totdeauna reunite) scrie, la 19 Iunie 

1527, din Suceava, împreună cu 'Tadeti Cămăraşul 

şi sub-vameşul, „al doilea vameş* %), cum se zicea 

atuncă, al oraşului, pentru liberarea unui anume 

Dragotă. lar la 4 Iulie vedem pe acelaşi leremia 

asigurînd, tot din Suceava, împreună cu vameşul 

sucevean însuși, Toader, că negustorii bistrițeni 

pot veni în siguranţă la dînşii. 

În 1527, „contele şi pîrgarii Moldsi“ (Baia) %%) 

serii Bistriţei pentru procesul unui Rodnean, iar 

„contele şi juraţii din Suceava“ pentru un alt pro- 

ces 9). În anul următor găsim, pentru o cauză ana- 

loagă, o scrisoare din partea „judelui şi juraţilor“* 

58851 II
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din Cîmpu-lungul Munteniei, cari se califică de 
„robi sîrguitori şi neobosiţi ai Domniilor Voastre“ 3), 

În fine, de la Toma, castelan, pîrcălab de Ci- 
cei, avem două serisori către Bistriţa, ambele din 
1528 și ambele relative la niște Țigani domnești. 

- Trecem acuma la donația Bistriţei către Petru 
Rareş, unul din cele mai importante capitole din 
istoria oraşului şi una din paginele cele mai in- 
teresante din Domnia acestui Voevod isteţ şi am- 
biţios. 

Pentru situaţia noastră față de Turcă, dispariţia 
regatului unguresc la 1526 a fost, fără îndoială, o 
„mare nenorocire. Cu Ungaria unitară căzuse unul 
din razimurile noastre de luptă. Dar importanţa 
Domnilor noştri crescu în acelaşi timp, prin fap- 
tul că, în luptele ce se deschiseră îndată pentru 
stăpînirea asupra sfărîmăturilor regatului învins, 
iei deveniati nişte aliați prețioşi, pentru o parte 
sai pentru alta. Orientarea politică a vecinilor din 
Răsărit, mai ales a Moldovenilor, cu mult mai 
puternici  decâţ frații lor de peste “Milcov, un 
factor militar de o însemnătate dsosebită, nu iera 
o greutate neglijabilă în cumpăna răsboiului din 
Ardeal. Conscient de folosul şi de pagubape care 
0 putea aduce Imperialilor, Ferdinandiştilor sai 
Ungurilor lui Zâpolya, »Voivodalilor,“ Petru Rareş, 
care, în fonă, n'avea nici-o simpatie pronunţată 
peztru vre-unul din luptători, îşi vîndu scump 
sprijinul. 

el poseda, cum am văzut, în Ardeal Cetatea- 
de-Baltă şi Ciceiul, cu dependenţele lui. Între 
dependenţele Ciceiului se pare că se număra şi 
Retegul, căci, încă de la 1528, vedem pe locuitorii 
din acest tîrg cerînd Bistrițenilor a li se permite
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trimeterea de „fruges“ şi altele Dumisale domnu- 

lui  Bartolomeii, notariul Măriii Sale Domnului 

nostru Voevodul Moldovei“ 9%). Iar la 3 Mart 1529, 

- Toma, castelani de Ciceii, scrie Bistriţei, ală- 

turi de „judele şi cei-l'alţi juraţi ai oraşului Reteg 

şi cele alte“ (1)*00) pentru averea unui pielar anume 

Simion. Anunţind sosirea „dumisale pîrcălabului 

Petru“, Toma şi Reteganii mustră pe Bistriţeniă 

pentru puţina seriozitate a promisiunilor lor: „Ce 

folosese Măriii Sale milostivului nostru Domn vor- 

bele bune ale voastre“ 7101) 

Dar Petru nu iera mulțămit cu atîta: îi trebuia 

tot unghiul nord-estic al Transilvanii,.cu capitala-i 

naturală: Bistriţa, cu minele deaur și argint ale 

Rodnei, cu cel-l-alt castel care-l domina, Ungura- 

şul, Bâlvânyos, de la unirea celor două Sameșuri. 

Acest gînd îl prevedeai Saşii cînd vedeai cu 

grijă acordarea de subsidii din Bistriţa lacomului 

vecin. În 1595, cele Şepte Scaune se îndatorese 

solemn față de rege 2 plăti regulat, la fie-care 

16 Octâmbre, cenzul Sf. Martin, datorit reginei, 

în sumă de 6.700 de florini, cu condiţia că Dom- 

nul Moldovei să nu mai capete de acum înnainte 

șubsidiul de o mie de florini asupra Bistriţei 102, 

Totuşi subsidiul nu fu întrerupt, nevoia de ar- 

mele vecinului fiind tot mai mare, şi nai puter- 

nică decât ori-ce îndatorire. În ajunul primei sale 

expediţii în Ardeal, ia 5 April 1529, din Huşi, 

Rareş dă ast-fel o chitanţă pentru suma de o mie 

de florini, de luat la Bistriţa, acordată lui de re- 

gele Ludovic. 

În 1527, regele Ferdinand trimese la Petru-Vodă 

pe humanistul ardelean Gheorghe Reichersdorfer!03), 

Cam pe acelaşi timp, iel însărcină cu o misiune
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„analogă pe un Pavel Diacul (Paulus Litteratus), 

casnic al nobilului Alexie Bethlen, unul din ve- 

ciniă Bistriţei. „Acest ispititor“, scrie la 26 Sep- 

tembre Valentin Almady, din Saj6, „fără a fi fost 

autorizat de magnații ce țineai atunci partea luă 

Ferdinand, spuse Voevodului că, dacă acesta va 

sprijini pe Ferdinand, regele-i va da Bistriţa cu 

ţinutuf său 104), | 

Va fi fost sati ba autorizat Diacul să facă această 

declaraţie, nu ştim, dar ceia ce ie: sigur ie că 

Zâpolya, cu care se uni Rareş, îi acordă cetatea 

înainte de 1529. „lar cînd Voevodul a înţeles“, 

serie Almady, „că regele Ioan va xămînea, a cerut 

de la Măria Sa Domnul nostru prea milostiv să i 

se deie cetatea aceasta a Bistriţei, şi iel îl va 

sluji veşnic. Și Măria Sa regele, domnul nostru, 

înțelegind că Vosvodul are de gînd să-i fie cu 

credință, i-a dat cetatea, pe scurt timp, dar fără 

a o înstrăina de Coroana Ungariii 105)“. 

În formă, iera vorba de o zălogire, caa Pocuţiii 

supt Alexandru-cel-Bun, și din alt document ine- 

dit ştim că această zălogire sa făcut încă din 

1527. În adevăr, la 24 August din acest an, Zâ- 

polya anunţa Bistriţenilor că trimete pe la dînşii 

pe Curteanul loan Cheh, care merge în Moldova 

„pentru a se înţelege cu Voevodul şi a-i zălog: 

oare-care bunuri şi drepturi de stăpinire. ale noastre în 

ținutul acestei cetăţi a noastre, Bistriţa “.105) În același 

timp, îel li fâgăduia, rugîndu-i să nu împiedice 

luarea în posesiune, că această cesiune nuva ţi- 

nea multă vreme. 

Până în 1529 însă, Petru-Vodă nu luă nici o 

măsură pentru a-şi afirma drepturile față de Bis- 

triţa şi de castelul de la Sameş. În acest an, Rareş 

făcu cele două expediții ardelene ale sale, şi des-
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pre aceste expediţii, în care se hotări și soarta Bistri- 

ţei, trebuie să ne ocupăm aice. 

În relaţiile amicale ale Voevodului cu oraşul, 

nimic nu făcea să se prevadă la începutul anului 

expediția apropiată. La 20 anuar, Domnul ie la 

Bahlui-Hirlăă și trimete la Bistriţa pe cunoscutul 

Adrian din Baia pentru a spune „ceva“ Sfatului. 

În adevăr, la începutul lunii următoare, cete de 

Moldoveni prădară în Secuime, arzînd, veniţi pe 

două căi, Gurghiul şi Ciucul, ceia ce făcu să se 

creadă că Domnul însuşi a treent munţii, dar şti- 

rea, pe care o aflăm într'o scrisoare din 2 Februar 

a Vicevoevodului Ardelean, Alexie Bethlen, ca şi 

în cronică, pare a fi falşă. Am văzut că pîrcăla- 

bul de Ciceiti înfâţişă la 5 Mart următor oare-care 

plângeri față de Bistriţeni. La aceste plingeri oră- 

şenii răspunseră prin soli la Vodă (Mart). Ceia 

ce nu împedică pe comandantul Qiceiului şi pe 

Ioan, casierul săă („dicator censuum spectabilis 

domini Voievode Moldaviensis, etcetera“), să se 

jeluiască din noti puţin după aceasta: acuma pen- 

tru un cal pe care nu-l mai restituiati Bistriţenii, 

„spuind înt”una: mîni, mîni 107)!% 

La 21 April, Patru-Vodă se afla la Hîrlăi şi 

trimetea iarăşi pe mandatarul săă, Adrian. Dar 

la 16 Maiă, iel se urcase la Suceava, unde orga- 

niza războiul şi-l vedem cerînd la această dată 

Bistriţenilor un maiestru cioplitor de pietre pentru 

cetatea Neamţului, pe care, pentru ori-ce împre- 

jurare, o întăria. Tot la Suceava iera și la 23, cînd 

serie Bistriţei pentru nişte caă luaţi la Iad unui 

'Țigan domnesc. Tot în această zi, Petru expediă 

la vecinii săi pe Suceveanul Solomon, „pentru fe- 

lurite lucruri“. 

Dar pe la jumătatea lui Iunie, Molilovenii tre-
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ceaii munţii prin amîndouă pasurile Oituzului şi 

Ghimeşului. Prin pasul sudic trecu Voevodul în- 

suşi, care strivi la 22 ale lunii pe Saşii Ferdinan- 

diști şi pe Imperialii cari-i ajutai,.la Feldioara1%3). 

A doua armată se îndreptă prin cel-lalt pas spre 

Ciceiă. La 18 lunie Wolfgang de Seszârma scrie 

lui Grigore Erdely de Somkerek că, după ştiri 

de la Retegani, Moldovenii vor năvăli în dimi- 

neaţa acelei zile la Lâpuş şi la satul Negrilești, în 

calea lor» spre castelul domnesc. Wolfgang, care 

cere ajutor prin scrisoarea sa, iera decis a merge 

a doua zi, în zori, spre Ciceiă, „ca să vadă ce 

ieste“. A doua zi, tot din Sesarma, iel confirmă 

corespondentului săi ştirea că vin „Romiînii“, în 

număr de cîte-va sute de cai (între patru sute şi 

două mii !), supt comanda boierului Danciu Pîrcă- 

labul şi lui Barboschi din Suceava (Hatmanul 

Moldovei). Wolfgang voiă să previe pe duşmani 

și să intre inaintea lor în Ciceiti, pentru care şi 

cerea concursul săi lui Grigore, rudei acestuia, 
Francisc, lui Bartolomeiti Makrây, alt nobil din 
vecinătate şi casnicilor lui Bethlen Farkâs. Cît 
despre Bistriţeni, iei nu dăduse nică tunurile, nici 
praful promis, şi Wolfgang iera de părere că re- 
caleitranţii trebuie constrînşi prin ameninţări. 

Dar planul de rezistență nu fu îndeplinit nici- 
o-dată. Cum se vede dinir'o scrisoare a Bistriţe- 
nilor către Sibiiă, la 24 Iunie, Moldovenii ierati 
supt Ciceiti şi amenințată „cu foc şi fier“ pe cre- 
dincioşii regelui Ferdinand. Contra lor se aduna 
tmupe la pasuri şi în jurul Vicevoevodului țării, 
Bethlen. - 

În această parte însă nu se dădu nici o luptă: 
cea din Ardealul sudic decise. Dâr Petru întrerupse 
şirul succeselor saie, şi oştile „de pe drumul Sau-



XXI 

cevei', ca şi cele „de pe drumul Braşovului“, se în- 

toarseră deocamdată înnapoi. 

La 31 Iulie, Domnul biruitor iera la Botoşani, 

şi de aici iel îndreptă întâia lui somaţie către Bis- 

triţa, anunţină că regele Ioan i-a dăruit oraşul, 

împreună cu castelul Unguraș, reclamînd cedarea 

acestuia în mînile noului pircălab de Ciceit, Drac- 

şin Simon, „ea să nu mai fie vorbă şi dacă vrea 

binele lor“. 

Bistriţenii se adresară aţunci, pentru sfat şi aju- 

tor, maă marilor lor din Sibiiii. Răspunsul aces- 

tora, din 13 August, îi îndemna să nu se plece, 

chiar dacă s'ar arde tot vidicul: Scaunele Media- 

şului şi Sas-Sebeşului, supuse deocamdată, sai 

întors la credința lui Ferdinand, şi duşmanul va 

găsi înnaintea lui o oaste bună. Două dile după 

aceasta, o nouă scrisoare din Sibiiti anunţă că o 

dietă săsească s'a ţinut în oraş, că s'a decis lupta 

contra lui Zâpolya, că, dacă Secuii ati trădat, se 

speră totuşi a avea 16.000 de oameni supt arme. 

Dar la 18 August, trupele moldovene trecuse 

acum munţii iarăşi. Cu ipocrizie, Bistriţenii se 

plînsese lui Ștefan Bâthory, locotenentul regelui 

Ioan, că „Moidorenii îi încalcă si li strică libertă- 

ţile“ 109), şi acesta fixase şi un termen de jude- 

cată, la care numai oamenii Domnului se înfăţişată, 

În aceiaşi zi de 18 August, Simon Dracşin cerea 

pentru Domnul care se apropia unelte de războiti. 

Bistriţenii făcură daruri lui Petru, dar nu-l recit- 

noscură de stăpîn. 

Din Bahlui, înnainte de aintra în Ardeal, acesta 

maă încercase încă o scrisoare persuazivă (15 Lulie). a 

Trimeţind pe sluga sa Ion în anchetă, după do- 

rinţa oraşului, iel ordona Bistriţenilor să oprească, 

pe soţia lui Alexe de Bethlen, cu fiii, fetele şi fiul
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iei adoptiv Wolfgang (Farkâs de mai sus). Și iel 

urmează ast-fel: „Măria sa domnul nostru regele 

loan să ştiţi că ni-a dat de veci, pentru dragostea 

lui de frate, Bistriţa, cu comitatul iei, şi cetatea Un- 

puraşului, şi să știți că bucuros vă iei supt ocro- 

tirea şi apărarea noastră! vă voii milui în tot. chi- 

pul, și să nu vă lemeţi, căci vă voii ţinea cu le- 

gea cu care v'ati ţinut şi cei de mai înnainte domni 

ai voştri“ 110), 

Dar Bistriţa voiă, ca şi Sibiiul, să rămiie „pănă 

la moarte credincioasă prea-graciosului rege Fer- 

dinand“. Atunci, din Neamţ, pe pragul noului 

războiri, Petru fulgeră pe îndărătnicii rebeli cu o 

furioasă scrisoare de amenințări (92 August). „Aud 

că în sumeţia voastră iarăşi v'aţi ridicat coarnele 

şi nu voiţi să vă daţi mie, nică să ascultați depo- 

runcile Măriii Sale regelui şi n'aţi dat drumul pîr- 
călabilor ce i-am pus noi“ 111), Venind deci cu trupe 
multe, îi va pedepsi, tăindu-i în patru, arzîndu-i, 
“puindu-i în frigări, cu copii cu tot. Aceasta bine 
înţeles, dacă vor perzista a nu primi pe pîrcălabi, 

Şi Bistriţenii mu-ă primiră. Domnul apucâ în 
jos iarăşi spre "Ţara Biîrsei, pe cînd încă de la 33 
August alte cete apărea în ţinutul Bistriţei. La 
10 Septembre, de supt cetatea Braşovului, pe care 
o asedia, Petru trimetea o nouă și cruntă misivă 
acelor cari, ascultînd noul sfat al Sibiienilor: „de 
a nu da nimărui orașul“, continuată cu bărbăţie 
rezistenţa, în numele „regelui“. el amintia iarăşi 
că Unguraşul i-a fost dat de rege, adăugea că l-a 
supus în sfîrşit şi cerea orășenilor să se predee 

"oștilor ce-i asediat. Ait-fel, se vor tăia viile şi, 
ceia ce ie mult mat grav... „ copiii. Nu va trece 
un an, continua Voevodul, care epuizase de mult 
tragicul vocabulariului săi, şi capetele lor vor 
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cădea de mîna lui. Dar iarăşi, sfîrsia -iel, bine în- 

țeles, dacă nu se vor supune 112). 

La 8 Octombre, comandanții armatei moldovene 

de supt Bistriţa oferiră orășenilor a trata eu dînşii 

„lîngă biserica Sf. Fabian“ şi dădură pentru a- 

ceasta un pas pecetluit de dînşii toţi, şi anume: 

Mihai Piîrcălabul, Solomon Piîrcălabul, trimesul 

de odinioară al Domnului, casierul din Ciceiiă, 

Ioan „Frissa“, Golia, Toma Aurariul („Aurarol“ 

— auvicamnpsor. din documentele latine), Dragoș, 

Rotompan, „sluga domnului nostru Petru-Voevod”. 

Un armistițiu fu iscălit în adevăr de pîrcălabul 

Mihai, care pare a fi fost șeful asedianţilor, şi a- 

cest armistițiu fu primit la 11 următor de Ata- 

nasie „episcopul“, pîrcălabul Dracşin de Ciceiti 

și Tomşa Vistiernicul, sosiți cu trupe nouă, şi tot 

din lagărul din Wallendorf-de- Sus (Aldorf) subseriti 

armistițiul pe două săptămîni, ia19 Octombre, şi 

alți şefi: Iurga Pîrcălabul, Sava „tharista“, Ioan 

Pircălabul, Solomon, Şendrea („Schetray*) Pîrcăla- 

bul, Toma Voevodul (2) şi Hussâr Andriea. 

La 31, Petru-Voăă, care arsese, la 29, „un turn 

al Brașovenilor, foarte tare“, comunică această, 

veste îmbucurătoare Bistriţenilor: turnul a fost 

ras din temelie, comandantul legat; oraşul însuși 

se va supune fâră îndoială, şi apoi oastea de că- 

petenie va porni spre Bistriţa. Dacă o află nesu- 

pusă, locuitorii trufaşi vor fi... tăiaţi în bucăţi, 

puşi în frigare. Dar, iarăşi, bine înțeles că ase- 

menea măsuri drastice nu se vor lua dacă revol- 

taţii se vor pocăi şi vor trimete şese dintre ar 

lor pentru a face supunerea. 

Şi Bistriţa nu se supuse, mulțămindu-se a face 

din cînd în cînd prezenturi lui Vodă şi boierilor, 

La 5 Novembre, Braşovul anunţă Bistriţenilor că
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„s'a încheiat o pace ct Petru, care pleacă, arzînd, 

„prin 'Țara-Bîrsei. În această zi, Domnul iera încă 

"lingă Braşov“, de unde anunţa cu mândrie ase- 

diaţilor din Bistriţa că a luat cetatea și ţinutul 

Brașovenilor. Acum pleacă, cn „puterea-i cea 

mare“, spre „rebelii“ «din Bistriţa, care i-a fost 

dată de rege. În această nouă somaţie, pe care o 

aduseră Vlad. pîrcălabul de Hotin şi Tomşa, Ma- 

rele - Vistier, se spunea iarăşi neînțelegătorilor: 

„Să ne credeţi că vă vom tăia capetele, cu mare, 

cu mic, şi vă vom face bucăţi“ 1:35). Ca de obicei 

bine înțeles că, „dacă vă veţi închina la noi din 

toată inima, vom duce oastea noastră în Moldova, 

şi vol veți rămînea în pace“ 114), 

Şi această somaţie avu soarta celorlalte. La 7 

Novembre !!5), Petru iera la Bethlen, şi aicăi se aduse 

vestea că Bistriţenii aă fost în adevăr prădaţi la 

întoarcere, de şefii asediatorilor. Această purtăre 

o dezaprobă Rareş, promise a despăgubi pe cei 

ce suferise daune, „pănă înti'un ban“, şi asigură 

— ceia ce nu credem — că vinovaţii au fost . 

spînzuraţi, puşi în frigare şi tăiaţi. Castelanii săi, 

„cari sînt la noi“ at ordin să li asculte cererile. 

Cît despre dînsul, iel va veni peste puţine zile, 

„en putere mare, cu fel de fel de unelte şi de 
tunuri“, dar iei să nu se teamă pentru că sînt 

„credincioșii noştri“, şi iel vine să le facă dreptate. 

Abia la 29 iera Domnul „lingă apa Bistriţii“, 

dar în rele dispoziţii. Întwo ultimă misivă, iel a-: 

mintia campania din Bîrsa, supunerea Braşovului, 

Sighişoarei, ete., solia lui Vlad şi Tomşa. Dar iei 
nu saă supus: „şi nu vă daţi pănă nu vă vom 

taia capetele“ 116). Aceasta o va face în primăvară, 
îusă, cînd se va întoarce, trimeţină înnainte o oaste 
nouă pentru a-i redute prin foame. Rebelii vor fi
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atunci tăiaţi în bucăţi, „cu mic, cu mare“. Ceia ce 

nu trebuie să-i împedece de a da drumul pîreăla- 

bului Mihai, pe care-l ţin închis şi-l căznesc. 

Şi Vodă trecu munții. 

Ca Petru avea în adevăr sîndul de a se întoarce 

ar părea că dovedeşte scrisoarea pîrcălabului de Un- 

guraș, dată în ziua de 24 Octombre 1530. În această 

scrisoare, iscălită de Mateiu Vistiernicul, se cer Bis- 

irițenilor trei-zeci de care pentru a le trimete 

Domnului la Rodna, cu pîne şi vin, serviciu pe 

care acesta are dreptul să-l aştepte de la dînşii, ca 

şi de la dînsul, Matei. Dar Voevodul alesese acum 

altă ţintă pentru neastîmpărul săă, Pocuția. 

Expediția moldovenească nu se făcu deci, şi 

Domnul m'avu prilej să ieie parte la dînsa. În tot 

cursul anului relaţiile fură destul de paşnice între 

Moldova şi Bistriţa. Vedem pe orăşeni corespun- 

zînd liber cu „juzii şi juraţii şi toţi cetăţenii și 

locuitorii celor cinci orașe din Maramureş“, cu ve- 

cinul lor 'Toma Bethlen, din Poiana. Din Boto= 

şani, la 25 lanuar, Petru-Vodă adresează o seri- 

soare de afaceri Braşovenilor,. în care pomeneşte 

chiar pe „pîrcălabul nostru de Bistriţa“. Prinşii 

moldoveni: „pîrcălabul Mihai de Suceava („Soch*), 

Hatmanul Măriei Sale lui Petru-Vodă“, loan Diacul, 

Dragoş, Rotopan şi slugile lor, opriţi în timp de 

armistițiu pentru prădăciuni, fură liberaţi după 

cererea lui Petru şi promiseră, încă din Bistriţa, 

la 16 Mart 153U, a nu-şi răzbuna, jurînd „pe cre- 

dinţa şi .pe sufletele şi pe cinstea noastră“. Tri- 

mesul lui Vod, Danciul, pîrcălabul de Neamţ, în- 

tări, alături de Mihai sati Mihul şi de ceilalți 

“boieri, „învoiala“ făcută, trimeţînd din Rodna, la 

28 Mart, „în tăcerea nopţii“, pe pîrcălabul local,
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Anton, pentru a discuta alte puncte. Încă la 29 

Mihul, „cu ceilalți boieri“, se afla la Rodna, cerînd 

de acolo Bistriţenilor liberarea fiului săă: „Ce fel 

de prietenie şi pace ie asta, dacă unul nu lasă 

slobozi oamenii celui-l-alt“ 117),se întreba dregătorul 

moldovean, 

Ultimele trupe moldoveneşti de supt oraş plecase 

încă din Februar, şi vedem la 15 şi 16 ale acestei 

luni pe tezaurariul regal, Nicolae Gerendy, epis- 

cop ales de Albu, şi pe Sibiieni, cerînd trupele 

Bistriţei pentru războiul în alte părți. 

Încă pe timpul cînd ieraă asediați, Bistriţenii 

se plinsese regelui loan. Acesta răspunse încă de 
la 13 Februar1530că a dat ordine pîrcălabului de 
Ciceii să nu-i vatăme pănă la întorsul solului ce 
trimete, pentru informaţii, la Petru-Vodă. Dragoş 
Simion observă ordinele regale şi-l vedem, la 13 
April, că se plînge iel de excesele comise de hu- 
sarii oraşului. Din partea lor, Rodnenii, cari se 
supusese în 1529, prezinta la 10 Mari veclamaţii, 
la eare ierat autorizaţi printr'o scrisoare a „milos- 
tivului Domn Petru-Vodăf. 

Hotărirea lui Zâpolya se dădu la 22 April, şi, 
cum era de aşteptat, iea fu favorabilă Moldoveni- 
lor. Din Buda, Ioan ordona Bistriţenilor, din not, 
„ea, de oare-ce vam dat Dumisale lui Petru Voe- 
vod al ţării moldoveneşti, se cade să ascultați de 
Dumnealui Voevodul şi să-i Ați supuşi 115). Nefâcînd 
aceasta, ca pănă acum, iei săvîrşesc „un lucru foarte 
neplăcut nouă“. Pentru care, regele dă un not 
ordin ameninţător de supunere. 

Din 1530 mai avem o scrisoare domnească. care 
arată că Bistriţa ascultase pănă la un punet de 
aceste porunci regale. La 14 Iunie, din Suceava, 
înnaintea expediţiii polone, Petru-Vodă dă, oraşului
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ordine într'o afacere privată, numind pe orăşeni 

„credincioşii noştri iubiţi din inimă“. Același titlu 
de „credincioși“ îl d& Domnul orășenilor într'o 

scrisoare, iarăşi pentru afaceri, din 1531, Botoşani 

(în post), şi bunele relaţii fe constată şi prin mi- 

sia lui Simion, castelanul de Ciceit, care trimete 

la Bistriţa, la 8 April, pentru nişte daraveri, pe 

Diacul Stefan. 

Până la căderea sa din 1538, Petru continuâ a 

esercita drepturi de suveranitate asupra Bistriţei, 

care se pare că nu primi în zidurile sale un pir- 

călab, dar plăti regulat Domnului cenzui de o mie 

de florini, în banii regelui Matei, cenz pentru care 

dă chitanţă în 1537 Albotă Postelnicul. În 1533, 

Petru-Voâă ordonă să se taie capul lui Vincențiu, 

„ivădătorul cetăţii noastre a Bistriţii“ şi, dacă se 

va prinde Andrei Diacul, acesta să aibă aceiaşi 

soartă, În 1535, iel trimete din Suceava, la 18 Mai 

pe loan Diacul, „secretariul“ săi, la Bistriţeni, 

pentru niște afaceri. În acelaşi an, iel confirmă 

oraşului, pe temeiul unui raport al lui Matei Vis- 

tiernicul, satele Vermeş şi Treptiiii. Din Iaşi, în 

post, iel ordonă a se plăti o datorie unui supus 

al sti. Din Baia, Wolfgang Samerer serie, tot: în 

1535, pentru nişte aur domnesc. În fine — şi acea- 

sta ie cea mai importantă din scrisorile acestui 

an, — Domnul cere, din Bacăă, la 22 -Novembre 

135, să se lase la o parte dezvinovăţirile obișnu-. 

ite şi să i se aducă cenzul, „annuale tributum“ 

de o deputaţie alcătuită din jude, patru juraţi ai 

oraşului, patru alţii din vidic și „doi din cei patru 

conți“. Iel jură pe Dumnezeă că va da drumul să 

se întoarcă delegaților. 

Din 1536 avem cinci serisori ale lui Rareş către
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Bistriţa. Una ie o scrisoare de recomandaţie, alta 
cere a șe face dreptate unui particular, a treia 
oferă iertare unul vinovat dacă se va supune. În 
a patra, datată din post (laşi), Petru-Vodă ordonă 
Bistriţenilor, cari-l întrebase, să ieie de la Dimitrie 
Pielariul („Pellio“) ocna de sare („fodina salis*) şi 
so lucreze „pe sama orașului“ („in usum civitatis“), 
iar în a cincea, adresată şi „Dumnealor juzilor din 
Ardeal“, iel recunoaşie că a tăiat fără dreptate pe 
Vincențiu, în 1538, și dă vina pentru aceasta pe 
Toma Pielariul, alt Bistriţean. 

În anul cînd scria aceste scrisori, Petru-Vodă 
îşi schimbase cu desăvîrşire politica ardeleană. 
Încă din 1535, iel se împăcase cu regele Ferdinand, 
şi acesta, țiind samă de asigurările ce-i făcuse 
Domnul, prin soli şi scrisori, că-i va fi credincios 
și-l va sluji „în potriva dușmanilor săă Şi duşma- 
nilor creștinăţăţii“ — Zâpolya adecă şi patronii a- 
cestuia, Turcii —, îi confirmă, la 10 Mart, stăpîni- 
rea peste teritoriile ardelene moştenite şi cele „cîş- 
tigate în aceste vremi“ 115), adecă: Ciceiul, Cetatea- 
de-Baltă, Unguraşul și Bistriţa, pe care i le cedează 
în deplină stăpînire. Retegul şi Rodna, unde a- 
flăm la 1535 pe Ioan Teleagă („Thelaga“) în cali- 
tate de Câmăraş, intrată în teritoriile acestor pose- 

. siună, 

Înnainte de 4 lanie 1536, cînd Ştefan Majlâth, 
Voevodul Ardealului, cere ajutor Bistriţenilor, 
pentru „prea nenorocitul“ rege şi în potriva Mol- 
dovsanului, care vrea să năvălească (totuși Petru 
stătea liniştit la, Suceava), înnainte de această dată 
regele Ioan îşi răzbunase. Unguraşul tu luat prin 
surprindere. Archiepiscopul de Lund scrise în Iunie 
(regele Ferdinand îi răspunde la 1ii: Iulie) suve- ranului săi „că Unguraşul a fost luat de la Voe-
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vodul Moldovei“. Cucerirea se făcuse, ni spune 

Marc Pemiflinger, „prin meşteșug şi cu şiretenie“ 1*0). 

Domnul jignit de acest atac în timp de pace 

se adresâ căpitanilor imperiali din Caşovia, Pem- 

finger şi Balthazar Bânfty, pentru- a li propune 

să atace împreună pe Zâpolya, şi iei asigurară pe 

Petru prin Petru Gerendy că sînt gata. Zâpolya 

se grăbi a oferi Domnului, cînd năvălirea părea 

iminentă, „restituirea castelului şi alte danii mai 

“ mari, ceia ce opri pentru moment pe Moldoveni 121), 

Vodă însă încredința pe căpitanii imperiali că, 

dacă i se vor da 5.000 de galbeni şi unelte de 

asediu, ie va trece munţii. Ba încă, îel ar fi dis- 

pus, în cazul „unei expediţii generale conira Tur- 

cilor“, să contribuie cu 40.000 de oameni aleși, cari 

Sar întruni cu 20.000 veniţi din Ardeal şi eu 25,000 

de Munteni, și ar putea pătrunde până la porţile 

împărăteştei cetăți a Constantinopolei, dar în acest 

caz ar trebui să i se deie pentru pregătiri 18.000 

de galbeni. Ofertele fură reînnoite în Septembre 

prin Matei Vistiernicul, care veni la Oradea-Mare 

pentru Unguraș şi vorbi cu Archiepiscopul de 

Lund 12). ” 

Dar Imperialii nu crezură în sinceritatea ofer- 

telor, banii nu se plătiră şi, înduplecat de soliile 

Ardelenilor, Petru-Vodă rămase în ţara lui, unde 

o mare furtună iera să-i desrădăcineze în curînd 

Domnia. - 

In acest an fatal 1538, Petru se întîmpină la 

Suceava în ziua de 3 Mart, cînd scrie orâşenilor 

din „cetatea noastră a Bistriţei“ pentru niște „min- 

ciuni“. În curînd începea lupta cu Polonii, şi în 

Iulie Sultanul Soliman îera în Moldova. Campania 

Padişahului am schiţat-o aiurea 12). Domnul, învins



XIII 

fără a da lupta, fugi, şi prin pasurile Carpaţilor 

apucă drumul „moșiilor“ şi „ocinelor“ sale arde- 

lene. Cronica ni spune că iel trecu hotarul la 18 

Septembre şi rătăci prin potecile Carpaţilor şese 

zile. - 

„Datele cronicarului contemporan intercalat de 

Ureche în narațiunea sa sînt absolut exacte. La 

21 Septembre, Judele din Vaşarheiii, în Secuime, 

împărtășia colegului sâă din Bistrița că fugarul 

sosise în cel d'intăiti oraş Joi înnainte de amiazi, 

la 26, cu un magnat din Ciuc, „prietenul miet, 

care-mi. spuse aceasta în taină“. Judele, surprins, 

chemă pe Bernard Tamâsy pentru a se înţelege 

cu Vodă. Prînziră cu toţii la acesta din urmă, şi 

Judele dădu oaspeţilor vin din pivniţa sa. La 27, 

foarte de dimineaţă, pribeagul apucă spre Ciceiz, 

iără ca nimeni să bănuiască prezenţa lui în oraş, 

nimeni de cît prietenii, Judele şi diacul care re- 

dactă această, prețioasă scrisoare. Din cronică ştim 

că Petru ajunse la Ciceti, a doua zi, la 28, „şi în- 

chise porțile“. 

Căci şi avea de ce să le închidă. De la un duș- 

man trecuse la altul. Primind neașteptata veste 

de la Vaşarheiui, Bistriţenii trimeseră ştafetă la, 
rege, la Zâpolya adecă, şi acesta răspundea ime- 
diat, din Cluj, la t-iă Octombre, arătîndu-i că în 
privința întrebării „dacă trebuie să te duci la 
dînsul cînd te va chema“ 124), îi trimete dezlegare 
prin tezaurariui. 'Tezaurariul, Martinuzzi, venia 
însă cu trupe, și iel puse asediul înnaintea ca- 
stelului. 

La 5 Octombre, lagărul episcopului, rezervat şi 
iel, după o carieră de măriri, pentru o soartă tra- 
gică, se găsia lîngă Reteg, şi de aici iel ordonă 
Bistyiţenilor foarte sever să nu lese pe nimeni a 
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trece în: Moldova. La 7, trupele regale. supt co- 

manda lui Martinuzzi: „fratele Gheorghe“ şi a 

Voevodului Ardealului, Emeric Balassa de Gyar- 

math, ieraă supt Ciceiti, şi comandanții trimeteaui 

niște „Romini“ în Moldova, probabil pentru a 

spiona retragerea 'Purcilor. 

Cronica ni vorbeşte de planul nelegiuit pe care-l 

formară pentru a-şi da stăpînul în mîna Ardele- 

nilor lui Zâpolya pîreilabul Simion — Simion. 

Draeşin, pe care-l cunoaştem -— şi „Vlădica. Ata- 

nasie“. Şi acest Vlădică, un Vlădică-soldat, se 

întilneşte în documentele bistrițene, ca şef mili- 

tar, în 1529. Decât să admit că ie un episcop din 

Moldova, aș vedea mai degrabă într'însul succe- 

sorul acelui Vlădică ardelean „Layr lowan“ (la- 

rion ?), care ceru în 1523 confirmarea privilegiilor 

acordate odinioară călugărilor din mănăstirea ar- 

deleană a Bistriţii, cari „trăiai în păduri, după 

norma veche grecească a Bisericii, departe de fu- 

mul cetăților“ 1%), Acest episeop ortodox din vidic, 

deosebit de episcopul ortodox al Ardealului ca și 

de cel ortodox al Maramureşului, se dovedeşte 

din documente şi pe vremea lui Ilie-Vodă,. 

Trădătorii fură aflaţi de Vodă şi goniţi, dar iel 

trebui să se predeie, şi cît putuse lua cu sine mul- 

țămi lăcomia soldaţilor lui Martinuzzi., Aflind însă 

de supunerea aceasta, Zâpolya porunci Bistriţeni- 

lor, din Sibiiă, la 20 Novembre, să libereze averile 

Moldovenilor oprite în cetate, precum și persoana 

unui „oare-care Luca Moldoveanul“. 

Petru rămase în Ciceiă, rămase ca prins de răz- 

boii. | se dădea însă voie să serie, precum scrise 

în ziua de Sf. Nicolae. Bistriţei, scuzînd de vina 

omorului lui Wolfgang pe Toma Pielariul. Ba încă, 

3881 TUI
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iel păstră şi autoritatea asupra oamenilor săi, 

arestînd, cum anunţă la 15 Decembre Bistriţenilor, 

la cari se aflati femeia și averile lui loan Diacul, 

pe acest diac, ca „trădător“. 

În Cetatea-de-Baltă se stabilise un nobil ungur, 

în Unguraş, unde iera pe atunci un „castel noii“, 

întîlnim în 1539 pe loan Zalanezy, care se intere- 

sează și dă ordine la Bistriţa în afacerea lui loan 

Diacul, a cărui avere se restitui, din ordinul re- 

gelui, în Septembre. Dacă loan ie acelaşi cu Ioan 

tost Cămăraş de Rodna, prigonirea lui se explică 

printr'aceia că acest loan făcuse pe Petru a vărsa 

la Roman sîngele nevinovat al lui Wolfgang, pirîn- 

du-l că l-a ameninţat cîndva „că-l va lua cu oaste 

din Rodna şi-l va duce de păr la Bistriţa“. 

În 1539, :9 Ianuar. avem o declaraţie a lui Pe- 

tru în această din urmă afacere, dată din Turda 

unde deci i se permisese a merge. Dar trebui să 

se întoarcă în Ciceii, şi aici stâtu iel pănă ce Sulta- 

nul, a căruia îndurare o ceruse mazilul, îl reclamâ 

energic. 

__ Laîndu-i Ciceiul, unde fu instalat ca pîrcălab 

Ungurul Cristofor Nagy, Zâpolya-şi trimese deci 

musafirul ia Poartă. La 2 Lanuar 1540, iel însăr- 

cina cu darea cheltuelilor de drum: 200 de gal- 

beni, „în aspri“, pe Bistriţeni. Vodă-și lăsase Doamna 

şi copiii, cei doi băieţi cari domniră şi cele două 

fete, la Ciceiti. Cu dînsul lua numai pe casnicul 

să Grigore, un Sas, care-şi lăsă și iel fata la 

Bistriţa. În însoţia un om de al regelui, Ioan 

Nagy, din Timişoara, căruia Bistriţenii trebuiră să-i 

deie, pe acest drum de iarnă, o şubă: „unam su- 

bam marduriname. 

La 2 Februar, Domnul iera la Caransebeş, voios 

de cale şi nădăjduinăd lucruri bune. Iel serie de 
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acolo Bistriţei, rugînd pe „bunul săi prieten“ Toma 

Boldorifer „să se sîrguiască pe lîngă copiii și soția 

noastră, ce li va fi nevoia, ca să li se deie şi lor 

ceva bani din cenz; şi să aibă şi grijă de cai“ 126), 

termină războinicul Voevod. 

La 23 Iunie în fine, Petru iera în Constantino- 

pol. De aici înştiința pe Boldorffer că l-ai primit 

bine Împăratul şi Paşii, „și nu ni lipseşte nimică, 

Nădăjdueşte „că lucrurile se vor schimba în cu- 

rînd“, „Și te rog pe Dumneata pentru cai să te 

sîrgueșii şi cu ce poţi să faci bine nevestei şi co: 

piilor, cu brană şi alte cele; pentru care vei fi 

plătit“ 127), Mîndria-i revenise acum: „Căci vom fi 

acela ce am fost şi încă mai mult decît atâta“ 125). 

Cel ce aducea scrisoarea împreună cu acelea că- 

we familie şi către Bistriţeni iera un Grec, Toader, 

în care Domnul nu prea avea încredere, de vreme 

ce ruga pe Boldorffer să-l oprească de a trece 

în Moldova sati aiurea şi să-l trimeată înapoi cu 

răspuns. Toader luă de la Doamnă inelul de aur 

ps care Caterina-Elena 129) îl trimitea soţului iei 

îndepărtat, primi de la dînsa banii de drum şi 

alţii pentru fir de aur, şi se opri la Bistriţa. 

La 12 Septembre, Petru scria din noti de la 

Constantinopol confidentului săi, mulțămindu-i 

pentru îngrijirea familiii. „Avem nădejde ia Dum- 

nezeti“, spunea iel, „că milostivul nostru stăpîn 

Împăratul nu ne va lăsa fără o bucată de pîne“ 120). 

Atunci, la primirea noilor scrisori de la soţul 

iei: „Măria sa Petru Voevod al Moldovei, domnul 

şi bărbatul mei prea iubit” 18), Doamna se plînse 

din Ciceiui, în Mercurea de Quatember, Bistriţeni- 

lor pentru Toader şi ceru restituţia inelului şi 

cheltuielilor. Multă vreme încă iea nu primi ştiri 

de la soţul iei, şi vedem la începutul anului 1541
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pe castelan cerînd ştiri despre Ştefan-Vodă şi „Mâ- 

ria sa Petru-Vodă, pentru că Măria sa Doamna 

_Măriii Sale mă roagă să întreb de dînsul, fiind-că 

mult se întristează“ 132), 

În Ianuar 1541 însă Petru iera restabilit în Dom- 

nie, mulțămită acelora dintre boierii moldoveni — 

între dînşii Trotuşan şi Mihui — cari înlocuise pe 

„Turcul“ Ștefan-Vodă prin Alexandru, impuind 

acestuia ca program de Domnie alianţa cu creş- 

tinii şi reluarea Bugeacului uzurpat de Sultan. 

Întwo scrisoare datată din Silistra (Dristor), „la Va- 

dul Dunării“, 28 Ianuar, Voevodul scrie prietenu- 

lui său Boldorifer că ie „sănătos şi vesel“ („irysch 

und gesundi“). „Împăratul cel neînvins, domnul 

nostru atot milostiv şi prea-înnălțaţii paşi, domnii 

noştri milostivi, ni-aii dat înnapoi Moldova, ţara 

noastră, în tocmai cum am avut-o .și înnainte (ceia 

ce, ca hotare, nu s'a întîmplat)şi, pe de-asupra, 

ceia, ce țineam înnainte în Ardeal“ 153), La 9 ale lunii 

a plecat din Constantinopol cu 3.000 de ostaşi ai 

Curţii, Spahii și Ieniceri, eu pompă mare. Pe cînd 

o altă oaste, de rezervă, se formă în urma sa, iel 

a ajans la Dunăre în ziua de 23 și speră a fi în 

curînd la Suceava. - 

Petru iera nemulțţămit de Bistriţeni. În aceiași 

scrisoare din Silistra, iel cere a se încredința 

Doamnei cenzul, pe care-l ceruse în zădar, de la- 

Turda, pe cale. Iel mai pofteşte 4.000 de florini, 

pentru a plăti pe “Turci, „căci trebuie să luăm 

oastea de Curte a Împăratului pănă la Suceava“. 

Se mai roagă și pentru „grija calului“ şi se plînge 

de zvonurile răti-voitoare răspîndite asupra-i: „Am 

înţeles că s'a zis că noi am murit, dar Dumnezeti 

ni va mai da zile încă!134),« 

Calul fusese Inat însă de Majlâth, calul „Peyloo“*
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de care atîta se îngrijia Voevodul; cenzul nu se 

plăti, cetăţile ardelene nu se restituiră. Abia dacă 

familia domnească fu restituită și dacă Bistriţa 

dădu înnapoi averea unui Moldovean, pentru care 

dă chitanţă trimesuldomnesc, „Toma zugravul din 

Suceava, Curteanul Măsiii Sale Petru Voevod al 

Moldovei“. 
„Cearta“ cu Bistriţa şi cu Majlâth, opera de răz- 

bunare, începu îndată, şi pentru aceasta uită un 

moment Domnul dureroasa rană a pierderii Bu- 

geacului. La 20 Mart, din Cluj, Voevodul ardelean 

scrie Sibiienilor că Petru înfăţişează reclamaţii, pe 

care iel nu le cunoaşte, Bistriţenilor, că unii dintre 

aceştia țin cu iel şi trebuie deci invitaţi de cona- 

ționalii lor a nu trăda cauza comună. 

Trei luni după aceasta, Majlâth iera la Yâgăras, 

unde aştepta pe duşmani: Petru-Vodă, Balibee 

Radu-Vodă al Munteniei. Neprevăzîndu-şi soarta, 

iel serie la 18 Iunie Sibiienilor că Petru are praf 

din destul „şi vrea să ieie Bistriţa şi celealte cas- 

tele ale reginei“ (Izabela, văduva lui Zâpolya 155). 

Dar, la 20, Majlâth îera bătut pe neaşteptate, prins 

şi expediat, cu toate stăruinţile Saşilor, la Con- 

stantinopoi 186). 
A doua oară în cursul aceluiaşi an. în Septem- 

bre, iarăşi din ordinul Sultanului, Petru străbătu 

în Ardeal. [el merse arzînd pînă la Cetatea-de- 

Baltă pe care o ocupă, stînd acolo șese zile. În- 

torsul şi-l făcu prin Bistriţa şi Cîmpu-lungul Bu- 

covinei 137), , 
Dar Petru iera hotărît să-şi recapete domeniul 

ardelean. Iel îl ceru în dieta din 1542135, şi, fiind 

refuzat, se găti de o nouă năvălire. În ziua Nas- 

terii SE Ioan (24 Iunie), Martinuzzi, înștiințat, iera la . 

Unguraș şi dădea de veste Bistriţeniior să-și apro-
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vizioneze iobagii şi să se apere la nevoie, căci 
Moldoveanul vrea să intre în Ardeal, de şi fără 
voia Turcilor. În Unguraş, castelanul rămăsese 
Paul Bank, şi calul lui Petru, celebrul cal, nu se 
restituise, precum se vede dintr'o scrisoare a „fra- 
telui Gheorghe“, dată la 29 Decembre, din Gileă. 

La 17 August, din „noul Unguraș“ 139), Vice-Voe- 
vodul Ardealului, Ladislai Mykola de Szamos- 
falva, contele de ltodna („comes minerarum“), Pa- 

vel Murâny de Thorna şi Bank, pîreălabul noului 

Unguraş, scriu Bistriţenilor că Petru trebuia să 
năvălească după Sintă-Mărie (15 August). Pe de 
altă parte, la 10 Octombre Braşovenii scria că 
Petru va fi fost în ziua de 9 la Bacău, „oraş 
departe patru mile de Trotuș. La Trotuș însă 
nu ajunse decît la 16. 

În ziua de 20 Novembre, în fine, aflăm pe Voe- 
vod, cu lagărul săi, întîi la Mihaleşti şi apoi 
la Pintic. Iel trimete ia Bistriţa pe bărbierul 
Ştefan, care avea o daraveră cu un nobil, şi, îm- 
preună cu dînsul pe Gheorghe, pîreălabul de Cot- 
nară. La 23 în zori, tabăra domnească se afla la 
Beşeneii, şi de aici pentru a doua oară trimese 
Petru la Bistriţa pe pîrcălab, cu care merse de 
astă dată şi Păharnicul Petraşcu. Se pare că 
Gheorghe plecă numai a doua zi sati că, la 24, 
iel căpătă o nouă misiune la Bistriţa, împreună 
cu Postelnicul Hrăbor şi cu notariul Gheorghe. La 
24, în sfirşit, Moldovenii se găsiau „lîngă Bi- 
strița“, și de aici fură expediați în misiune la 
bistrițeni Gheorghe Comisul, Gheorghe Sebessy 
și Baran Diacul. 

A doua zi, Petru-şi trimise cu un potcovar caâ- 
lul, eare şehiopăta, pentru a i-l... drege oră- 
şenii și expedia, „în mare grabă“, pe sluga sa



XXXIS 

Luca, cu o chitanță. Dar la 30 Voevodul începuse 

acum retragerea, şi-l găsim în această zi la Beşe- 

neă iarăşi, de unde pornesc spre Bistriţa nişte 

boieri cu o înştiinţare. ÎL silise să plece apropia- 

vea lui Martinuzzi, care ajunse abia la 30 No- 

vembre în Bistriţa, cînd Moldoveanul plecase de 

mult, nesupărat de nime 119). 

Şi nici în 1543 nu fu pace. Martinuzzi iertă în 

post Bistriţenilor 200 de florini din datoria de 

2.000 a cenzului Sf. Martin — care li se cerea deci 

din două părţi —, şi aceasia pentru pagubele su- 

ferite do la Vodă. Dar, în curînd, iei trebui să 

vie iarăşi să-i apere contra aceluiași duşman. 

Totuşi la început vedem încheindu-se un armi- 

stiţiu între Petru-Vodă şi ofiţerii reginei. Aceasta 

anunţă la 21 anuar 1543 Bistriţei că s'a învoit 

cu turbulentul iei vecin pentru. schimbarea la, 

sfirşitul lunei, întran loc de la hotare, a prinşi- 

lor, dintro parte şi din alta. Castelanul Gurghiu- 

lui, loan Kezy, iera să comande trupele ce tre- 

buiaă să asiste la schimbul acesta, şi Bistriţa fu 

invitată a-şi da contingentul, 

Din partea lui, Petru serie Bistriţenilor în post, 

din Iaşi şi din Huşi, în această din urmă serisoare 

(15 Mart), iel reclamă plata imediată a sumei de 

o mie de florini ce i se datoreşte, împreună cu un 

năvod lung de şei-zeci de coți. Pe unul din „prie- 

tenii săi, “Bistriţenii, iel îl potteşte la 23 April 

(Hîrlăi, ea să-şi exercite meşteşugul în clădirea 

„unei cetăţi zisă Soroca“. La 20 August, din Su- 

ceava, Vodă stâruie pentru un oguston căruia 

vameşii Bistriţii îi luase postavul, iar a doua zi 

iel trimete la orăşeni pe Tomșa Stintal 

Cu toate acestea, datoria de o mie de ilorini nu 

iera încă plătită, şi la 2 Septembre, „Gheorghe
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Fabri, notariul Domnului Moldovei“, adresâ plîn- 
geri, în numele acestuia, amintind că în anumite 
timpuri Vodă poate folosi şi strica mult oraşului. 
„Mulțămiţi-l Dumneavoastră“, serie notariul, „pen- 
tru că, după Dumnezei, la dînsul puteţi avea cre- 
zare și ocrotire.“ 

Bistriţenii ieraă bănuiţi de înţelegere cu Petru,— 
de și, dărîmînd suburbiile după plecarea lui în 
1542, iei luase măsuri pentru un notă atac, — cînd 
acesta puse, în toamnă, din noi în mişcare tru- 
pele sale. La d Octombre, Izabela credea că Petru 
asediază „cetatea noastră Ciceiul“ “şi convoca ţara 
în cîmpul Cristiş de lingă “Turda. 

Ştivea primită de regină era prematură. Încă la 
21 ale lunei, Domnul iera la Suceava, de unde 
trimetea la Bistriţa pe Cristea, Orăş („Orroseh“) 141), 
cerînd locuitorilor a nu se potrivi lui Paul Bank 
din Unguraș, șeful avangardei regale, şi să tri- 
meată proviziile la „cetăţile noastre ce le avem 
acolo“. În realitate, Petru stăpîniă de fapt numai 
Rodna, ai cărei orăşeni vorbesc în Septembre de 
„domnul nostru prea milostiv, Petru-Vodă al Mol- 
dovei“. 

Dar la 16 ale lunii năvălirea se făcuse. Din 
Gilei încă Martinuzzi anunță, la 30, trimeterea lui 
Bank și sosirea sa apropiată, cu tunuri şi Sîrbi, 
pe cari-i aştepta să-i vie din Ungaria. Moldovenii 
intraă pe încetul, „cîte patru, cîte şese“, supt su- 
praveghiarea priceputului Vistier Matei. 

De şi făgăduise să vie de astă dată înnaințea 
Moldovenilor, se pare că Martinuzzi-ă scăpâ şi 
acum. La 10 Novembre, iel iera abia la Gherla, 
de unde îmbărbătează pe Bistriţeni. „N'aveţi de 
ce vă teme despre Petru-Voevod, căci avem noi 
grijă, şi cu ajutorul lui Dumnezeti nu ni va ieşi
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din ţară aşa de nesupărat ca anul trecuţ 112%. Și 
aceasta o asigurare zădarnică. 

Lunga ceartă pentru stăpînirea Ciceiului s şi Ce- 

tăţii-de-Baltă se mîntui în sfîrşit la 1544, doi ani 

înnainte de moartea lui Rareş, La începutul anu- 

lui (Hirlăă, 21 Ianuar), acesta vorbia într'o seri- 

soare de protestare de „vizita ce o făcuse Bistri- 

ţii acum un an“ (cor eyn +Jor) şi cerea datoria cen- 

zului, scăzuiă de bunătatea lui de la 1500 la 1000 

de florini. „Oare socotiți că nu veţi mai avea ne- 

voie de mine 2“ eselama Domnul în scrisoarea, pe 

care o aduse tovarăşul de drum la Poartă în 1538, 

Grigore Rosenberger. 

În Iunie, Moldovenii trecură iarăși munții şi ase- 

diară Ciceiul. La 14, Martinuzzi vorbeşte Bistriţe- 

nilor de „nişte -răi-făcători din părțile Moldovei, 

cari 4'ati ridicat şi caută a pune mîna pe cetatea 

Ciceiului“ 4), prea slabă pentru a rezista. Jipisco- 

pul-tezaurarii trimise pe Bank, castelanul „cetăţii 

noastre Ugwar“, şi ceru de la Bistriţa o sută de 

oameni: jumătate puşcaşi, jumătate cu unelte de 

fier şi provizii, cari să se trimeată la Deș. 

Dar puţine zile după aceasta, socotelile sibiiene 

vorbesc de ordinul ce dase regina de a se dărîma 

şi Ciceiul şi Cetatea-de-Baltă. Bistriţa şi Mediaşul 

dădură salahorii, şi din nişte anale secuieşti avem 

dovada că Ciceiul a fost dărîmat, iar teritoriul dat 

Domnului Moldovei 144). Că Cetatea-de-Baltă fu dată 

lui Petru se vede din aceia că iel arestează aici 

un individ în 1545. Vodă avea asi-fel ceia ce ce- 

ruse, fâră ca stăpînirile lui ardelene să mai poată 

fi primejdioase pentru liniştea şi siguranța pro- 

vinciii. 

Cu aceasta începu o periodă de linişte pentru 

bâtiînul Domn şi pentru încereaţii lui vecini. Îm-



LII 

păcat cu Martinuzzi, iel primește în Octombre 

1545 un sol de la acesta: loan Drawa. De la Bis- 

trițeni cere în Februar un meşter „pentru a în- 

nălța o biserică așa cum ie Mitropolia din Su- 

ceava“, fâgăduind că meşterul nu va fi oprit după 

ce-şi va isprăvi lucrul şi că va fi bine plăţit de 

Domnie „şi de vlădicii noştri“. 

Ciădirea de biserici ocupâ pe Domn în ultimul 

an-al vieţii sale. La 9 Februar 1546, îl vedem 

seriind Bistriţei pentru a reclama pe architectul 

„zidariul“ Ioan, Hans Maurer, în limba lui natală, 

care, primind 1500 de florini sai 18.000 de aspri, 

pentru a face „o biserică de piatră“ în Suceava 
fugise. „Biserica s'a năruit, ci am săpat altă te- 
melie şi am făcut altă biserică, în alt loc“, pre- 
cum a mai făcut în viaţa lui multe altele (Suceava), 

Ioan însă se temea de pedeapsă dacă se va în- 
toarce, şi de bani nu se îndura să-i deie înnapoi, 
cum cerea Voevodul. Acesta-l cere din noii în 
post, din Huşi. Data aceasta, are nevoie de dîn- 
sul „pentru a-i face o biserică la Roman ; nu ca 
să lucreze iel la dînsa, ci ca să arăte celorlalți 
pentru că ai noştri nu ştiu să clădească după obi- 
ceiul de la voi“. Cînd va mîntui lucrul, va, putea 
să plece. „Căci ce avem noi cu moartea lui? Fe- 
rească Dumnezei! Bună biserică am mai elădi, 
vărsînd sînge nevinovat! Frumos lucru ar fi şi 
acela!“ 

În Iunie, architectul cu pricina nu venise, dar 
Domnul lucra înnainte la biserici, strîngînd pen- 
tru săvîrşirea lor o oaste întreagă de lucrători, al 
căror număr punea în grijă pe vecinii din Ardeal. 

La 2 Iulie, Domnul iera la Hîrlâti, unde primi 
un dar de cireşe al Bistriţenilor şi le mulţămia;: 
„dar n'am „Pus gura pe dînsele“. La 19, iel se
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suise pănă la Botoşani, de unde recomandă pe 

noul episcop al vidicului bistriţean, Tarasie, „mai 

mare peste toţi popii romîni din ţinutul vostru, 

precum ati mai fost alţii şi înnainte“ 145). 

Moartea-l găsi la Roman, în Octombre, şi nu 

în Septembre, cum spun cronicile 11). În ziua de 4 

Mart, iel scrisese Bistriţenilor, din Roman, pentru 

a căpăta trei „zidari“. La 16 Septembre, iel se plînge 

iărăşi de purtarea lui Haus, jurîndu-se „pe sulle- 

tul copiilor săi,“ că, dacă meşterul va veni, nu va 

fi oprit, cît despre jurămîntul ce se cere pentru 

aceasta de la Matei, vameşul de Suceava, „ne-ati 

crezut Împărații şi Craii, şi se poate ca jurămân- 

tul unuia ca acela să fie mai mare decit vorba 

noastră!“ 
La, î-iti Novembre, lie, trimeţînd soli în Ardeal 

cu vestea Domniii sale nouă, scrise la rîndul lui 

în afacerea lui Ioan fugarul. 

Până la 1550, noul Domn nu călcă pămîntul 

Ardealului. Împărţim relaţiile dintre iel şi Bi- 

strița între 1547 şi 1550 în: ambasade, cereri de 

meşteri şi măsuri relative la aceştia, şi afaceri 

ardelene, privitoare la Rodna, la Peldra şi alte 

posesiuni ale Voevodului dincolo de munți. 

În 1547, la 13 lanuar, dia Suceava, Ilie scrie 

Bistriţenilor pentru o reclamaţie privată. La 13 

ale lunei următoare, din Iaşi, îel trimste la dînşii 

pe Matei, vameşul de Suceava. 

În Mast, iei trimet celor doi Voevozi (lie şi 

featele lui, Ştefan) şi boierilor, prin pîrcălabul 

Grigore Porocki, cupe, linguri, un pumnal, cu- 

ţite. în serbâtorile Paştilor, se face Domnului un 

prezent de prune. în Septembre şi Octombre, 

iarăşi solii și daruri.
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În postul anului 1548, din Vaslui, Ilie-Vogă 

mulțămește pentru daruri și trimete la Bistriţa pe 
dregălorul Grigore. La 2 Iulie, pleacă spre acest 
oraş, din Snceava, loan Moţoc, „îngrijitorul Curţii 
domneşti“ (rudă cu Gheorghe urirarul) 147) şi Teodor 
„Bolos, cancelariul“. În August soseşte în Mol- 
dova un sol bistriţean, urmat îndată de solii lui 
Martinuzzi. Ba la începutul lui Octombre aflăm 
și trimeși munteni în oraş. 

În fine, în Novembre porni din Roman amba- 
sadorul moldovean „Moţoc Vornicul“, acelaşi cu 
Ioan Moţoe. La 7 Maiti din anul următor („din 
oraşul tîrgul Iaşi“ [sic]), Ilie serie oraşului pentru 
o afacere privată. Bistriţenii îl cinstiră, ca qe obi- 
ceiă, cu cuțite și... cireşe. 

Afacerea cu Hans Maurer continuă, pe de aliă 
parte. La î Februar 1547 (Iaşi), Domnul se plînge 
că s'a permis lui Hans a trece din Bistriţa la Si- 
biii, de şi averea i se sechestrase. La această plîn- 
gere se adause în curînd alta. La 11 April 1548 
vedem pe Ilie plingîndu- -se (Huşi) în privința meş- 
terului zidar Luca. Acesta nu voia să vie să gă- 
tească „biserica noastră din Roman“ » „pentru că 
episcopul se purtase răi cu dînsul și nu-i dăduse 
de mîncare şi băutură“. Reclamîndu-l prin Visti- 
ernicelul Bălţat, Donmul asigură că nu-l va mai 
lăsa în sama „Vlădicăi, ci a unui boier, care-i 
va purta de grijă. Cătră sfirşitul anului (20 De- 
cembre: „din orașul Neamţ). Ilie, afirmînd că şi 

“Luca a luat bani înnainte, trimete un om al săă 
pentru a vinde casa lui Hans. Casa fu vîndută la 
13 4anuar următor lui Paul Budaker, dintro fa- 
milie patrician a Bistriţei, şi se eliberă lui Paul 
o diplomă solemnă din. Suceava, la 3 Februar 
1549. Chitanţa pentru plata banilor o dădu în nu- 

 



XLV 

mele Voerodului, Petru Uşerul, de față cu Cristea 

Cernat și Lazăr Albert („Albyrtt), Suceveni. 

Abia suit pe tron, la 6 Decembre 145) 1546, Ilie 

mustra pe Bistriţeni (Suceava) că vreaii să profite 

de moartea lui Petru: „părintelui nostru“. „pen- 

tru a răpi satele noastre din ţinutul Rodnei; ceia 

ce nu se poate... Dumnezeii ne-a ales Domn şi 

boierii a toată ţara noastră, cu voia Măriii Sale 

Împăratului“ 119) şi ie hotărît a urma exemplul tată- 

lui săi în apărarea şi „augmentarea“ ţerii sale, 

fără a călca datoriile de bun vecin. „Dar, dacă va 

face cineva lucruri ce nu se cuvin, trăesc încă 

soldaţii ţerii noastre; vom ținea ţinutul tatăiui 

nostru: cu cei buni, vom fi bun, dar ne vom im- 

potrivi mereii vrăjmaşilor 150) La 18, într'o nouăseri- 

soare. din Suceava, Ilie preciza: îera vorba de 

vexarea supușilor săi din Feldra şi de introdu- 

cerea de sşpani bistrițeni în „bunurile noastre“. În 

Rodna pe acest timp stătea un Cămăraş domnesc, 

cu numele de Ioan. 

rimes de Bistriţeni la-şpani şi de aceştia la 

Bistriţeni, în afacerea Feldraoanilor, Domnul se 

plînse din noii la 6 lanuar 1541 (3uceava). La 22 

Iunie, îl vedem trimeţind din acelaş oraș pe Ma- 

tiaș Greb, „ea din partea Rodnei“. 

Conflictele continuată. Bărgăoanii (Bistriţei nă- 

văliră asupra supușilor vecini al Domnului, uci- 

gînd cinci dintre îeă, şi Ilie ceru anchetă (Roman, 

14 Novembre). În schimb, Rodnenii par a fi căleat 

în 1548 hotarul Ja Iad, după scrisori ale Domnu- 

lui din Iaşi, 19 Octombre. 

în 1549, Ilie revine asupra afacerii Bârgăoanilor, 

cu ameninţări de razbunare. Feldraoanii se plin- 

seră din noi pentru persecuții, şi se trimese loan 

Uşevul penţru a cere situaţia de supt Petru- Vodă.
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Acelaşi sol mai merse odată în August peniru a 
spune Bistriţenilor că Ilie nu primeşte media- 
ţia lui Martinuzzi pentru hotarele Feldrei, care 
trebuia să rămiie aşa cum le-ai fixat supt Petru- 
Vodă regele Loan, apoi fiul lui şi „fratele Ghe- 
orghef. 

Cum se vede, Iiie, cu toaţe cireşele şi cuțţitele, 
nu prea trăia bine cu Bistriţa. În 1530, fu mai rău 
şi. decît atîta, , 

La început vedem („din oraşul nostru Bahlui“) 
pe Ilie recomandînd Bistriţei pe un noă episcop 
al Vidicului: „Am trimes pe acest cucernie pă- 
rinte Gheorghe de Rhew ca să-l întăriți şi să-i daţi 
serisori către ţeranii din ţinutul Bistriţei, cari ţin 

"legea grecească, pentru a-i da venitul şi a asculta 
de dinsul, făcîndu-i cinste, pentru hatîrul nostru 
şi al bunei vecinătăți '51)«, La 9 April, Domnul cere 
a.se da voie supuşilor săi din Rodna să vie la 
Bistriţa, 

Dar Ardelenii luai măsuri pentru apărare. Iei 
cerură în vară Cămăraşului loan de Rodna să ajute, 
ducînd peapă, pănăla Bethlen, lemne tăiate în munţi, 
„clădirea Cetăţii Nouă“ (Gherla) 132). Lemnele acestea 
le tăiati Grigore Pîreălabul şi oamenii din Bistriţa. 
Rodnenii, asigurînd „că bucuros ar asculta de 
Măria Sa episcopul ca şi de Domn 155), pretextară la 
4 Iulie că acest serviciu nu se poate face deocam- 
dată, oamenii fiind la cosit şi la secere. 

Ilie ceru lui Martinuzzi, care se dase cu totul 
în apele imperiale, să se împace cu regina, stă- 
pîna lui legiuită, fără de care, după ordinul, după 
„hochimul“ se zicea atuncă, al Sultanului, va năvăli 
în Ardeal și va ierna chiar în provincie. 

La 31 Octombre, Izabela schimba ziua fixată
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pentru dietă, din cauza intrării în Transilvania a 

'Pareilor şi a trupelor romina. Cele moldoveneşti 

ieraii comandate de Voevodul Ştefan, fratele lui 

[lie, care, acesta, iera demoralizat cu desăvîrşire. 

„La, fit Novembre, trecînd prin pasul sudic, acesta 

se găsia la Breţe, dar, simțindu-se prea slab, îel 

se întoarse după două-spre-zeco zile, fâră a merge 

asupra Braşovului 154), 

Cât despre Ilie, iel se afla la Suceava în ziua de 

13 Decembre, cînd trimese la Bistriţa pe „Aregâto- 

rul nostru Petru, mai mare peste ținutul nostru 

al Cetăţii-de-Baltă“. Oraşul îi primi bine solul, 

precum nu uitase, în Novembre, să-i facă darul 

obişnuit de cuțite. 
. 

Anul 1551 nu aduse, cum se credea, 0 năvălire 

moldovenească în Ardeal, dar în Moldova se pe-. 

țrecură lucruri de cea mai mare însemnătate, care 

sînt puse într'o lumină cu totul ouă de corespon- 

denţa bistrițeană. 

Vedem întâiu pe Ilie plîingindu-se din laşi, la 

14 Tunie, pentru paguba făcută unui supus din Valea 

Rodnei, serisoarea pomeneşte şi pe „Vasco, ca? 

fusese Cămăraș în Rodna“. Vasco iera un Stroici, 

şi-l înlocuise propriul sau trate. Caci la 2 Mart 

„loan Stroici, Cămăraș de Rodna, $i cele-lalte“, 

scrie pentru o restituție la Bistriţa, pomenind şi 

pe „fratele său Vasco“. 
. 

Nu numai Rodna continua Să fe a Moldoreni- 

lor, dar minele de aici aparţinea Domnului. Din 

Suceava, la 10 Maiu, Ilie avată la Bistriţa că nu 

sa făcut gri în acest an: „în ţinutul nostru al Ci- 

ceiului“, aşa că mare ce aa „ta Rodna, luerâtori- 

lor noştri“ şi cere oraşului a îmere dința Câmăra- 

şului două sute de măsură ae grîii. Însă guvernul
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ardelean întreținea tot la Rodna bănart, „monetară, 
cari băteai banii provinciii din aurul Şi argintul 
exploatat pe sama Moldovei, Ast-iel la 5 Iunie, 
„fratele Gheorghe“ vorbeşte Bistriţenilor de: „banii 
ialși“ ce se bat. „În privinţa Cămăraşului vom lua 
alte măsuri [se va plinge adecă Domnului], iar pe 
bănarii Rodnei, cîți sînt, să-i prindeţi îndată pe toți 155)«, 
Am văzut că, la 10 Maiti, Ilie nu pornise încă 

spre Constantinopol Spre a-şi schimba legea, iel 
și favoriţii săi. Oronica greşește deci data abdică- rii. Toate cronicile greşesc, întîrziindu-o, şi data Suirii pe tron a lui Ştefan, fratele „tureitului 158)« La 24 Maiti încă, acesta iera la Suceava, Domn. şi se adresa Bistriţei pentru un păstor care fugise 
cu oile „la un boier a nostru Mogildea Logofă- tul 29“. "Tot la Suceava se afla noul Voevod Şi la 14 Iunie, cîna trimete la Bistriţeni pe boierul „Petru, dregătorul din ţinutul Cetăţii-de-Baltă 158. Acest „dregător“ (ne mai fiind castel, nu mai iera nici pircălab) ameninţa în Iulie pe Sibiieni 159), Potrivit cu scrisorile Sultanului, se credea că o mare expediţie va ataca Ardealul. Ilie, numit pașă de Silistra, ar A fost, în planul lui Soliman, unul din căpeteniile Moldovenilor. Încă Ia 25 Septem- bre, se cerea Bistriţenilor să spioneze în Moldova. De şi atacul ture căzu asupra Banatului 'Temişoa- vei, orășenii nu căpătară voia de a-şi retrage tru- pele de la pasuri „cât timp va ținea războiul“, La 2 Decembre însă, cu câteva zile înnaintea morţii sale, episcopul Martinuzzi începea negocieri cu Ștetan-Vodă, prin solul său Francise Dobokây 150), 

Se ştie că în 1532 Ștefan-Vodă făcu o expediţie în Ardeal. Despre această expediţie, începută şi
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sfirşită în Iulie, ca. şi despre evenimentele din 

Moldova în acest an 1*!), documentele bistriţene nu 

cuprind nimic, 

La început avem cîteva ştiri în socoteli: în Ia- 

nuar, o misiune în Moldova, cu darul unei cupe 

și un prezent de ciubote („sotularium“) lui Gheor- 

ghe, „scriitorul moldovenesc“. 

La îiii Iunie, mănuși trimese lui Ştefan-Vodă, 

apoi, în aceiaşi lună prezenturi de cireşe şi cuțite 

în Moldova. La 27, căciuli dăruite lui Ştefan, îm- 

preună cu o cupă. 

Schimbarea de Domn să fâcu în luna lui Sep- 

tembre. Domnia efemeră a lui lon-Vodă (Joldea) 

n'a lăsat urme în corespondența şi socotelile Bis- 

triţei. Din potrivă, cu Alexandru-Vodă Lăpuş- 

neanu relaţiile fură, de la început, dese şi in- 

time. 

Se pare că Alexandru se refugiase în Ardeal pe 

timpul cînd iera numai Petru Stolnicul şi că par- 

tida imperială, contra căreia fâcuse, din ordinul 

Turcilor, Ştefan-Vodă expediţia sa din 1552, ajutâ, 

trecerea fugarului în Polonia, unde-l aştepta spri- 

jinul neoficial, dar foarte eficace, al ofiţerilor de 

la graniţă. În adevăr, la 4 August, socotelile noas- 

tre vorbesc de un dar fâcut „lui Ion Diacul şi Voe- 

vodului Alexandru trimes în Polonia“. 

La 6 Septembre, Alexandru făcea actul de înda- 

torire către Poloni. La 14, se afla la Bistriţa moar- 

tea, lui Ștefan. La 19, din Iaşi, conspiratorii seria 

în Ardeal șefilor imperiali. La 26, Bistriţenii con- 

duceaă un sol al noului Domn la generalul Cas- 

taldo, iar la 24 Octombre un altul. La 19 Novem- 

bre. în fine, iei făceau daruri lui Alexandru. 

Acesta-și anunţase suirea vecinilor la 12 Sep- 

tembre, din Hîrlăsi, trimeţîndu-li pe Ion Cămăra- 

38851 LAS



L 

șul din Rodna (Stroici). „Ci să ştiţi Dumneavoastră 
că s'a sfîrşit cu lotrul și dușmanul creştinilor şi 
că şi-a primit răsplata; de oare ce însă Dumnezeii 
ne-a chemat la moștenirea părintească, vom fi 
ocrotitor şi prieten bun al creştinilor 162), La 15 No- 
vembre, din Suceava, iel scrie Bistriţei pentru 
două care comandate de Ştefan-Vodă şi pentru a 
i se da „şofran bun“ de două-zeci de florini. far 
la 24, „din cetatea noastră Botoşanii“, iel expe- 
diază spre vînzare „o sumă de porci şi scroafe“, 
cerînd încă de la vecini dregerea unui ceasornic 
stricat — primul caz dintr'o lungă serie — trime- 
terea unui maestru de ceasornice şi plata unei 
sume de bani 165). 

Încă la începutul anului 1553, lucrurile mergeau 
bine. Din cetatea Iaşilor, la 25 Martie, Aiexandru cere 
a se deschide „graniţa Bistriţei, „căci Tatăl nostru 
cel din Ceriuri a ucis cu biciul ciumii cîte-va mii 
de oameni în ţara noastră, aşa că nu putem lucra 
pămîntul fără ajutorul străiniloră. Ceasornicul de 
reparat și carele nu lipsesc din această misivă, şi la 
14 Mart vedem că şi Brașovenii satisfac pasiunea 
cronometrofiluiui Voevod, care începu prin a iubi 
ceasornicele şi sfirși prin a tăia pe boieri, trime- 
țindu-i... un ceasornicar şi... un ceasornic. 

La 28 Iunie, Vodă ie în Hiîrlăă, de unde mulță- 
meşte Bistriţei pentru daruri şi anunţă trimeterea 
la Sibiiă a Postelnicului Vărzarul, pentru vechia 
afacere a lui Hans Maurer. Carele sînt pomenite 
din noi printre dezideraţele lui, şi aceasta ie a 
doua pasiune a tînărului Neron moldovenesc. 

De datoria lui Hans, pe care n'o acoperise deci 
vînzarea casei din Bistriţa, aflase Domnul „din oare- 
care isvoade găsite în Vistieria noastră! 54) și, cu toate 
că architectul invoca boala sa: »„Spuind că ie om
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bolnav, arătind că are beteşug la piept“, Lăpuş- 

neanu ţinea ca iel să fie adus la judecaţă. 

La 8 Septembre — zvonul se răspîndise încă din 

August că „Moldoveanul va ieși peste munţi“ 163) —— 
Alexandru ie la Suceava, de unde trimete Bistri- 

țenilor oi de vînzare, cu casnicul -Grigore Brăni- 

şor („Branischar“). | | 

Însă la 29 se închid pasurile de Ardeleni. Călări 

şi pedeştri sunt trimişi de Voevozii imperială, 

Kendy şi Dob6, la Bistriţa. Domnul trecuse, iar 

pe la Trotuș, prădase prin Ciuc, se ridicase pănă 

la Bistriţa şi apucase, cam grăbit — Voevozii pre- 

tind că, şi-ar fi lăsat, urmărit de Unguri bagajele —, 

„drumul Sucevei 186. 

lei recuperă, după cit se vede, Cetatea-de-Baltă, 

unde aflăm ca dregător în acest an pe Ioan Clejan 

(„Glesan“) 1%7) şi puse mîna poate, la întors, pe Beth- 

len. Căci în Octombre, la început, vedem pe Voevozi 

asediind castelul, pe cînd punea să se închidă 

pasul Rodnei şi să se spioneze de Bistriţeni cele 

ce se petreceaii în Moldova. Asediul continuă la 

14 Octombre, şi arme se luai de la Bistriţa. La 27 

încă, unul dintre Voevoză, Dob6, iera „în lagăr“ 

şi spiona pasurile. La 14 Novembre, Dob6 serie iar 

la Bistriţa, cerînd, „din lagăr“ scînduri „pentru 

această campanie“. Se zvonia, în adevăr, că Alexan- 

dru va reveni, dar aceasta nu se întimplâ. 

În 1554 şi 1855, Alexandru, cu toate. ordinele de 

la Turci, evitâ, precum fâgâduise Polonilor şi. Im. 

perialilor, onouă expediţie ardeleană '%8). În 1555, în- 

tîlnim o întreagă corespondență săsească privitoare 

la Ioan Maurer, care pretindea că Petru-Vodă îl 

ceruse pentru a aflaunde sînt îngropate averile unor 

boieri şi că de aceia nu a venit în Moldova şinu
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va veni. Găsim, pe urmă, încă un fapt asupra re- 
laţiilor, foarte rare, dintre Bistriţa şi Țara-Romă- 
nească: „loan Banul lui Socol, eaimacamul 'Țerii- 
Româneşti, Barbu Clucerul dia Buze, fratele 
Dumisale Mogăi şi Stoica, sluga comisariului Vlad“, 
dai în 1556 o chitanţă pentru nişte lucruri pe care 
le ridicase ia Bistriţa, 

În 1556, Izabela fu restabilită în Cluj, de Alexan- 
dru şi de vecinul săi, Petraşcu-Vodă. De toate se 
făcură trei expediţii, care atinseră toate teritoriul 
bistrițean. Aşa, vedem la 15 Ianuar pe Nicolae 
Gereb de Szent-Mihâly „conducătorul Moldovenilor 
și Muntenilor,“ ales pentru această sarcină de Mă- 
riile lor (Regina şi fiul iei), anunţînd Bistriţenilor 
că va trece prin Dipşa şi Lechinţa şi cerîndu-li a 
găti proviziile „pentru ca să nu fie şi mai apăsaţi 
săracii voştri“. 

În Maiii, Vornicul Moldovei, apoi Domnul apărură 
la Braţe şi pătrunseră în 'Țara Bîrsei, pe cînd 
alte trupe moldovenești trecea pe la Rodna şi 
Bistriţa. Alexandru-Vodă se întoarse tot în Maiti, 
dar în August se făcu o nouă şi cea din urmă ex- 
pediţie,* care conduse pe Izabela în capitala iei. 
Venit prin Bistriţa, Domnul Moldovei se întoarse, 
în Novembre, tot pe acolo '6%), 

Și în 1557, Bistriţenii văzură ostaşi moldoveni 
în ţinutul lor. La 7 lanuar, întors în Suceava însă, 
Alexandru-Vodă anunţa că, „tulburările fiind po- 
tolite“ şi domnind pace şi în ţară,iel deschide în 
sfîrşit pasurile, la care Moldovenii nu vor lua decît 
vechile vămi. Din Iaşi, la 27 Maii, iel reînnoia a- 
sigurările de prietenie pentru regină și supușii 
iei şi adăugea, cerînd.... carăte (Braşovenii îi dară 
şi un... bărbier, ceia ce arată că Domnul iera 

-
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bolnav), că, dacă vatrece hotarul, iel nu va face răi 

nimănuj. Mai tîrziă (6 August) găsim pe Vodă la 

Suceava, unde primi carătele, pe care, comandînd 

totuşi un leagăn, le găsi scumpe, mai scumpe decât - 

la Braşov. 

În Iunie trecu in Bistriţa Armeanul Ivaşco din 

Lemberg, care mergea „în Rusia“, adecă acasă. În 

Iulie (12 Iulie; Iaşi), Alexandru serie pentru alte 

cinci carte, plus două lăsate în oraș „în anii tre- 

cuţi“; ar prefera să plătească în boi. Lel pomeneşte 

argintăriile ce comandase la Cluj şi anunţă că în 

curînd va veni, pentru zidirea unei mănăstiri, „în 

munţi, de către Bistriţa“, le vorba de mănăstirea 

Slatina 170), 

Pentru carăte, Bistriţenii cerură dezlegare de la 

vegină, care li-o dete cu plăcere la 23 lulie. lua 29, 

Lăpuşneanu se întorsese către Prut şi seria din 

Botoşani explicind că la Cîmpulung nu clădeşte 

alt ceva decît un adăpost pentru călători, „văzînd, 

în drumul nostru din anul trecut, locurile acelea 

în mijlocul munţilor şi stîncilor“, 

La 18 Septembre, din Hirlăti („in civitate Babhlo- 

viae*), Alexandru se certa cu Bistriţenii pentru 

preţul carătelor: la Braşov dă doi-spre-zece florini 

şi iei cer cinci-spre-zece! 

În curînd năvăliră Moldovenii: Ștefan Chereny 

şi Nicolae Erd6ly fură trimişi înaintea lor de re- 

gină la 5 Novenmbre, cu ordin către Bistriţeni să 

deie proviziile necesare. A. doua zi un sol iera ex- 

pediat prin Bistriţa în Moldova şi la 11 pe aceiaşi 

cale fu expediat un sol moldovenesc pe care-l în- 

tovărăşia Stanislas Nisowski, soțul Zamfirei lui 

Moise-Voevod 111). 

Corespondenţa cu Moldova continus, dar asupra 

expediţiii însăşi nu ştim, în acest.an, mai niimie
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prin documentele bistriţene. Se pare că Alexandru 
scrise însă Bistriţenilor o scrisoare amenințătoare, 
care se trimese reginei. Această explică la 15 De- 
cembre că trebuie să fie o confuzie a notarului 
domnesc: „căci nici voi, nică alți supuşi credincioși 
ai noştri n'aveţi de ce să vă, temeţi de dînsul“, 

Din alte izvoare ştim că Moldovenii apăruse din- 
coace de munţi prin Decembre. La 13 lanuar 1558, 
Gereb, „turnisorul de provizii pentru trupe“, cere 
Bistriţenilor a nu provoca pagube prin retragerea 
în oraș a locuitorilor ținutului şi a găti şese boi 
pentu Moldovenii ce vin. La această dată, aflîn- 
du-se moartea lui Petraşcu-Vodă, oamenii lui Lă- 
pușneanu se întorcea. Știm că șeful lor iera, și 
acum Vornicul 112). Cât despre Voevod,ieliera la 14 
în Suceava, de unde scrie Bistriței pentru un cu- 
rier trimis la regină. La 15, Gereb, care se intitu- 
lează, într'o nouă scrisoare câtre Bistriţa, „călăuz al 
trupelor moldovene“, ajunsese cu oamenii Voevo- 
dului la Lechinţa. De aici, granița nu iera departe. 

Alexandru iera bolnav. Boala de ochi, care tre- 
buia să-l orbească în ultimul timp al vieţii sale, 
se manifestase. Din Suceava, la 23 Ianuar 1558, iel 
mulțămeşte Bistriţenilor cari-i trimisese pe „chirur- 
gul“, bărbierul Andrei, „Arătîndu-i beteşugul o- 
chilor, pe care trebuie să-l tămăduiască“, Andrei 
recomandă pacientului ierburi de acele care crese 
numai în luna lui Mai, cînd se va întoarce în- 
napoi cu dînsele. Cu doftorul împreună, pleca şi 
un transport de „porci de viuzare, bine îngră- 
Şaţi“, 

Boala reţinea pe Domn în Suceava, în contra 
obiceiului, care aducea deasa schimbare de reşșe.
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dință a Voevozilor. La 30 Ianuar, iel trimete la 

regină pe Uşerul „Bolyam“, cu Logofătul lui Mir- 

cea-Vodă. La 2 Februar, iel expediază, cu slugă 

de ale sale, pe Ceauşul împărătesc Abdi, care 

porni apoi în Ţara-Romănească. La 25, iel trimete 

la Izabela pe Uşerul Bole (acelaşi caşi „Bolyam?“). 

În primăvară se răspîndi zvonul că Moldovenii 

vor năvăli iar, din ordinul Sultanului, după Sf. 

Gheorghe. Bistriţenii primiră vestea de la Sibiiă 

în: Maiă şi, iea confirmîndu-se, înştiinţară pe re- 

gină. Alexandru trecu munţii în cursul aceleiaşi 

luni, dar înnaiute de 1ii Iunie iel se întorsese 

ii dăduse drumul trupelor. Cauza rstragerii pre- 

cipitate n'o vedem, şi Alexandru nu voise proba- 

bil decît să dovedească Sultanuiui că ţine samă 

de ordinele lui!78). 

La 20 Iulie, iel se afla iar la Suceava şi mul- 

ţămia Bistriţei pentru un butoiă de vin cei se 

dăduse. , 

Expediţiile acestea se făceau pentru Izabela, 

totuşi ie curios că, pe acest timp de prietenie cu 

guvernul ardelean, minele din Rodna fură pier- 

dute. În adevăr, la 6 Octombre din acest an 1558, 

Izabela permitea lui Wolfgang Forster, fiul celui 

decapitat de Petru Rareş, să lucreze minele de 

aur ca şi tatăl său, la Rodna: produsul îl va da 

„cimentului“ („cementum“) (2!) nostru şi poruncește 

„credincioşilor noştri Cămăraşilor şi maieştrilor 

cimentului nostra, ca şi judelui și juraţilor din 

Rodna“, să-l sprijine. - 

Înnainte de ase încheia anul, Moldovenii fâcură, 

în sfîrşit, încă o scurtă apariţie, apucînd prin va- 

lea Mureşului, prin Hidveg,în Octombre, și frica 

de o întoarcere a lor perzista şi în Decembre. Ba 

încă, în Ianuar 1559, Sibiienii cereau Bistriţei să se
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supraveghieze mişcările 'Tureilor şi Moldovenilor, 

În acest an ie iarăşi vorba de posesiunile arde- 

lene ale Moldovei. În Ciceiă se găsia ca dregător 

moldovenesc Cristea Orâş, care-şi dă titlul de „dre- 

gător al ținutului castelului pustiă Ciceiui, şi cele- 

lalte“. Iel scrie din Reteg, unde poate rezida. Şi 

tot din Reteg, Vistierul moidovean se adresează lui 

„Gechio“, pîrcălab de Rodna, spuind că a îndepli- 

niv afacerile pentru care fusese trimes la Ciceiu, 

Acest „Gechio“ nu pare a fi un ofiţer al Voevo- 

dului, ceia ce confirmă înstrăinarea. neexplicabilă 

după materialul de câre dispunem, a însemnatei 

şi bogatei mine. 

Dar un lucru ie sigur: că această înstrăinare 

nu rezulta dintro înțelegere a Voevodului cu Iza- 

bela. Din potrivă, Moldovenii se împotriviră în vara 

anului 1559 lucrului minelor în numele şi în pro: 

fitul reginei. Izabela, înştiințată de Bistriţeni, nu 

cedă (acum cînd nu mai avea nevoie de Alexan- 

dru). lea ceru socoteală vecinului pentru acest act 

de violenţă şi răspunse ast-fel informatorilor iei: 
„Ci voi să nu încetaţi lucrul în mine, ci să lucraţi 
şi mai mult, spuind cui va veni să vă supere 
sati să vă oprească de la lucrul minei, sati va face 
alt-ceva, că noi vrem să avem grijă de acea mină. 
şi vă vom apăra pentru aceasta cu ori-ce mijloace 174,1 
(15 Septembre) 175). 

La? Februar 1559, din Iaşi, Alexandru expediază ca 
sol pe „Luca, pîrcălab al târgului [nu cetății] nostru 
Cetatea-de-Baltă“. La 31 Mart, îel iera la Suceava 
şi trimetea 120 de „porci îngrăsați, pentru vînzare“. 
La 22 April, din Hîrlău, iel mulțămeşte pentru vin 
şi „Letzetten“, şi împreună cu Domnul seria cu- 
noscutul auxiliar de mai iîrzii al lui Despot, Gheor- 
ghe de Revelies, oferind serviciile sale „naţiunii
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germane“. La 6 Maiii, nouă scrisoare a lui Ale- 

xandru, preocupat de preţul mic al celor 195 de 

porci ce i se vînduse: mai puțin de trei galbeni 

părechia! Dacă lucrurile continuă aşa, scrie Voe- 

vodul, şi nu i se stimează porcii, va fi silit a în- 

chide pasurile. Urmează o scrisoare din Suceava. 

pentru paguba unui iobag din Cîmpulung (3 August). 

Scrisoarea din 5 Iunie a Domnului, redactată de” 

Rsvelle=, ie scrisă: „la Orhei, lîngă riul Nistru“, 

le iarăşi vorba de... porci, în privinţa cărora a 

fost informată şi regina. Alexandru face socoteală 

că, după cererea Bistriţenilor de a exporta animale 

îngrâşate, a trimes şepte-zeci de boi, o sută de 

porci, alţi 195. Porcii s'au vîndut cu câte 70, 80, 100 

de dinari, şi iel ma văzut nici: bani nică fier, în 

schimb ! În sfirşit această istorie de porci se ter” 

mină printr'o amnistie, dată de Vodă din Suceava, 

la 7 Septembre. ” 
La 27 Septembre, aflăm pe Alexandru „în oraşul 

nostru Hîrlât* („in oppido nostro Harlo“), de unde 

trimete zece galbeni pentru a se cumpăra la Bis- 

trița un vas de vin vechiă,: „fiind că ni ie foarte 

de nevoie la sfinţirea unei mănăstiri“. le vorba de 

sfințirea Slatinei, săvirşită de mitropolitul Grigore, 

la ii Octombre următor, cu 0 pompă extraordi- 

nară: „Lară la sfinţenie“, serie Ureche''$), „zice să hi 

fost preoţi şi diaconi o sută şi şepte-spre-zece“. 

Alexandru iera în drumul spre mănăstire la 5 

Octombre, cînd recomandă, din Roman, Bistriţe- 

nilor pe trimesul săi Stroe Vistiernicul. 

Pentru amănunte pitorescă, anul 1560 ie unul din 

cei mai interesanţi. La început chiar, din Suceava, 

la 3 Februar, Domnul Moldovei anunţă vecinilor 

săi din Bistriţa că ie bolnav iarăşi. „Zilele trecute“,
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scrie el, „ni s'a întîmplat din păcate de ne-am lo- 

vit la un picior, care sa umflat şi ne doare rât“, 

Sluga domnească Cristea ie trimeasă decă la Bis- 

trița pentru a aduce «le acolo „un doftor de-al nos- 

tru, sati un hărbier“. La 5 Februar, tot din Su- 

“ceava, Alexandru spune vecinilor săi a-i trimete 

trei-patru vase de prune uscate, bune, de Bistriţa, 

pe care le va plăti: „pentru că se apropie postul, 

în «are legea noastră şi obiceiul nostru cel vechii 

nu ne lasă să mîncăm peşte“. [a 12 următor, din 

Hirlăă, iei trimete în grabă la Bistriţeni pentru 

niște lucruri. "Tot din această veche reşedinţă dom- 
nească a „Bahluiului“, iel trimete înnapoi, la 9%, 
pe duftorul Bistriţei, împreuna cu Câmăraşul. . Ie! 
asigură că drumurile de comerț vor fi libere, per- 
mite exportul de boi din Moldova, oferind a primi 

ca plată postav şi cere la urmă ca af săi să nu fie 

trataţi aşa de „necreştineşte“ de 'măcelarii din oraş. 
” Din Iasi apoi,la 5 Mart, Domnul anunţă vecinilor 

că, se face pe încetul bine şi mulțumește pentru 
daruri. Cinci zile după aceasta, din Huşi, iel vor- 
beşte Bistriţenilor de „clădirile de piatră pe care 
vrea să le ridice în țara sa“ și chiamă meşteri: 
neavînd destui în Moldova. Tot de acolo, la 22, iel 

Cirimete pentra a cumpăra postav, precum şi lu- 
“eruri de trebuinţă pentru o mănăstire ce face (Pîn- 
găraţii): se mai pomeneşte de nişte săpi cumpă- 
rate în oraş, şi se cer o sută de „pergamente ne- 
„pătate“ ; din scri-oare se mai vede că Alexandru 

! mai vindea şi vinuri la Bistriţa. 
Din Huşi încă, lu 6 April, Lăpuşneanu cere pie- 

trari, cel puţin două-zeci, pentru o fîntînă şi alte 
lucruri ce face. Aceiaşi meşteri sînt ceruţi şi la 
13 Mai, cînd Alexandru arată şi dorinţa de a
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avea un vas de vin, pe care-l plăteşte două-zeci 

de ughi. 

Până la 28 Maiă, Domnul stătu „în cîmp“, poate 

pentru a supraveghia vre-un concurent de peste ho- 

tare (Despot, pe care-l adăpostise în 1558, dispă- 

ruse, în acelaşi an, pentru a îmbrăca rolul de pre- 

tendent). La 14 iel trimete pe Curteanul „Mandra“ 

ca să-i cumpere la Bistriţa unt-de-lemn de mîn- 

care. La 18, iel expediază, eu o scrisoare, iscălită 

de Revelles, ca secretar, pe doftorul Andrei, miri- 

ficul bărbier care-l tămăduise. La 28, îel mulţă- 

meşte pentru vin şi alte daruri, plăteşte nişte funii 

şi cere aramă pentru „lighene şi clopote“. 

Dar bărbierul fusese ţrimis prea răpede înnapoi: 

vedem pe Alexandru-Vodă chemîndu-l iarăşi, în 

grabă, din Suceava, la 7 Iunie. La 10, din același 

oraş, îel serie Bistriţei pentru un proces. La 24, 

pentru un Sava din Suceviţa, care fusese prădat. 

La 30, iel recomandă pe postelnicul săi, trimes 

la Sibiin, probabil după doftorii, cu bărbierul An- 

drei. Acesta negrâbindu-se să se întoarcă, Vodă 

trimese după iel la Sibiiui pe lonaşecu Uşerul, anun- 

ţat Bistriţe! întwo scrisoare care menţionează şi pe 

un Cristea, „d'egătorul oraşului nostru laşi“ 177). 

Andrei, bărbier conştiincios, fu pentru un con- 

sult, cazul fiind grav; iel se întoarse din. Sibiii 

cu un confrate local. La ii August, primul băr- 

bier era trimes la Bistriţa, şi Domnul spunea, oră- 

şenilor că a trecut printr'o grea boală. 

Dar, abia însănătoşat, iel trebui să plece la răz- 

boii, nu contra Ardealului, cum se crezuse, ci con- 

tra lui Despot. Acesta-şi adunase trupe „în păr- 

ţile de sus“ ale Ardealului și sta gata de năvălire 

pe la 2i Ocţombre, cînd. Sibiienii cerură infor- 

maţii la Bistriţa. Lăpuşneanu nu ştia încă, nimie
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despre aceasta la 31 ale lunii, cînd comaudă lini- 

“ştat din Suceava o sută de bucăţi de postav negru, 

pentru a-şi acoperi o trăsură, şi o bucată de „Ber- 

son*. Încă la 31, iel trimete din aceiaşi reşedinţă 

E pe Luca. „pîrcălabul de Cetatea-de-Baltă“ 117), la, Bis- 

trița pentru afaceri pe care nu le numeşte. 

Dar noutatea. sosise în Suceava la 1-ii Novembre. 

cînd Alexandru trimete pe Chefea („Kefei“) Uşe- 

rul, „din fugă“, la „prietenii“ din Rodna, cu o seri- 

soare însemnată cu trei „cito“ şi un „citissime“. 

Lupta se dădu în curînd, saii se dăduse poate ia 

această dată, cu ofiţerii de la graniţa pvlonă. Ori 

cum, tot la 1i-ii Novembre, „regele“ ardelean cre- 

dea că Despot fusese acum învins şi ordona Bis- 
triţenilor să-l prindă. Ştim că asemenea ordine 
tură date şi locuitorilor din Mediaş şi că scrisorile 

nu plecară din Sibiiă pănă la 7 ale lunii 155), 
Tot- la, Suceava iera Alexandru, biruitor, proba- 

bil, prin alţii, la 29 Novembre, cînd trimete la Bis- 
triţa pe Neagoe. pîrcălabul de Hotin. Acesta 
merse, credem, pănă la Curtea regală, şi Ioan-Si- 
gismund îl retrimese Domnului la 5 Decembre, 
pe acelaşi drum al Bistriţei, 

În 1561 se stie că Despot înlocui pe Alexandru. 
Și în această privinţă noul material ardelean dă 
o sumă de informaţii nouă, care, complectate cu al- 
tele, pe care le vom face cunoscut aiurea!'9), schimbă 
în parte și întregesc cele cunoscute pănă acum 
asupra înteresantului şi istețului aventurier. “ 

A La ti anuar, Alexandru stătea la Suceava şi 
serie Bistriţenilor că, pentru â nu mai păgubi ne- 
gustorii moldoveni cari due la iei boi, vacă şi porci 
şi schimbă galbeniă în „banii albi“, în asprii cu- 
renţi în Moldova, iel atribuie acestor din urmă 
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cursul ardelean. În ceia ce priveşte aceşti negu- 

stori, adaog că în 1560 Marele-Vames al Sucevei, 

Marcu Armeanul, şi Vameşul “Teodor stăruiai de 

Bistriţeni pentru ca şi iei să vie în Moldova. 

La 13 lanuar, Alexandru li cere grabnic şese 

sticle de apă de trandafir, pentru care vor fi plătiţi 

la Rodna, „din vinurile noastre“. La 18 Februar, 

iel scrie pentru un om căruia Uşerul domnesc îi 

tăiase o mînă la Birgăii: dacă rîvitul nu moare, 

vinovatul va plăti birșagul. iar, dacă moare, Dom- 

nul îşi rezervă a face iel o anchetă. Scrisoarea fu 

dusă de Luca de la Cetatea-de-Baltă. La 31, Vodă” 

cere la Bistrița şofran pentru preţul de o sută de 

galbeni. 7 
La ' April, Voevodul se coborise la Iaşi şi cerea 

de acolo „nişte roţi: de moară de marmură din 

Haţeg“, comandate pentru o biserică (sic), precum 

şi un meşter pentru a le fereca (beschlagen). La 22 

Mai, din Suceava, iel trimite la „rege“ pe Dimi- 

trie Vlad, „căpitanul cetăţii noastre Suceava“ şi 

pe Iacob Diacul din Trotuș (,„Lotrusiensem“). Din 

Iaşi, la 83 Iunie, în fine, iel se roagă a i se mai 

lăsa nişte maieştri. 

Apoi ie o lacună în corespondenţa Domnului. 

Ştim de aiurea că iel se ocupa în Iulie cu adu-— 

narea de soldaţi contra lui Despot, acum în Polo- 

nia, cerînd şi la Saşi unelte de văzboiuă şi puşti! 80). _ 

Dar în Septembre se vede că invazia lui Despot 

nu se mai considera ca iminentă. Din Hîrlăă, la” 

17, Alexandru se îndeletniceşte cu afaceri de co- 

merţ. Iel scrie Bistriţei că nu ie un singur iarma- 

roc pe an în Moldova, ci mai multe, şi anume la 

Hotin numai se ţin şepte, pentru Poloni. Li pro- 

pune şi orășenilor tot șepte: primul în Baia: „în 

tîvgul nostru Baia, care pe nemţeşte se zice. Mol-
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dova“, al doilea la Bistriţa, al treilea iar la Baia, 

etc. Se va face credit de la un iarmaroc la altul; 

mărfuri nu se vor opri; vama va fi cea obişnuită; 

Bistriţenii vor anunţa solemn noua înţelegere co- 

mercială, Cît despre termine, iele vor fi: 14 Oc- 

tomvre, Sf. Paraschiva, saă, cum îi zice. Domnul: 

„Vinerea (sapnoxeoy — Vineri) Mare“; 6 Decembre, 

Sf. Nicolae; prima Duminecă din Post, „Sfeti Teo- 

dor“ (36); Dumineca Mare; 29 Iunie, Sf. Petru; 

29 Iulie, Sf. lie; 8 Septembre, Sîntă-Măria [mică]. 

Lupia se dete la Verbia pe Jijia, din jos de Bo- 
toșani, la 18 Novembre, şi Despot învinse. Între 
cei ce se raliară imediat la dînsul fu şi „Gheor- 
ghe Diacul“, Revelles, pe care Despot îl trimese 
pentru ajutoare la „rege“, prin Bistriţa (14 De- 
cembre), solie pe care Ioan-Sigismund o primi cu 
multă neplăcere (Despot iera considerat ca omul 
lui Ferdinand), şi iel musti pe Bistriţeni că n'a 
făcut ca Braşovenii, închizînd pasurile. 

De şi Despot se adresâ Bistriţenilor îndată, în 
scrisori mindre, purtînd epigraful obișnuit, stilizat 
de Revelles: „Herakhlydes Jacob Basilicus, von 
Gottes Gnaden erbgeborner Fuerst zu Samy et 
cetera und Weyda in Lanndt Molden“'8;, de şi tri- 
mese la dînşii pe loan Vrînceanul, „regele“ ordonă 
oraşului, la 13 Januar 1568 ca şi la 29 Mart ur- 
mător, să ţie pasurile închise şi să spioneze. Şti- 
rile obţinute se trimeteati lui loan- Sigismund şi 
Sibiiului, care mulţămeşte pentru aceasta, în ziua 
de Paştă. 

"De două ori, de Bobotează, şi în' Mart, pușcașii 
unguri veniră, în număr de cîteva sute, din Mol- 
dova, unde nu mai ierati necesari şi, pănă fură 
conduşi la Cluj. după ordinul „regelui“, provo- 
cară frică şi aduseră cheltuieli în oraş şi în ţinut. 
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Îndată, relaţiile lui Zâpolya cu Despot începură 

a se îmbunătăţi. La 4 Mart, Judele de Rodna fu 

expediat la Despot cu scrisori ale regelui, pe care 

i le dădu „în lagărul în potriva 'Pătariior, adecă 

ia hotarele ţării lui“, 

Zvonul că Despot are de gînd să năvăloască, î în Ar- 

deal, zvon pe care-l transmite, din „Jallo“ (Gileă 2) 

un jurat bistriţean judelui, la tii Maiă, iera falş. era 

un răsunet poate al revendicărilor pe care noul 

Domn le făcea să se audă în privinţa posesiunilor 

ardelene, ocupate toate la căderea lui Lăpuşneanu 152). 

Despot le ceru Imperialilor, dacă, ajutaţi de dinsul, 

a pune mîna pe Ardeal. Întrebat de mandatariul 

lui Ferdinand în privinţa Bistriţei, Domnul răs- 

punse: „Acum n'o cer; să am numai castelele; 

apoi voiă vorbi despre aceasta cu fiul regelui loan ; 

ori să vreie, ori să nu vreie“ 168), 

De aceste planuri, poate sincere —- ie așa de coni- 

plicată natura aceasta-a lui Despot! — nu știa însă 

„fiul regelui loan“, cînd trimetea înnapoi prin Bis- 

vriţa pe solul moldovean loachim, la 25 luiie, în- 

dată după aceasta, oraşul îi semnală sosirea de alți 

soli moldoveni. şi i se mulțămi pentru veste, la 13 

August. 

În 1563 însă dușmânia dintre Despot, de o parte, 

'şi Ardelenii, uniţi cu Petru Şehiopul, Domnul 

muntean, de alta, se preciză tot mai mult. Precum 

această dușmănie puse un moment în confiict pe 

Moldoveni şi Munteni, tot așa iera teamă ca Ar- 

dealul să nu fie invadat de ocrotitul regelui Fer- 

dinand. Acesta pretindea că Sultanul a ordonat 

să i se restituie posesiunile ardelene '%), şi vedem pe 

Zâpolya înştiinţind pe Bistriţeni la 5 Iulie că „unii“ 

urzesc ruina oraşului, care ie dator prin urmare
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a se păzi bine de Moldoveni, pentru binele săi și 

al întregului Stat. La 19 următor, şi cancelariul 

Csâky recomandă Bistriţenilor a fi cu grijă. 

Dar principele ardelean nu se mulțămia să în- 

ştiinţeze, iel luă măsuri de apărare. Trupe pedestre 

fură, trimese pentru închiderea pasurilor la Bis- 

trița; înţeles cu Alexandru-Vodă, ai cărui emisari 

umblaă în voie prin Ardeal 155), Zâpolya iera dispus 

să scoată cu armele pe acest vecin periculos care 

iera Heraclidul. 

O cronică polonă afirmă că Moţoc şi Tomşa ar 

fi fost trimiși din partea Domnului pentru a în- 

tfîmpina pe Unguri și că Tomșa căzu la înţelegere, 
pentru Domnie, cu generalul regelui 186). Ceia ce ie 
sigur ieste că noul Ștefan-Vodă fu susţinut din 
„toate“ puterile. de Zâpolya, care-l găsia deci pre- 
ferabil lui Lăpuşneanu. 

La 21 August, Ioan Vrînceanu, trimise de şetul 
revoltaţilor la Zâpolya. pleca înnapoi din Sibiit, 
împreună cu ambasadorul regal, loan Dacz6, că- 
pitanul de Muncaciti. 

Relaţiile cu duşmanii lui Despot, asediat în Su- 
ceava, continuă. La 80 August se cere de Ioan- 
Sigismund, pentru ori-ce întîmplare, contingentul 
lor Bistriţenilor. În ziua de 4 Septembre, pleacă 
spre Moldovă, din Alba-lulia, pe drumul Bistriţei, 
solii ungureşti Ladislas Radak şi Nyakaz6, către 
lagărul Tomşei. Dintr'o scrisoare particulară a unui 
Clujean ştim şi data cînd acesta fusese proclamat 
de trupe: „pai-spre-zece zile înnainte de Sf. Bar- 
tolomeiă“, adecă 10 August. 

În Oetombre, se mîntuise cu concurenţa lui Viş- 
novieţehi şi cu atacul lui Laski ; asediul Sucevei 
continua însă. La 8 Octombre avem o scrisoare a 
“Lui Ştefan-Vodă, câtre Bistrițeni, pentru niște oi;
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Scrisoarea — singurul act de la Ştefan- Vodă cunos- 

cut pănă acuma — ie dată din „Suceava“. Supt zi- 

duri iera la 10 Octombre şi Toma Dacz6, coman- 

dant, împreună cu Radak, al trupelor auxiliare un- 

gureşti ; şi „regele“ cere de la Bistriţeni să li tri- 

meată un bun chirurg cu cele de nevoie (10. Octom- 

bre). La 30 Octombre, găsim o scrisoare nouă a 

lui Dacz6, „din Suceava“. - 

Despot fu ucis la 5 Novembre!8): „în sara de Sf. 

Emeric“ (4 Novembre),serie un Bistriţean; vestea nu 

se ştia încă la Alba-lulia în ziua de 9, cînd loan al 

1llea trimete, pe la Bistriţa, în Moldova pe Emeric 

Nagylaky, însărcinat cu afaceri importante. Dar la 

12 Novembre, cancelariul Mihai Osâky serie Bi- 

strițenilor că, Despot murind, „regele“ a retras 

din pasul: Rodnei pe comandantul să Francisc 

Nyakaz6, care păzia acolo. 

La iii Novembre pleca din Constantinopol Aie- 

xandru-Vodă, cu ţrupe. Aflînd de această hotărire 

a Sultanului, Zâpolya pare a fi avut un moment 

de nedumerire. Cînd la 25 Novembre iel trimese 

cu scrisori pe boierul Crăciun, principele îndeamnă 

pe Bistriţeni a se da voie emisaruiui să aştepte 

la Rodna saă chiar la Bistriţa. ! 

Căci luptele continuaă în Moldova, de unde 

Tomşa se retrase cu totul abia în Mart 1564. Din- 

tr'o scrisoare a lui Ioan-Sigismund către Bistriţa 

se vede că încă la 28 Novembre 1363 ieraă în Mol- 

dova Unguri, supt Mihai Râcz şi că „regele“ co- 

respundea cu „căpitanul nostru din Moldova“. 

Către sfirşitul lunei, Alexandru trimise, cu Ceau- 

şul care anunța numirea sa, pe Ioan Balogh, ca 

ambasador în Ardeal şi regele dădea drumul so- 

lului la 29 ale lunei,. permiţind Bistriţenilor ari 

55881 vV
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da, la trecerea prin cetatea lor, pe bărbierul An- 

drei, căci Alexandru iera din noi bolnav de ochi, 

la 12 Decembre, cînd Ioan cerea ştiri nouă din 

Moldova, Alexandru se afla la Suceava şi trime- 

tea “prin Bistriţa pe Ioan Diacul din Trotuș la 

„Craii“, Abia la 11 Mart putea să anunţe Lăpuş- 

” neanu că a recăpătat Moldova şi să ceară reluarea 

de Bistriţeni a relaţiilor de comerţ, ceia ce aprobă, 

din parte-i, Zâpolya, după cererea Domnului, la 

"97 Mai. O parte din coroana de aur a lui Des- 

pot, zece peceţi de aur, cu pietre scumpe şi la 
două sute de mărgăritare fură trecute peste munţi, 
de un moldovean pribeag şi îngropate lângă 
Terptii, în ţinutul Bistriţei. În mijlocul tulbu- 
rărilor pe care le termină restabilirea Voevodului, 

“Putna iera să fie prădată, deo întreagă armată 
de haiduci. 

Anul cînd trăi mai bine Lăpuşneanu cu Bi- 
strița, în această de a doua Domnie, fu anul 1564, 
pe care-l petrecu pe jumătate la Iaşi (unde-l aflăm 
pănă la 21 August) şi pe jumătate la Suceava 
(de la 6 Octombre înnainte). În tot timpul, îiel fu 
bolnav de ochi și se curarisi cu bărbierii săi ar- 
deleni. 

Într'o serisoare fără dată, din prima parte a 
anului, iel cere “informaţii relative la „duşmanii 
noştri, pribegii şi alţii“ şi reclamă nişte lucruri 
ce depusese la Bistriţa un om al său: „0 haină 
ostăşească roşă şi alta, strînsă pe trup, de postav 
alb, ciubote şi opinci“. La 10 Mart, iel cere Bi- 
striţei să-i trimeată pe Andrei bărbierul. Acesta 
ie liberat la 5 April, cu tălmaciul Mihai; Voevo- 
dul se plînge că bărbierul nu i-a folosit data a- 
ceasta: „Colliguntur enim“, serie iel — renunțăm 
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a traduce — „ex oculis nostris aliqua stercorat, 

La 2 Maiă, iel recomandă Bistriţei pe soţia lui 

Ioan Balogh, care vine în Moldova. La 19, iel 

asigură pe orăşeni că a dat, voie să se facă co- 

merţ, şi cere meşteri pentru 0 baie ce clădeşte la 

Iaşi. La 10, cerere de zidari obișnuiți. La îÎ2, Ale- 

xandru pofteşte de la Bistriţeni, cu multe circum- 

locuţii şi definiţii, pe latineşte şi ungureşte, apă 

tare. La 18, iel trimete la Bistriţa pe Oristea Uşe- 

mul. La 9 şi 14 Iulie, ie vorba de cînepă pentru 

„scaturigo quedam“. La 22, de aducerea de la 

Bistriţa, unde se refugiase, a soţiii unui credin- 

cios al să. 

Poate că în acest an, Lăpuşneanu făcu măcelul 

cel mare al boierilor săi. În ori-ce caz, iel iera în dis- 

poziţii foarte crunte ja b August, cînd asigură pe 

Bistriţeni că dacă vameşii moldoveni vor creşte 

vama, „Lise vor tăia capetele“! La 22, iel trimete înna- 

poi doi pitari pe cari-o ceruse: de atunci— serie ace-. 

laşi om care găsia plăcere să-și dumice boierii — 

a găsit o femeie, care-i face pîne de care ie mul- 

țămit. : 

Din Suceava, la 6 Octombre, iel transmite prin 

Bistriţa serisorile ambasadorului regal la Constan- 

tinopol. La 8, bolnav iar, ie] rechiamă pe Andrei 

cu toată nedestoinicia lui, La 14, acesta promiţîind 

că-i va da de leac, Alexandru-l expediază la Bis- 

trița, după  doftorii. La 20, iel trimete la Cluj un 

sol la „rege“, asigurînd în acelaşi timp pe Bistri- 

ţeni că pot cumpăra în Moldova porci, fie cu gal- 

beni, fie cu taleri. La 31, iel roagă pe orăşeni să-i 

trivaeată nişte pucioasă la Cîmpulung. 

În Novembre, la 9,iel cumpără la Bistriţa cojoace 

(gausape) pentru patru-zecă de taleri şi mai do- 

reşte ceară curată, mazere (şi Munteniă aducea
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mazere din Ardeal) şi unt-de-lemn. Slatina nu iera 
mâîntuită încă de tot sat Vodă se apucase so pre- 
facă. lel cere la. 2 DDecembre de la Bistriţa meşteri 
de acoperit casele, căci vrea să acopere mănăsti- 
vea cu ţigle, „cum se face prin alte ţeri.“ „Căci 
avem. lut foarte bun de făcut cărămizi în tîrgul 
nostru Baia.“ 

Din 1565 n'avem nici-o scrisoare de la Alexan- 
dru, ocupat cu cererile turceşti şi cu prădăciunile 
piraţilor cazaci de pe Dunăre 18%). Bistriţa întreținea, 
însă, ea de obiceiă, spioni în Moldova, de şi Sfatul 
primi în Iulie ştiri despre 'Turei de la Jude, care 
se afla în Cluj. 

Încă mai de mult, Bistriţa începuse a imita pe Si- 
biieni, şi mai ales pe Braşoveni, făcîndu-se gazdă de 
pribegi. În 1559, orâşenii adăpostiati ast-tel relugiați 
munteni şi nu prea voia să-i înlăture 15%), În 1566, 
iei sprijiniră revolta luă Ștefan Mîzgă, care promise 
unuia din auxiliarii săi, Anton Sz6kely, teritoriul 
Ciceiului. Iei îşi atraseră aspre mustrari de la Lă- 
pușneanu, care nu provocase prin nimic această 
purtare (bietul om cerea cu cîteva zile înnainte 
de tulburări prune pentru nevastă-sa !). Dar despre 
aceasta am vorbit pe larg aiurea 190). 

| În 1567, Lăpuşneanu, împăcat acum cu Bistrita, Stătu mai mult la Suceava, bolnav. Numai de la 18 Septembre înnainte, îl găsim în Iași, 
La Lit Iunie, iel cere de la Bistriţeni pentru cos: tul unui galbăn „cireşe din anul acesta, La 13 Iulie, iel mulțămeşte aceloraşi pentru unt-de-lemn Di 

şi pentru cînepă şi adauge că doreşte şi funii pen-
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iru tunuri. la 19 August, iel scrie pentru nişte 

vite ce fusese oprite. lar a doua zi, iel anunţă 

Bistriţei că a trimes îu grabă pe bărbierul Andrei 

pentru a face acolo „nişte  unsori de durere 

de ochi“. Mai pofteşte şi „doi maieştri cari să știe 

a fierbe bere bună, pe gustul nostru“, şi cere la 

urma funii şi fier. 

La 29 August, împreună cu o cerere pentru „apă 

distilată“, iel repetă pe aceia pentru meşterii de 

bere: îi trebuie preţiosui lichid „şi mie şi Doam- 

nei, soţia noastră, căci, la boala noastră, dese ori 

ni vine să bem bere“. Doftorul Andrei nu se în- 

torsese, şi bolnavul îl reclamâ. La 18 Septembre 

ie] wimete la „rege“ pe Cristea Sulică („Szwlicas“). 

Iar, ja 24 Novembre, Alexandru cere un Țigan al 

mănăstirii Homorului şi se plînge pentru nişte acte 

de violenţă. 

În 1568 muri înspăimîntătorul Domn pe care, 

cum vedem, actele bistriţene ni-l prezintă subt un 

alt aspect: un gospodar simplu și naiv. Pentru 

timpul cînd se săvîrşi schimbarea de Domn şi pen- 

tru altele, aceleaşi acte sînt de un nepreţuit folos. 

Avem, din acest an, întăiă un act care nu se, 

referă la Moldova. dar ie unul din cele mai îm- 

portante pentru Romîni din corespondenţa bistri- 

țeană. La 14 anuar 1508, „Popa Gheorghe, episcop 

romănese“, serie Bistriţei, din „Pywys* (Tiuş), mul- 

țămind oraşului că a permis popilor din vidic a 

veni la soborul care a decis să se slujească romă- 

meşte în biserică. La Braşov, Rominii ait de trei any 

acuma un predicator, cuve li predică în limba lor. o 

notăţă care-şi găseşte locul în explicarea tipăritu- 

rilor religioase romănești din Ardeal,
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Trecem acum la scrisorile moldoveneşti. 

Pare sigur că Lăpuşneanu a murit în laşi, de 
unde fiul săă nu se mișcă decît poate pentru în- 
groparea lui Alexandru-Vodă, la Slatina. La 5 Mart 
încă, bătrînul Voevod trăia, şi iel cere din noi pe 
bărbierul Andrei, dînd de veste că a căzuţ iarăşi 
bolnav. - 

Moartea, lui nu întărziă. La îii April, un alt băr- 
bier, Petru, din Braşov, se întorsese după decesul 
clientului 1%, Încă dela 16 Mart, Bogdan-Vodă ocupa 
tronul; la această dată iel dă drumul, tatăl săă 
fiind mort, „chirurgului“ bistriţean Andrei. 

La 23 Mai, noul Domn trimete la Bistriţa un 
curier. Iel — adecă mama sa, Ruxanda — începuse 
o Domnie de uitare, de împăciuire, de iertare. La 
19 Novembre, scriind pentru nişte supuși ai săi 
păgubiţi, originari din satul Vama, („villa nostra 
Vama) — Bistriţenii nu-i lăsată a pescui în apa 
Dornei şi a cosi finul Qin livezile vecine, pe pă- 
mâînt moldovenesc —, iel spune: „Ci noi, cu sfet- 
nicii noştri, am pus în gînd şi am hotărît; ca toate 
cîte pe timpul părintelui nostru S'aă făcut, în ţară 
şi afară, să le lăsăm lao parte şi să nu le mai 

„judecăm“ 192), În aceiaşi lună, la 23, iel stăruie pentru 
nişte oameni din Borzești („Borezest“) şi Topliţa, 
„în cuprinsul cetăţii noastre Neamţ“, cari fusese 
supăraţi de Bistriţeni, de şi plătise vama „şi la 
noi, şi la Dumneavoastră, 

Bistriţa fu pofltită, ca, şi celelalte oraşe ardelene, 
la pompoasa nuntă pe care o făcu Bogdan-Vodă 
stirorei sale Cnejnana („Knesnana“), care se mă- 
rită cu „un boier credincios al nostru“, la 31 Ia- 
nuar 156913), înnainte de serbări, la 20, opt zile după 
invitare, Domnul serie Bistrițenilor pentru niște
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supuşi ai săi, arestaţi. Iar la 21, acelorași, pentru 

alţii, ce fusese jefuiţi. 

La 25 April, în fine, iel scrie pentru un cal 

disputat; proprietarul legiuit va arăta cai din a- 

ceiaşi herghelie „şi semnul lui“. 

În 1570, în Maiii şi Septembre, Bogdan vorbeşte 

Bistriţenilor de pribegi cari se adâpostiati în re- 

giunea aceia; dar orăşenii luară măsură, şi fap- 

tele din 1566 nu se mai repetarât*4). Înnainte de a- 

ceste serisori, prin Mart, un sol al lui Gaşpar B6- 

k6s trecu prin Bistriţa spre Moldova: numele 

lui ie Lazăr Nagy. La 19 August, din partea sa, 

Bogdan trimete la Bistriţa pe Matei, Vornicul de 

Cîmpulung („Campi Longi prefectum“), pentru a 

lua nişte fier. Afară de documentul din Mait, 

datat: Suceava, toate celelalte scrisori ale lui Bog- 

dan sînt date din Iaşi. 

Avem însă şi cîteva documente comerciale in- 

teresante, 

La 8 Iunie, „judele şi juraţii tîrgului Baia“ scrii 

Bistriţei, „din Moldova“, pentru un proces. Iar 

la 8 Novembre, „Gheorghe Kirsehner, conte în 

tîrgul Baia“, „conte stabilit de cinstita comunitate 

a tirgului Baia“, expune vecinilor o daraveră me- 

dicală. ! 

Un orăsean se îmbolnăvește de picioare. Su- 

meţii de succesele sale cu Alexandru-Vodă, băr- 

bierul Andrei: „doftorul Enderlein“, se îndatoreşte 

„să însănătoșeze pe bolnav în pai-spre-zece zile, 

pentru opt-spre-zece taleri. Și nu l-a lecuit, ci 

l-a stricat şi mai răi şi l-a și năcăjit o mulţime 

de giaba“; dar, cînd s'a împlinit termenul, iel s'a 

dus .. ., adevărat fără a fi plătit. 

La 11 Mart 1570, „regele“ opreşte pe Bistriţeni
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de a trece în Polonia pieile lucrate la Sibiiu: piei 
de capră, de oaie, de cerb, de căprioară, de pan- 
teră, de vulpe. de lup, de dihor „şi alte piei de 
dobiigace“, - 

Tot din 1570 avem o scrisoare către oraş de la 
„Pavel "Cordâsi, popa şi episcop romănesc*, cerînd 
(Lamerem, 9 Decembre) a trimete în postul din 
1571 pe popii 'din vidie la soborul convocat de 
„rege“ la Cluj. Socotelile sibiiene!%5) vorbesc în ace- 
laşi an şi de o „cărțulie“ a aceluiași Vlădică 19%), 
succesorul lui Gheorghe, pomenit înnainte. 

În 1371, Ştefan Mizgă veni iarăși la Bistriţa 
pentru a năvăli în Moldova, ai cărei Domn se afla 
la 7 Septembre în Hotin petrecînd cu Polonii și 
peţind nevastă. Urmărit de oamenii Voevoduiui 
ardelean. Bogdan-Constantin, alt pretendent, apăru 
în curînd în vidic. Cellalt Bogdan, Domnul, trăia 
numai pentru prietenii săi poloni. Unul dintre a- 
ceştia îl rîni într'o excursie de peţitor dincolo de 
Nistru şi-l făcu a pierde Domnia. Ion-Vodă îi luă 
locul :97). 

Întro serisoare lungă şi difuză acesta anunţă 
Bistriţei nurairea sa: Cu ajutorul „Împăratului“ şi-a 
făcut drum în Moidova, şi acum ie în Scaunul săi 
din Iaşi, dispus a continuă legăturile de prietenie 
ale Domnilor anteriori cu orașul. Căci şi Ardealul 
şi Moldova sînt ale „Împăratului“, şi Voevodul 
Ştefan îi ie prieten. Iel termină cu asigurări că 
negoțul: de vite şi altele, îe liber ca şi pănă a- 
tuncea (prin Pebruar). 

Ioan stătu numai în Iaşi, afară de timpul cînd 
se luptă cu Bogdan. La 3 Iunie, „loan, cu mila 
lui Dumnezei Domn şi moștenitor al ţerii Mol- 
dovei, şi celelalte“, serie Bistriţenilor. Mai avem 
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încă două serisori ale lui din acest an, ambele 

fără importanţă şi analizate aiurea 9%). 

În 1573, afară de o serisoare domnească, avem 

plîngerea lui „Cîrstea Armeanul“ („Kerste Arme- 

nier“) din Suceava pentru o hoţie. În acelaşi an, 

episcopul de Oradea recomandă Bistriţenilor (17 

Marti pe servul săii Dimitrie Râez, care fusese pe 

la iei îsi Muntenia şi se întoarce „în părţile acelea“ 

(„ad illas partes“). În luna următoare (13 April) 

Bâthory opreste pe orăşeni de a face daruri Dom- 

nului sai de a avea relaţii cu dînsul, alt-fel decît 

prin intermediarul săi. : 

Da la 1574 înnainte încep Domniile lui Petru- 

Vodă Șchiopul. Toate serisorile domneşti din acest 

răstimp aă fost analizate aiurea 1%). Le vom menţiona 

aici pe seart numai, întregindu-le cu documente 

de altă natură privitoare la legăturile Bistriţei cu 

Moldova. 

De pe timpul luptei pentru întronarea lui Petru, 

avem o scrisoare a lui Ştefan Bâthory care, mul- 

țămind pentru ştiri din țara vecină, ordonă Bistri- 

ţenilor a închide pasurile. Întăia scrisoare a lui 

Petru-Vodă către dînşii ie din 11 Septembre ur- 

mător. Şi trebuie spus de la început că acesta nu 

mai fu pentru dînşii vecinul fecund în scrisori cun 

fusese Lăpuşneanu şi, întru câtva, şi Bogdan. Piei- 

derea complectă a posesiunilor ardelene a contri- 

buit la aceasta. 

În 1575, numai 0 serisoare, pentru pribegi. În 

1576, daruri Voevodului, sol de la acesta şi sol al 

lui Bâthory la Petru. 

În 1517, Cristofor Bâthory, noul Voevod ardelean, 

cere de la Bistriţeni un „Romîn eapliv*. Pentru 

afaceri mărunte, Petru-Vodă serie de trei ori Bis-
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triţei, pomenind odată pe Vornicul de Cîmpulung, 

Către sfîrșit găsim şi o rară scrisoare: singura 

cunoscută pănă astăzi a lui Ioan-Vodă Potcoavă 

(29 Novembre, Iaşi) 20). 

În 1578, două scrisoră de la Petru-Vodă. La în- 
ceputul anului veni la Bistriţa și Ceauşui Ahmed, 
întors de la regele Poloniii (6 Ianuar). La5 Ianuar, 
din „Zamora“, în vidic, iel explică oraşenilor că 
a zăbovit o lună, „pentru că mi s'a dat de veste 
cu siguranță că s'au iscat turburări mari în Mol- 
dova, pe unde trebuia să trec şi că Domnul Îm- 
păratuiui miei a fost isgonit din ţară“ 201, 

Din 157%, o singură scrisoare a Vosvodului, Cu 
sfîrșitul anului veni Domn Iancu Sasul. 

De la iel avem trei scrisori în 1580. Afară de 
dinsele Voevodul ardelean ordonă la 24 Februar 
a se liberă „nişte Moldoveni“, arestaţi în oraș de 
Ștefan Diacul din Deş şi Ilie Nemeşul. Cel diin- 
tăiu fusese secretariul lui Alexandru-Vodă în a 
doua Domnie, după trădarea lui Revelles, şi supt 
loan-Vodă iel să retrăsese în locul săti natal, de 
unde-l rechemă Petru Șchiopul. Un sol moldovean 
ie pomenit în socoteli, şi orășenii dădură Sasului 
de pe tron un prezent de „vinum sublimatumă&, 

ln 1581, alături de o scrisoare a lui Iancu în- 
suși, una de la Toma Nagy, hotnog moldovenesc: 
„Moldoway feogialog hadnagy“ (lași, 15 April). 
Iancu primi ca daruri de la Bistriţeni iarăşi vin 
și, în plus, „dulciuri“, şi un frâtă. 

În 1582, din ordinul Voavodului, Bistriţenii tri- 
miseră pușcași în munţi, pentru a opri fuga Sa- 
sului, mazilit, în Ardeai 2%). Iei primiră pe Ceauşul 
care venia, prea, tîrziă, să ducă la Poartă pe lancu- 
Vodă.
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În 1583, so! bistriţean sai venit pe'la Bistriţa, 

şi întors din Moldova (Octombre). . 

În 1584, daruri din partea oraşului „căpitanului 

moldovenesc“. 

în 1585, Petru-Vodă primeşte (Octombre) vin 

şi „dulciuri“, dar, din cauze necunoscute, poate 

ciuma, Voevodul ardelean ordonă Bistriţei la 12 

Ianie închiderea şi paza pasurilor de spre Mol- 

dova. 

În 1586, tree numai pe la Bistriţa solii lui Si- 

gismund Bâthory în Polonia. 

În 1587, oraşul trimete un sol Domnului. 

În 1588, Sigismund opreşte '6 Mart) pe ori-cine 

de a trece din Ardeal pe ia Bistriţa. 

în 1589, o scrisoare alui Petru-Vodă (mai toate 

privesc hoți saă afaceri de vamă, fără detalii). 

Pentra un călugăr serie la 18 Iulie, din lași, An- 

drei Hatmanul: „Andreas, Supremus Hatman, ge- 

neralis campiductor regni Moldaviae“. Socotelile 

vorbesc şi de un emisariii moldovenesc, ! 

În 1590, Socotelile pomenesc cheltueli făcute în 

1589 cu doctorul Muraldi, cunoscut din istoria 

lui Mihai-Viteazul 203). - 

Iar din 1591, anul fugii lui Petru în Germania, 

avem două serisori relative la această fugă şi o 

alta, pentru un serv oprit, a lui Filip „Kawaek“, 

Vameşul („Mewttner“) de Suceava (18 Iulie, „după 

vechiul calendar“) 24). 

De aici intrăm iarăşi într'o perioadă inexplo- 

rată şi interesantă din istoria relaţiilor noastre cu 

Bistriţa. 

Din tulburatul an 1592 avem cîteva documente 

politice întăiri, de importanţă. 

Ast-fel o scrisoare — cea dintăii —a unui boier
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moldovean, care iera să joace mai îîrziti un mare 
vol. le o scrisoare ungurească, dată din Suceava, 
fără dată de lună şi zi, de „Barnowszky, feo pa- 
harnik az kegyelmeteknek is akaro. baratia“, 

Apoi la 28 Mai, o misiune a Rodnenilor, cari 
anunţă la Bistriţa câ, pentru Scopuri ce nu se 
cunose, vin mulți 'Purci în Moldova. Scopurile 
acestea le cunoaștem: iera ceauşul care venia 
spre a scoate din Scaun pe Aron-Vodă, mazil. Un 
User al lui Aron anunță lucrul în Ardeal, şi iel 
ie pomenit într'o scrisoare din 10 Iunie a cance- 
lariului ardelean Wolfgang Kovaezâezy către Bi- 
strița. 

Îndată se întîmplă, în lipsa mazilului, uzurpa- 
ţia lui Petru Lăpușneanu. Acesta spera să se 
poată apăra de -Ardeleni, cari voia să-l. scoată 
din ordinul Sultanulai. Orăş Vornicul fu stabilit 
cu trupe la Baia pentru a închide pasurile, şi 
avem o scrisoare a lui către Bistriţeni, dată la 26 
Septembre 205). Puţine zile după aceasta, oamenii 
lui Bâthory iîntraă, dar prin pasul sudic. 

De la orăşenii din Baia ni sai păstrat din 1592 
două serisori către Bistriţa. Una, iscălită de un 
particular, Nicolae Kyrsehner, ie anterioară pre- 
zenții lui Orăş şi se ocupă de un proces. A doua, 
tot pentru un proces, ie din 14 Decsmhre, şi ie 
dată de judele Petra Bender şi Sfatul celor doi- 
spre-zece juraţi. 

Anul 1593 ni dă o sumă.de luerură nouă. 
La început, la 18 Febrnar, Voevodul Ardealului 

opreşte vizitarea prea deasă, și prea costisitoare, 
a satelor romăneşti din vidicul Bistriţei de „epis- copii și superintendenţii romăneşti, de cari acele 
sate atîrnă“: episcopii nu vor mai veni, ea înnainte,



LXXVIL 

cu o suită mare, ci vor delega numai, pentru în- 

spscţie, o persoană sai două. 

În acelaşi început de an, Aron ceru şi căpătă 

de la vecinii săi pedeapsa unui hoţ, Cheful, care 

prâdase în Moldova şi cercase a pune mîna pe o 

mănăstire. Pentru alte afaceri, Domnul, care re- 

zidă în lasă, serise trei serisori orașului. 

O a patra ie de o neobişnuită însemnătate. Dată 

din Iaşi, la 28 Iunie iea se ocupă de regularea 

hotarelor. Moldavenii de la graniță se plînsese de 

oamenii oraşului cari treceau cu vitele peste „ho- 

tarul mărgenit din vechii“. „Pe cînd totuşi există 

scrisori de hotărnicie de la Domnii ce ati fost 

înnainte de noi, care hotârnicie sună așa: Hota- 

rul merge pe vîrful Sirepului pănă la Fîntâna 

Rece; de acolo, de la Fintina Rece până la locul 

zis Cozma, pănă ia Banclo Palitenes; apoi merge 

la marele Kosinora; apoi la piciorul muntelui 

zis Zohard; de aici urmează pe culmea Zohardu- 

lui până la pîrăul ce se zice romăneşte Obîrzia 

Ruţei, apoi în jos, pe lîngă pîrăi până la apa 

Bistriţei ; apoi, pe lingă această apă se pogoară 

în jos până la cîmpul iul Cald ; apoi iarăşi merge 

până la ereştetul muntelui Sirepului“. Aşa a fost 

totdeauna hotarul după hrisoave, şi aşa să fie 206), 

Această nepreţuită scrisoare aduce, din partea 

oraşului, „0 cercetare a hotarului“ în Septembre. 

În ziua de 17? Octombre, Clujenii, antorizați de 

sigur de Principe, cer Bistriţei a se închide „cu 

Români“ pasurile. În Novembre, se făcură Dom- 

nului daruri scumpe de pietre prețioase. lar la 22 

Decembre vedem în Saj6 un trimes Domnesc, 

Dragoş Vornicul, care merse poate la, nunta fiului 

Judelui din Sibiit.
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În 1594 planul de răscoală al lui Aron, care în- 
cheiă la 16 August cunoscutul tratat cu Imperialii, 
nu mai iera ascuns nimărui. lel începu a aduna 

trupe... O scrisoare din Rodna, 17 Iunie, de sigur 
1594, adresată Bistriţei de un Valentin Klein, spune 
că Domnul ţine pe lîngă iel mulţi Greci, Cazaci, 
Unguri şi: Turci, eari vin zilnic la dînsul; pentru 
ce scop nu se ştie, dar poate că are de gînda 
porni către Brașov. Dar Ungurii, neplătiţi, se răs- 
coală şi silesc pe Aron a li acorda a doua zi plata. 
Afară de aceasta, pentru a pecetlui împăcarea, se 
desfundă în Curte două buţi de vin. „Şi pune să 
se cerceteze în ţară ostașilor ce i-a scris armele 
și gătirea; şi cine pm'are arme bune, ie pedepsit 
așa: a înfipt o prăjină în curte şi-l întinde jos 
lîngă dînsa şi-l bate la tălpi pănă-l ridică sluji- 
torii leşinat de acolo“. | 

Dar la sfîrşitul lunei, Aron fu surprins în Iaşi 
de Tătarii ce mergea să ajute pe Turcă în Ungaria 
şi jumulit de bani 2%). Prin Pocuția, prădătorii ajun- 
seră spre Maramureș, de unde, în Maiă încă, şpanul 
Pogan seria romăneşte Bistriţiă 05). La 3 Iulie, Can- 
celariul Kovaezâezy ordonă Bistriţenilor a păzi la . 
pasuri, căci Tătarii sînt în Moldova şi cearcă a nă- 
vălii şi în Ardeal. Din 8 Iulie, avem o scrisoare din 
partea orașului Baia-Mare. La 14, Sigismund, a- 
dînd „de trecerea Tătarilor din Moldova peste ho- 
tarul Poloniiic, cere informaţii la Bistriţa. La 3 încă, 
oraşul trimesese un sol la Alba-Iulia „pentru ve- 
nirea 'Tureilor (sic!) în Moldova“. În acelaşi timp, 
se păziai pasurile Carpaţilor pentru a opri pe 
barbari. 

La 14 Septembre trecu prin Bistriţa în calea 
spre reşedinţa lui Sigismund, Ioan Râcz, sol al lui
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Aron. La 8 Octombre, acesta-l licenţia, şi Râcz a- 

junse la + Novembre din noii în Bistriţa. 

La începutul anului 1595 se făcu expediţia de 

recuperare a lui Aron-Vodă în Basarabia. De si- 

gur, unul din cele mai preţioase izvoare asupra 

iei ie serisoarea din 28 Mart st. v., Suceava, a Mi- 

tropolitului Mitrofan către Bistriţa, scrisoare pe care 

o rezumăm în rîndurile ce urmează. 

Bistriţenii îl întrebase în privinţa împrejurărilor 

îngrijitoare ce se petreceaii în Moldova, şi iel răs- 

punde că „Prea-Înnălţatul Domnul nostru a a- 

tacat acum, cu ajutorul lui Dumnezeii, pe duşma- 

nui nostru şi atoată creștinătatea“. Țara ie însă în 

pace. „lar Domnul nostru nu şi-a schimbat gîndul 

cel d'intăiii, şi se împotriveşte cu vitejie duşma- 

nilor lui Hristos“, Are o oaste mare, compusă din 

Unguri, Cazaci şi soldaţi de ţară: peste 6.000 de 

oameni, pentru izbînda căreia orășenii să roage şi 

iei pe Dumnezei. Ismailul a fost luat, împreună 

cu cetatea, şi s'a ucis Turcii şi „răii creştini“ din 

lăuntru. Acum 'Tighinea ie asediată, „Şi nădăjduim 

că peste puţin o va subjuga, nu însă fâră ajutorul 

lui Dumnezet“. De supt zidurile iei, Aron a plecat 

puţin pentru a ieşi înnaintea unor Turci, ce se a- 

dunati, zice-se, „întrun loc“ (in certo loco). Frica 

ie mare în Turcia, şi dese ori îi vin Domnului 

scrisori de la Constantinopol şi de aiurea. Din 

partea lui, Mitrofan, călugăr care se interesa de 

politică, cere ştiri „despre starea Ungariii, a Ger- 

maniii, şi mai ales a Măriii Sale Împăratului, pre- 

cum şi de a altor ţări de pe acolo“ 209). 

Puțin timp după scrisoarea lui Mitrofan găsim 

una a lui Mihai-Vodă, care trimete către Bistriţa, 

din Bucureşti, la 10 April, pe Borbâly Mârton.
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Expediția lui Aron-Vodă iera, terminată în Mait, 
şi, abia întors în capitala sa, iel fu înlocuit de Un- 
gurii săi cu Hatmanul Răzvan: Ştefan-Vodă. La 2 
lunie următor, Gaspar Kornis, auxiliariul ardelean 
al Domnului noi, serie Bistriţei pentru călugării 
de la Moldoviţa. 

Tot un Ungur iera şi Hatmanul Moldovei din 
acest timp, „Tolnaj Mihalj, Hatman es Suchovaj 
Kapjtan“, care adresează orăşenilor o scrisoare în 
limba sa natală, din Suceava, la 24 Iunie următor, 

Bistriţenii trimeseră şi iei soldaţi cu principele 
Sigismund în 'Țara-Romănească şi serbătoriră, dînd 
cu tunurile, la 19 Novembre, vestea înfrîngerii 
complecte a Vizirului. 

La 27 August, Ieremia Movilă iera Domn, ame- 
ninţat însă şi de Tătari şi de Ştefan, care părăsi 
pe Mihai pentru a, alerga în Moldova, să-şi apere 
Scaunul. La 12 Septembre, Bistriţenii capătă în- 
formaţii în această privinţă de la corespondentul 
lor din Baia, Nicolae Kirsehner. Acesta serie că ie 
răi în țară şi „nu se ştie ce are să fie: Ieremia- 
Vodă ie în Scaun, iar Vodă cel vechiă Ștefan stă 
lîngă Trotuș, în lagăr, în țară“. Abia în trel-patru 
săptămîni de se vor lămuri lucrurile; pe lîngă 
toate, se mai adauge și frica de Tătată, ca şi de 
Poloni şi Cazaci, cari, aceștia din urmă, sînt în 
Moldova în număr mare. Dacă Turcii vor părăsi 
însă castelele, Polonii vor face pacea, pe care o 
doresc; dar hotărîrea Tureilor nu ie sigură, 

La 2 Septembre, aceste triste condiţii sînt con- 
Armate de scrisoarea către Bistriţeni a lui Tanchi 
Bartos din Rodna. 

O a treia scrisoare ie datorită acestui din urmă 
(Rodna, 1iîii Octombre). Iel scrie că la Voroneţ aă 
sosit scrisori domneşti „că Vodă (leremia] s'a îm-
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păcat cu 'Turcii şi a făcut o învoială cu dînşii“, 

aşa că „Moldovenii sai unit iarăși cu Turcii“, 

A patra, ie a lui Kirsehner (Baia, 27 Octombre), 

Hanul, spune iel, „Hanul din Țara Tătărească, a 

intrat în Moldova cu strașnie de mulți Tătari“, 

acum câte-va zile, cu Sangiacul [de Bender), pen- 

tru a ruină provincia şi a trece apoi, sigur, în Un- 

garia. Dar ise opune Cancelariul polon, cu „multă 

oaste bună, şi cu Cazaci şi cu oastea noastră de 

țară, care, de i-ar fi lăsat Cancelariul, ar fi învă- 

ţat răpede pe Tătarul crud şi pe Sangeac că nu - 

vor putea dobîndi nici o palmă de pămînt din 

Moldova. Sirins râti, pierdut, Hanul face pace cu 

Poloniă, „dar aşa fel că ţara ie a Leşilor, cetăţile 

sînt ale păgînilor şi să se dea haraciti Tureilor ca, 

mai înnainte vreme“. Cel puţin se speră să fie 

pace şi, mulțămită lui Dumnezeti, aă ieşit, din ţară - 

şi Tătazii şi Cancelariul. La 10 Decembre urmă- 

tor, Sigismund Bâthory şi Bistriţenii primiaă scri- 

sorile lui Ieremia-Vodă, care li notifica suirea sa 

pe tron. Se ştie că peste puţine zile iei avu să 

dea luptă lui Răzvan, trimes de Ardeleni. 

Bistriţenii închiseră pasurile după ordinul Prin- 

cipesei de la 11 Ianuar 1596, dar iei primiră bine 

pe fugarii din oastea lui Ştefan- Vodă, care fusese 

bătut şi ucis. Teremia, care rezida în Suceava, li 

scrise la 17 Ianuar, dar iei opriră un sol, Nistor, 

simulind totuşi sentimente de prietenie pentru 

Domnul lui Ioan Zamoyski, politică fâțarnică, pe 

„care la 11 Mart o aproba Maria-Cristina. 

La 2 Mart, la 2 Iunie avem scrisori de la Iere- 

mia câtre Bistriţeni. La 26 Iunie, cînd se zvonia . 

că 'Tătarii sînt la Nistru (iei veniră în August abia), 

Principesa ordonă Bistriţei să contribuie cu trupe 

pentru a-i opri de a intra şi în Ardeal. 

58851 
vi



LXXRĂXII 

. În fine, la 7 Iulie scriă oraşului, din Suceava, 

Teremia Visliernicul şi Logofătul Bogza, căruia Bis- 

trițenii îi dăruiră un vas cu vin scump. 

Pe acest timp cel mai apropiat vecin moldove- 

nese al Bistriţei iera un pâhărnicel, ca Vornic de 

Cîmpulung. 

În anul următor aflăm întâiă o scrisoare din 7 

Mai, de la Ieremia-Vodă. Apoi acea din 12 

ale lunei, din partea lui Gall Hayer, Jude de Rodna. 

Iel vorbeşte de ştirea, căpătată prin spioni, că ar 

îi mulţi Turci şi Tătari la Dunăre pentru a intra 
în Ardeal şi Ungaria: „ca să se hotărească, ori să 

fe Principele Împărat în Turcia ori Împăratul 
Craiă în Ardeal“. Sultanul ar fi trimes credincio- 
sului său Ieremia două poveri de bani, pe care 
le-a văzut Judele de Cimpuluug. În sehimb, Dom- 
nul a trimes de Lăsatul Secului pe Logofăt [Bogza] 
la regele Poloniii, pe urma cărei solii mulți Po- 
loni ati venit spre Prut. Alţi soli ai lui Ieremia 
ati mers la Moscova, Greci, spioni ai lui, ati intrat 
în Ardeal. 

Domnul mai scrie Bistriţenilor, din reşedinţa-i 
obişnuită, la 23 Iunie, la 2 Iulie şi la 26 Septem- 
bre, iar la 2 Iulie mai avem şi o scrisoarea „Va- 
meșilor Moldovei Bati Amoroso?'0) şi "Teodor Chi- 
riacf, 

- În 1598 avem scrisori ale lui Ieremia, toate din 
Suceava, la 25 şi 29 Tunie, 9, 15 şi 29 Iulie, 11 Au- 
gust și 1ii Novembre: una ie pentru niște călugări 
din Moldaviţa, arestaţi. La 6 Maiu, Ciril Greissing, 
Judele Braşovului, recomandă Bistriţenilor doi că- 
lugări, veniţi de la Mihai-Vodă, iar la 19 Novem- 
bre ]i scrie, din Rodna, un „Debgytos Kumoms*. 

Ie interesantă pentru istoria Moldovei și seri- 
soarea din 9 Mai a Mariei-Cristinei (Sigismund
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abdicase): iea mulțămeşte Bistriţenilor pentru şii- 

rile trimese de iei cu privire la „oare-care zvonuri 

şi mișcări din Moldova“ și li anunță că se fac la 

Sambor pregătiri polone şi iea ar dori să știe dacă 

ţinta lor ie Ardealul sati 'Țara-Romănească. 

Din scrisorile către Bistriţa publicate în Szâdecky 

sasi încă inedite 211). Ieremia se constată afila Suceava 

pănă la 8 Iulie, de cînd încetează scrisorile lui. 

Cuceritorul Ardealului, Mihai-Vodă, serie Bistriţei 

la 26 Octombre, înnaintea luptei, „din lagărul de 

la Koenar“. Încă de la 3 Novembre, îel seria din 

Alba-Iulia, ca stăpîn al provinciii, şi de aici înna- 

inte scrisorile sînt: dese, mai toate cuprinzînd sar- 

" cini pentru Bistriţa: ordin pentru furnisarea cu 

cele necesare a curierilor ce va trimete mereu 

(22 Novembre), recomandaţii de găzduire: pentru 

Ştefan Bodony, pentru Gașpar Kornis şi Pangratie 

Senyey, pentru Postelnicul „Dunatt“ şi Tudor Spă- 

tarul (14 Novembre); cereri de vin pentru garni- 

zoane (20 de buţi pentru Chioara; 24 Decembre), 

reclamaţii pentru 1600, deci prin anticipație, a a- 

rendei vămilor Bistriţei, adecă 158 de florini, ete. 

Şi cererile veniai după ce oraşul avuse de chel- 

tuit mult eu contingentul pe care-l dăduse lui An- 

drei, Principele învins! 

Din socoteli mai culegem: cheltuieli făcute cînd 

se credea (Novembre) câ Mihai va veni la Bis- 

triţa, apoi cu "Bodony şi Sava Armaşul, cari ve- 

niră, acreditaţi de Principe, la 29 Novembre, pen- 

tru a lua locuitorilor jurămîntul de credință, cu 

omul lui Mihai trimes pentru lemn de tunuri; 

2.560 de florini, partea Bistriţei din contribuţia im- : 

pusă în Novembre asupra Saşilor. Ă 

Sava comandă în cetatea Jeciă, şi avem o seri- 

soare de la iel la 4 Decembre, semnată „Armaş
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Zawa“. Dar Bistriţa farnisa şi pe Făgărășeni, şi 
avem o chitanţă de la comandanții cetăţii pentru 
niște postav. Chitanţa ie dublă, romănească după 
stilul vechii, ca dată şi latinească, cu data în stil 
noi. În această din urmă, eare specifică natţura 
postavului: „Fodor Igler, vocati“, se daă şi numele 
de familie ale pîrcălabilor: Badea Stolnicul iera 
un Grădișteanu, iar colegul săă Iani sati Lene Co- 
misul un Coşescu. De la Banul Mihalcea avem o 
scrisoare din 5: Novembre (Cluj). 

În momentul năvăliriă muntene, Judele Bistriţei, 
Ioan Budacker, iera la Alba-Iulia şi iel o semnată 
locotenentului săă Urban Weidner la 21 Octom- 
bre: Mihai-Vodă, serie iel, ie în ţară şi pradă: 
are tunuri și mulţi oameni. Din porunea lui An- 
drei, Kornis şi Senyey ordonă Bistriţenilor a tri- 

" mete scrisorile anexate în Moldova, printr'o per- 
soană sigură, supt cea mai aspră pedeapsă. Iel ie 
oprit de Principe la Alba-Iulia: la 5 ale lunii, s'a 
trimes la Sibiiti după oaste și un căpitan care să 
nu fie somnoros („sehleftrig“). Nu se va întoarce 
iel, Judele, înnapoi, „cît timp aceste lucruri nu 
vor fi luat un sfîrșit, Sfîrşitul acesta-l afl, pro- 
babil, prin fugari, și Judele se întoarse înnapoi 
pentru a începe plăţile interminabile care, pănă la 
căderea dominaţiii romănești în Ardeal, ruinară și 
umplură de ură pe locuitorii harnici şi economi 
ai orașelor săsești. 
„Și plăţile continuară în 1600: se dădură, lui Mi- 

hai pentru cenzul votat de dieta din Braşov 3.000 
de florini, apoi 2.240 pentru expediţia din Moldora, 
apoi alți 4.440, votaţi de ultima dietă pe care o 
convocă Domnul, în fine 2.000 de florini hotăriți 
de adunarea din Secuime a magnaţilor revoltați 
contra stăpînirii „Romînului“. Să se mai adauge
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furniturile, care nu conteniati —avem o chitanță 

romănească a Vistierului Bărcan 2!2) —, contribu- 

ţiile în trupe, solii la noul şi temutul stăpîn şi, 

pe urmă, la acei cari-l înlocuiră, Trupe romăneșii ” 

se aflati în comitat saii îl străbăteai, în trecerea 

lor, şi întreţinerea lor şi darurile făcule şefilor 

costaii bani: aşa, în Decembre 1599, socotelile po- 

menesc pe beşlegii Voevodului, pe Unguriă „adică, 

de la Lechinţa, pe Moise Sz6kely, bolnav în Ciuc; 

în Ianuar 1600 pe comisarii Domnului: Dragoş 

Vornicul şi iarăși Ştefan Bodony, pe căpitanii de 

Unguri şi de Sîrbi, pe armașul Hrizean, pe coman- 

dantul Sârbilor, Mihai Râez, pe Armaşul Sava; în 

Februar şi pe Leca Aga, căpitan în Gherla („in 

Neva Arce“), pe Constantin Stolnicui, căpitan de 

Gurghiă („Georgyn“), pe Matiay Feciorul, pîrcă- 

lab în aceiaşi cetate.-pe un Cămăraș ungur al 

Domnului, pe căpitanul gardei pe jos a lui Mi-o 

hai: Kalmândy; în Mart, un om al lui „Teodo- 

sie lLogotâtul, cancelariul muntean“; în April, 

pe însuşi Teodosie, pe alți comisari al lui Vodă: 

Matei Pevessith şi Armaşul Mihai, căpitan „in 

Colos“, pe puşeaşii Principelui, pe Benedict 

Mindszenty ; în Mai, trupele ce trec în Moldova, 

a căreia supunere o anunţă cuceritorul la Bistriţa 

printrun curier ia 29 ale lunii: în Iunie, „boieri 

sîrbi, oaspeţi ai lui Baltazar Bornemissa“, o mie 

de Sîrbi ce vin din Dej, pe unul din şefi, Oda- 

başa Petcu, pe colegii săi Ioan Pan şi loan -Ne- 

meş ; în Iulie, pe loan Tamasfâlvy, căpitan de Se: 

cui, pe Cazaci, aşezaţi la Lechinţa, pe nobilii loan 

Fiotta, Moise Szekely, Gaspar Sibrik, Gheorghe 

Parkâs,. pe boierul ce. aduce lui. Mihai 3.000.de 

boi din Moldovă;. în August, pe căpitanul ungur 

de lanăti, venit pentru ostașii oraşului, pe. cunos-
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cutul Petru Armeanul — oameni ai unei partide 

şi ai celeilalte —,pe Ştefan Bodony, pe Ioan Ze- 

lestey, pe Kiss Gergsly, pe Moldovenii veniţi con- 

“ tma lui. Mihai-Vodă; în Septembre, solul ce a- 

duse „vestea bună“ a înfrîngerii lui Mihai, oamenii 

lui Csâky veniţi pentru a -confisea „averile Greci- 

lor și Siîrbilor“, pe Ioan Kapolnay, loan Kazas 
și doi-spre-zece „boieri şi Greci“ prinşi; în Oc- 
tombre, trupele bistrițene care revin, după ce „se 
purtase bine“, vornicul de Cîmpulung; în Novem- 
bre, „prinşi moldoveni“ şi Moise Sz6kely, „aşezat 
cu oastea înnaintea orașului“; în Decembre, Nemţi 
pedeştri „în satele săsești“, Leca, tot căpitan de 
Gherla, pe Dragoş Vornicul. 

Scrisorile sînt multe : o sumă de misive ale lui 
Mihai, care se vor publică aiurea şi pe care nu 
le enumerăm aici (ulţima, din Alba-Iulia, lit Sep- 
tembre), pentru mărunţișuri de administraţie, pen- 

“tu Borbâly, pentru Kâlwmândy, pentru Keover 
Fârenez, pentru Donat, pentru Sz6kely Moise, 
pentru Csomortâny Toma; pentru a afla (14 FPe- 
bruar) unde ie Sigismund Bâthory, care, adauge 
Domnul despreţuitor, poate fi unde-i place ; pen- 
iru provizii (21 şi 24 August), pentru. veşti din 
Moldova (18 lanuar), pentru fixare de dietă (12 
Iulie). 

Din tabăra lui Mihai, avem scrisori de la Banul 
Mihalcea — din Mediaş, 30 Maiă (pe Vo: „Bistriţa“ 
de mîna lui), din Cluj, 22 Iunie —,de la 'Teodosie 
— din Făgăraş, 18 Mast, din Alba-Iulia, 25 ale lunii, 
din acelaşi loc, 17 Iunie (eu semnătura : „Teod[ojsie 
Vel-log(o)feţ“) —, âe la Aga Leca, „capitaheus Keo- 
varensis“,— din Chioara;9 Iunie şi 31 August —, de 
la Gaşpar Kornis, — din Suceava („in Chywehwa“), 
26 Maiă —, de la-Peteu Căpitanul („Peko Capitan“),
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— din Dej, 9 Iunie -—, de la Pitarul Gheorghe, „Ge- 

orgius Pithar, provisor Albensis“, — din Alba-lu- 

lia, îi Mai —, de la un anume „Gavrilovieh“ (Alba- 

Iulia, 16 Ianuar). Se ştie că Bistriţa a rămas pănă 

târziă credincioasă lui Mihai şi că i-a destăinuit 

scrisorile ce-i adresase Sigismund. 

Din cealaltă tabără, avem scrisori de la leremia- 

Vodă — din Roman, 20 lunie; din Suceava, 11 No- 

vembre şi din Iaşi, & Decembre —; de la Nicolae 

Galvaj şi Francise Budaj de Saro o scrisoare de 

ştiri, foarte importantă, din Suceava, 4 lanuar; de 

la Csâky, din 20 Septembre, Mediaş; „Porumbac, 

lîngă Olt“, 30 ale lunii; Alba-Iulia, 16 Novembre ; 

de la Moise Sz6kely, din „Bany“, 26 Mat, pe 

când iera, în serviciul lui Mihai, „căpitan-gene- 

val al Ardealului“; din acelaşi loc. la 20 Lulie, şi 

din Cîmpulungul Moldovei, 21 Septembre; de la 

Iacob Potocki, din Poiana, la 21 Septembre (iel. 

comandă avangarda polonă, trimeasă de Zamoyski, 

pe „acest drum al Bistriţei“), de la toţi nobilii din 

lagărul răsculat, cari-i acordă 0 scutire la 13 No- 

vembre. 

Ştirile din Moldova le furnisati Rodneniă, şi avem 

tvei din ştafetele lor. La 4 April, Judele, serie că 

Sigismund ie la Suceava unde oferă catanelor cîte 

opt florini pe lună şi că la Ieremia a fost solă turci, 

tătari şi poloni. ba 21 April, iel dă de veste că 

Dragoş ie în munţi şi cere provizii, iar la 22 — 

„după stilul vechii“ — Judele spune că Domnul 

Moldovei şi-a adunat toată oastea, dar i-a dat dru- 

mul pe urmă. Afiind: însă de pregătirile lui Mihai 

— pe care le cunoaşte —, iel îşi va.f rechemat 

iarăşi oamenii.. că 

Din 1601 avem numai 0 scrisoare de la Sigis-
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mund, iarăşi Principe; dată din Cluj, la 11 Iunie. 
Sigismund fu adus din Moldova prin Bistriţa de 

trei soli ai provinciiă, în luna lui Mart 1601 23), 
Se ştie că acest an văzu cea din urmă luptă şi 

sfârșital lui Mihai Viteazul. Tulburările ierai con- 
tinue în provincie şi prin urmare şi cheltuelile 
Bistriţei, ale căreia patimi nu se mîntuise cu vic- 
toria de la Mirislăiă. 

În adevăr, în lanuar, iea primia pe Damian, 
Vistiernicul lui Ieremia-Vodă, în Februar pe no- 
bilii ce pleacă după Sigismund, în Mart pe acesta 
şi suita lui, în April pe Vlasie Kamuthy, trimes 
de Principe în Moldova, pe Ioan Râkâezy şi pe 
„căpitanii Moldovenilor“, pe secretariul lui Bâthory, 
cronicariul Loan Iacobinus, pe Nicolae Gevây, am- 
basador în Turcia, pe căpitanul moldovean Bucioe; 
în Mai, pe Matei Peressith, pe loan Gorăfy, întors 
din Pragape drumul Poloniii şi Moldovei, pe Moise 
Sz6kely, pe Orăş, comandantul Moldovenilor ve- 
niţi în ajutorul lui Sigismund; în Maiă-lunie pe 
Orâş, care vine în oraş, pe Csomortâny, pe Bu- 
cioc, pe Râkdezy, pe Kamuthy, pe Baltazar Sil- 
vâsy; în August pe Senyey ; în Octombre, pe 
Frederic, fiul lui Mihai Szekely, căpitanul impe- 
xial, pe Bodony, pe Ștefan Prepostvâry şi trupele 
lor, pe Carlo Magno, comisarii al lui Rudolf; în 
Novembre, pe Sigismund Bâthory. | 

Încă din August Basta, învingînd pe Bâthorieni, 
irimesese un căpitan cu 500 de Nemţi pentru a 
cere Bistriţei să se supuie. Oraşul făcu Qaruri 
oaspeţilor din partea imperială, dar nu-și deschise 
porţile şi nu fâcu jurămînt Împăratului. Basta se 
giudia să-l asedieze încă de la începutul iernei, 
dar încunjurarea nu începu decît la lii Februar 
1602: un asalt se dădu la 10. Dar Nicolae Bogâthy 
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izbuti să încheie o înţelegere între generalul Îm- 

păratului şi versațilul principe ardelean. După a- 

cesti tratat, toată ţara de la Nordul Mureşului şi 

Arieşului iera lăsată lui Basta: Bistriţa şi Clujul 

făceaii parte dintre oraşele pe care le părăsia 

Sigismund. Bistriţenii plătiră o despăgubire de 

războiti de 32.000 de florini şi fură prădaţi de două 

ori: odată de soldaţi fără ştirea generalului și a 

doua oară de alţi soldaţi din ordinul acestui ge- 

neral. Intrarea Imperialilor în Bistriţa se făcu în- 

nainte de 26 Februar. 

În 1603, la 5 lulie. Bistriţenii se adresează Ar- 

delenilor şi Moldovenilor în favoarea lui Moise 

Szekely. | 

Acesta, devenit principe al Ardealului, adusese 

la supunere pe orăşeni în același an. La 13 Iunie 

intrati în oraş emisarii lui Moise cu ordinul de 

predare, în numele Sultanului. Bistriţa trimese 

în zădar doi soli la principele noii, care se afla 

în lagăr, la două mile de Cluj. La 21, începură 

ostilițăţile şi, cu toate cu populaţia doria să ră- 

miîie credincioasă lui Basta, care-şi anunţa, sosi- 

rea, iea primi condiţiile foarte favorabile ce i se 

oferiaii: Moise se îndatoria a face pe Împărat să 

dezlege pe orășeni de jurământul prestat şi con- 

simţia a nu li impune nici-o garnizonă. 

Se ştie că tot în Iulie — hotărît că Ardelenii 

n'aveaă noroc în evoluţiile lor politice! — Moise 

Sz6kely căzu în lupta de lîngă Braşov, câştigată 

de Radu-Vodă Şerban al rperii-Romănști 214). 

Din 1604 n'avem nimic, din 1605, trei scrisori 

ale lui leremia-Vodă — toate trei din Suceava: 

din 22 Ianuar, 21 lunie şi Novembre, fâr& dată 

de zi.



În 1606, Ieremia mai scrie o scrisoare Bistriţe- 
nilor, la 23 Y'ebruar, din Iaşi; dar la 94 Iulie 
Domnul isra Simion, care adresează, din aceiaşi 
capitală, o misivă, orășenilor, 

în 1607, socotelile pomenesc mai multe chel- tueli cu trimeşi de-aj lui Simion-Vodă,.. 

Constantin -Vodă, învingătorul în lupta contra lui Mibăilaş, vărul săi și fiul lui Simion, (mort în laşi, Septembre 1607), anunţă solemn Bistriţenilor suirea sa pe tronul moldovenesc la 6 lanuar 1608, într'o scrisoare din Iași. „După ce cu mila lui Dumnezei şi a Măriii Sale Împăratului turcesc, precum şi a Dumisale milosiivului Crai leşese voie, am moştenit și dobîndâii Scaunul părintelui nostru“ 215), iel se crede dator a face declaraţii de prietenie vecinilor, cu „acest d'intăii prilej“ de corespondenţă. Un Ieremia, Postelnicul aduse a- ceste scrisori de notificare. 
Constantin mai serise Bistriţenilor, tot din Iaşi, la 29 Maiii şi 5 Iulie, 
La 22 Novembre următor, Saşii adunaţi în dieta din Sibiiă făgăduiaă a A aliaţii lui Constantin, cîtă vreme acesta va fi aliatul principelui arde- lean (atunci Gabriel Bâthory). Cînd îl va ajuta principele cu armele, Saşii vor da şi iei partea lor; şi vor adăposti, la nevoie, pe Constantin Ei boierii lui. -- - 
Această declaraţie se leagă de tratatul iscălit la laşi, în ziua de 18 Iulie precedent şi prin care Constantin jură „pe Dumnezeă cel vii, părintele atot puternic, pe Fiul, pe Sf, Duh, pe Sf. Treime, pe Sf. Evanghelie, pe “Fecioara Maria și pe toți sfiinţii“ a. fi. „drept şi cu credință“ față de Ga- briel, dîndu-i ajutor militar, Oral, Domnul mol- 
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dovean se îndatoria a plăti şi un tribut anual de 

9.000 de florini vecinului său2!6). - 

în 1609, Bâthory. neprimind tributul nică la al 

imeilea termen, se înfurie pe Constantin şi-l s0- 

mează, prin Michael Weysx, a da înnapoi contra- 

jurămîntul unguresc: urmară discuţii, solii, care 

se prelungiră pănă în 1610. Bistriţa expediă prin 

Novembre 1609 scrisori ale principelui în Mol- 

dova pentru această afacere. Tot prin Bistriţa tre- 

cu în Decembre un călugăr moldovean, care ducea 

lui Gabriel doi cai. Ambasadorul solemn al Voe- 

vodului, Procopie Caraiman, luase altă cale pen- 

twu a merge, în Novembre, cui daruri la Alba- 

Iulia. 

Negocierile neducînd nici la un rezultat şi Ga- 

briel pregătindu-se a trece în Muntenia pentru a 

o supune, îel ordonă Bistriţenilor a închide pa- 

surile spre Moldova. Scrisoarea ie dată din Alhba- 

Iulia, în cea mai mare grabă, şi tot de acolo scrie 

încă principele la 9 Novembre?!?). 

în tos cursul anului pănă la această rupere a 

relaţiilor Bistriţenii plătiră cheltuielile solilor ce 

eceati de la o parte la alta prin oraşul lor. 

În “expediţia munteană din 1510—it, aflăm şi 

trupe ale Bistriţei, care trimete emisari la S0l- 

daţii săi. 

În anuar 1612, Constantin Movilă îu înlocuit 

cu Ştefan. Tomşa. Domnul mazil reveni cu Poloni 

în Iulie, dar fu bâtut şi-şi pierdu viaţa după 

luptă: | , 

înnainte de această întoarcere nenorocită, din 

Taşi, la 3 Maiă, „Ataverno Hatman, generalis regni 

Moldaviae“, adresează O scrisoare ungurească Bi- 

striţei. Acest „Ziaverno“ ie Gheorghe. Stavrinos, 

fiul Vistierului-cronicar Care serise isprăvile lui
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Mihai, în temniță la Bistriţa, . „la lumina ste- 

lelor. 

Domnul însuşi, adecă Tomşa, serie la 29 Maiu, 

din acelaș oraș. Ocupat cu lupta contra concu- 
rentului să, iel nu mai corespunde apoi cu ve- 
cinii pănă la 30 August, cînd iera întors în ca- 
pilala sa şi recomanda pe Hatmanul Stavrinos 

(„Sztavero0“%). lel serie apoi la 25 -Oetombre (laşi). 
Stavrinos şi -tatăl săi fură ucişi pe urmă de 
Tomşa 218), 

În 1613. scrisoare de la Tomşa, din Iaşi, 94 
Mari. În expediţia lui ardeleană, Ştefan pare a 
nu fi trecut la dus prin Bistriţa, dar ni se afirmă 
de contemporani că înţorsul şi l-a fâcut pe acolo. . 
Socotelile oraşului pomenesc numai darul făcuţ 
„căpitanului moldovenese“?:9), 

În ÎG1+, Tomşa serie Bistriţenilor din Iași, la 
12 Iulie. Orașul face daruri „căpitanului“ și Vor- 
nicului, probabil celui din Cîmpulung. 

Cîteva scrisori de informaţie romăneşti, publi- 
cate la vale şi care vor fi analizate în a doua pre- 
faţă umplu lacuna, care se întinde pănă la 1621, 
a scrisorilor domnaşti. Cit despre Socoteli, iele 
pomenesc în 1615 postelnică munteni, în 1616, solia 
hi Ioan Kornis în Moldova din partea principelui, 
în 1617 numai spioni în Moidova, ca şi în 1618-9; 
în 1620, se adauge un „legat“ irimes 
cină, 

în 1621, avem două scrisori ale lui „Alexandru 
(Iliaș), cu mila lui Dumnezeii, Domn ereditar al 
ţerii: Moldovei“, ambele din Iaşi, 29 Ianuar, 
enorme iscălituri cirilice dedesupt: 
vorbeşte de Cîmpulung. 
Alexandru-Vodă fu înlocuit în cur 

turcești contr 

- 
în țara ve- 

cu 

într'una se 

sul: campaniii 
a Polonii eu Ştefan Tomşa, şi aces'a 
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serie, la rîndul lui, Bistriţei, din laşi, 3 Decem- 

bre. 
| 

În 1622. avem o scrisoare romănească a lui Tomşa 

şi în socoteli menţiunea ambasadorului care o 

aduse. În acelaşi an, din Alba-tulia, la 9 Iulie, 

Gavril Movilă pofteşte pe Bistriţeni la nunta sa, 

„după ritul catolic“, cu. Blizabeta Zolyomi de Al- 

bes. văduva lui Mihai Imrefiy de Szeredah6ly 

(f 1611), nuntă care se va celebra la 7 August, 

Duminecă, în castelul Dioszâgh. 

În 1623, o serisoare romănească a lui Ştetan- 

Vodă şi un sol al guvernatorului ardelean la îel. 

în 1624, Tatarii năvăliră în. principate. La 12 

Octombre,Radu- Vodă, noul Domn moldovean, serie, 

din Suceava, Bistriţei: la această dată, trupele de 

ajutor ardelene, care trecuse cui puţine zile înna- 

inte pe la Bistriţa. se aflati în țară 219), 

Şi Bistriţa făcu în 1695 daruri tînărului Alexan- 

dru Coconul, fiul lui Radu şi Domn al 'Ţerii-Ro- 

mâneştă, cu prilejul nunții lui, serbate în Moldova. 

Nunta se fâcu în Septembre 220); la 4 April, Radu- 

Vodă serie, din Suceava, Bistriţenilor. 

După nuntă, Radu se înţoarse în vechia şi iu- 

bita, lui reşedinţă din Hîrlău. Aici se afla la 10 

Septembre şi, după serbări, la 23 Novembre ur- 

mător. 

Mai avem din acest an şi o scrisoare a Mitropo- 

litului din Bălgrad (li lanuar 1625). 

Radu mai avea puţin numai de trăit. Moartea-l 

găsi în Hîrlăă. Succesorul săi fu Miron-Vodă Bar- 

novschi Movilă. Acesta serie Bistriţei, din Iași, 

97 Septembre 1626, semnînd numai „Miron Mogyla 

Vaivoda“, cu ştiri despre Tuarei și Tatari. Cu ştiri 

analoage, îel li serie din Iaşi, la 29 Novembre: o
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parte din Tătari stătea la Cetatea-Albă cu Sulta- 
nul Nuredâin. În același an, la 7 Septembre, Bar- 
novschi recomandă din Iași pe Cuparul Lupu. În 
luna următoare, din motive ce nu le cunoaştem, 
trupe moldoveneşti apărură în vidicul Bistriţei. 

Mai avem din 1626 şi o scrisoare a însurăţelu- 
lui Gavril Movilă, care serie din „cetatea noastră“ 
(adecă a nevestei) Solimonkă (Sîntieă), la 17 No- 
vembre. 

În 1627, Miron-Vodă iera la Hirlăă în ziua de 
31 lanuar, de unde scrie Bistriţei. În cursul anu- 
lui, iel merse la „Daşov“ (Oceacov) şi împăcă pe 
Poloni cu Turcii). Încă din Septembre 1636, iel 
iera soțul unei Polone, fata starostelui de Came- 
niță şi, la nuntă, Bistriţeniă îi făcase daruri. 

În 1629, din Iaşi, „Miron Bărnovschii Voavoae 
serie oraşului, la lii Juniey6 nouă scrisoare — aceasta 
romănească — din Suceava 242). Mazilia-i veni în 
curînd. “ 

Succesorul lui, Alexandru Coconul, se adresează 
la 9 Novembre, din Iaşi către „giudeţiul] din Bis- 
îriț“ (scrisoarea însăşi ie în ungureşte). O altă 
scrisoare, din acelaşi loc, a Domnului notă poartă 
data de 15 Novembre. 

Din 1630 n'avem nimic. În 1631, 21 Octombre, 
noul Domn moldovean, Moise Movilă, corespunde 
cu Bistriţa, din Iaşi, puţia timp înnaintea căderii 
sale. Mai avem o scrisoare, din Suceava, 12 Au- 
gust, „stil vechiu“ a luş „Peter Ewiczsch“, pentru 
un proces ce are cu văduva lui Lupu Cupar (care 
trebuie deci deosebit de Vasile Lupu): Suceveanul 
spune că în ţară ie pace şi sănătate, dar se întinde 
boala de vite. În fine din Budişor, la 4 Maiti, Vlădiea 
ardelean Benedict (,„Bededictus [sic] episcopus&) 

p
-
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cere a se permite trecerea liberă pe la vamă a 

unui diac ce merge la Suceviţa. 

În 1632, o scrisoare particulară romănească şi 

spioni în Moldova. 

în 1633, alta analogă şi cheltuieli cu Turci și 

TPatari. În acelaşi timp, la 17 Septembre, „stil 

vechiu“, un Sucevean dă preţurile curente: 20 

de bucăţi de moron, 4 florini, 40 de dinari: o 

sută de serumbii, 100 de pulturaci („pulturaken“). 

“Pot în 1633 începe corespondența sa un învăţat 

boier moldovean şi un mare prieteni al Bistriţei, 

Teodor Lanovici („Theodor lanowicz“), care serie la 

7 Decembre cu ştiri despre Poloni. „Abaza-Paşa 

fîntors din expediţia de la Cameniţă] ie acum în 

Brăila“. 

În 1634, soli ai mitropolitului în Ardeal şi tre- 

cerea în Moldova lui Bethlen Jânos. La 12 April, 

Tanoviez, „Toderaşco Logotâtul“, pentru a-l numi 

ca în documentele oficiale, scrie Bistriţei că Ruşii 

Sami împăcat cu Polonii. „Iar în Moldova Domnul 

ce iera mai înnainte, adecă Moise, acela a trecut 

zilele acestea în Polonia; iar cellalţ care vrea să 

vie ie Lupul, ce iera înnainte Vornic-Mare în Mol- 

dova, cel ce pribegise la Țarigrad 225)“. Iscălindu-se; 

ca Logofăt, Teodor serie apoi din Iași, la 23 Sep- 

tembre, pentru a cere în numele lui Vasile-Vodă 

„fierăstrae cu care se taie arborii“, o „roată“ şi „fier, 

cuie şi aliele ca acestea pentru biserica ce pi-am 

pus în gînd ao ridica acuma“; Polonii au oprit 

exportul, aşa în cît de acolo nu se pot aduce; 

„pentru primejdia ce ameninţă“. Dar speră că 

„dacă va voi Dumnezeă, vom avea pâcea ce dorim“. 

Din Botoşani, la 27 Mai 1835, Vasile-Vodă serie 

Bistriţei pentru un-spre-zece vaci şi şese boi de 

pomană, luaţi în post de la călugării din Coşula.
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La 8 August, din Iasi, iel cerepentru 116 florini, 
„bani vechi“, 20,000 de cuie şi cuie de şindilă,. La 
11 Decembre (laşi), iel se plînge că Bistriţenii pase 
vitele în pămîntul Câmpulungenilor. La această 
scrisoare răspunde oraşul că acel pămînt îl încăl- 
case Cimpulungul şi i s'a lăsat din vechii, cu. 
condiţie a da din 50 de vite una, ceiace acum nu 
se mai face; Dacă se va da acest cenz, oraşul va 
respecta situaţia tradiţională. 

În 1636, din laşi, Vasile cere un meşterde jim- 
ble. lar la 29 Octombre ((ibid,), trimete un om să 
cumpere 180,000 de cuie de şindilă. Cu o zi în- 
nainte, iel recomandă Bistriţenilor scrisorile sale 
către „prietenul“ din Ardeal, Principele Gheorghe 
Râkâczy. 

” în 1637, o scrisoare de la mitropolitul Varlaam 
și ştiri despre răsboiul muntean. 

La 30 Iunie 1638 (laşi), Vasile-Vodă revine în 
atacerea hotarelor, pentru care mărturisise şi călu- 
gării de la Putna în anul precedent. Lel pretinde 
că s'a încălcat de Bistriţeni pămînt arabil şi loc de 
pășune şi li cere să-şi retragă oile. „Cred,“ serie 
iel, „că veţi face aceasta bucuros, Dumneavoastră 
cari sînteţi, deprinşi cu meșteșugul păcii, nu cu 
al războiului“. 

Dumitru, Vornicul de Suceava („administrator 
Socaviensis“), duse această somaţie, şi la 20 Iulie 
orășenii trimeteati pentru explicaţii pe pîrcălabul 
lor. Vasile-Vodă nu cedi însă: la 24, iel răspunde 
Bistriţenilor că nu xîvnește lueru străin, dar, dacă 
iei ati acte regale pentru hotar, „nu ni lipsese nică 
nouă însemnări şi dovezi foarte vechi, în care se 
poate vedea cum s'a învoit în această afacere 
magnații unguri şi Domnii de înnaintea noastră, 
pe care pe toate vi le trimetem Dumneavoastră să 

- 
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le cstiţi 22:)*. Vornicul Neniulie trimes pentru a sta- 

bili hotarul pe temeiul convențiilor încheiate. 

Pîrcălabul merse, din ordinul orașului, cu seri- 

sorile la Principe, şi acesta luă probabil afacerea 

asupra sa. 

În 1639, an de lupte nouă între Moldova şi Țara- 

Romănească, Vasile serie Bistriţei (29 Mart, Iași) 

pentru furtul făcut în paguba lui Tofan din Drago- 

mirna; scrisoarea pomenește pe „pîrcălabii din 

Suceava“ (perkalabii Socavienses). La aceiaşi dată, 

Domnul dezaprobă actul Cîmpulungenilor, cari 

oprise nişte oi şi ordonă Vornicului de Cîmpulung, 

Ioan 'Talpă, a le restitui. Se pare că acest Talpă 

nu mai iera Vornic la 20 Octombre, cînd orașul se 

plînse lui Vasile pentru o oprire de vite. 

Pe lîngă o a treia scrisoare a lui Vodă (laşi, 23 

Ianie), pentru cuie de şindilă,. avem şi una de la 

Grama, Marele-Jitnicer. Acest dregător se plînge 

Bistriţenilor, la 4 April, din Iaşi, pentru că aceştia 

făcuse a se globi un om al săti de câtre „pîrcă- 

labii Sucevei“. 

Din acelaşi an ni s'aii păstrat şi ştiri din Rodna 

despre împrejurările din Moldova. La î-iti Decem- 

bre, Judele scrie că „straja, la, trei sute de oameni, a 

Voevodului moldovean a fost bătută, scăpînd nu- 

mai cinci dintrînsa“. După alţii, „Moidoveanul ar 

A fost bătut cu desăvîrşire şi ar îi fugit, dar ni- 

meni nu ştie unde 2%)“. A căzut zăpadă mare și 

Vodă a trebuit să se retragă de la Cucuruza. 

Ca un ecoii al acestor lupte trebuie să se con- 

sidere sorisoarea, adresată Bistriţei la 1ii Februar, 

din Braşov, de pretendentul loan Movilă. Acesta 

rare a i se primi în vidie cinci slugi şi 25 de cai, 

înşiruiţi la distanţă de câte trei zile. În schimb, 

58831 
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făgădueșşte răsplată pentru această înlesnire a şta- 
fetelor. 

În acest an, Vasile-Vodă trimise şi iel soli la 
Bistriţa. 

În 1641, avem o scrisoare nedatată a lui Vasile 
şi un răspuns fără dată al oraşului, În misiva 
Domnului ie vorba de hotare, şi în acest an se 
numi, de o parte şi de alta, o comisiune pentru 
statornicirea lor. Spre a aduce pe Vodă la această 
măsură, oraşul se grăbi a-i irimete meșterii pe 
cari-i cerea şi „şoimi, cari se întrebuinţează“, scrie 
Vasile, ia 1i Iuiie (Suceava), „foarte mult în păr- 
țile noastre astăzi“. Murind doi dintre meşteri de 
„friguri rele“ — poate ciumă —, Vasile dădu de 
știre Bistriţei la 21 Septembre (laşi), trimeţînd la 
casa lui pe al treilea. 

La 9 Octombre, delegaţii Bistriţei: Leonard 
Henrici și Francisc Sobellius şi ai Moldovei: Vor- 
nicul de Cîmpulung şi un orăşean (Cîmpulungul 
e calificat pe acest timp de »oPpidum“), anume 
Mihai, se găsiaui lîngă apa Bistriţei, pentru hotăr- 
nicie. Dar ancheta nu folosi la nimic: „nime nu 
putea spune unde ie îngropată piatra, harta, iera 
plină de greşeli“, Dorneniă şi Cîmpulungeniă, scrii 
cei din tabăra ardeleană, făceau g&reulăţi, „ca niște 
mincinoşi şi tălhari“, În mijlocul poienii nu se afla 
piatra, apa rosese malurile şi „boierul“, delegatul 
special al lui Vodă, nu sosise încă, 

Vasile serie vecinilor la 19 Octombre (laşi), iar 
la 14 Novembre, „stil noă“, aceştia, mulțămind 
Domnului pentru trimeterea solilor lui la hotar, 
îi spun că nu s'a făcut nimie Şi-i trimet copie 
după scrisorile regale ce posedă. 

Din 14 Novembre avem şi o scrisoare bistri- 
țeană către Ianovici, adusă tot de patricianul Filip 
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Melandus. În iea se mulțămeşte lui Teodor pen- 

tru serviciile ce aduce, „ca un om foarte cuminte 

şi foarte învăţat,“ şi i se cere a combate intrigile 

ce se ţese la Curte. Ianovici, care semnează ca 

Vornic, răspunse la 8 Decembre, din Iaşi: iel nu 

poate face imposibilul, „mai ales dacă ie cu vre-o 

pagubă a țării. Amicus enim est Plato, amicus Aris- 

toteles, sed magis amica veritas, a qua €]0 ne latin 

quidem unguem disciscere audeo.* Hotarele at fost 

stabilite după izvoade vechi şi cu deplin temeiti. 

În 1642, Bistriţa trimise un soi în Moldova, şi 

Vasile scrise oraşului la 4 Mart şi 18 April (laşi). 

În legătură cu scrisorile româneşti ce publicăm 

găsim plîngerea lui Chiruţă, „sluga Dumilor-Voas- 

tre“, pentru un cal ce i se oprise. 

Ianovici scrise şi lui Râk6ezy, şi acesta pome- 

neşte de scrisorile lui la 13 Mari 1643 226), 

La 10 Tunie (Suceava), Vasile scrie Bistriţei, cu 

mulțămiri pentru zidarii şi cărămidarii ce-i dase 

şi apără pe Chiruţă pe temeiul chitanţei de vamă 

ce prezintase şi mărturiii iscălite de soțiile ne- 

gustorilor suceveni, în lipsa bărbaţilor lor, ce se 

afla la iarmarocul din Sniatin. La 9 Iulie (Su- 

ceava), Vasile scrie că trimete pe supusul săi la 

Principe să-i facă dreptate. 

— Râkâezy expediază, prin Bistriţa, în Septembre, un 

sol solemn la vecinul săi: pe Acațiu Baresai, care 

fu mai tărziu şi iel Domn al Ardealului. 

La 20 Iulie, înnaintea acestei solii, Vasile-Vodă 

iera la Răţuleni („haczulani“), de unde trimete 

înnapoi pe meşterii ce i-ai făcut la „edificiul“ ce 

clădeşte, „certi fornaces“, uşi şi fereşti. „Acum, 

gata fiind bolțile clădirii de jos, casa de sus o 

voit face de lemn, cum am înțeles că se fac case 

şi în alte părţi“.
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— În 1644, Moldoveni, supt un căpitan, şi Mun- 

teni, supt Constantin Serdarul, „tînărul Şerban- 

Vodă“, veniră în ajutorul lui Râk6ezy contra Im- 

perialilor, şi Bistriţa cheltui cu dînşii, cum chel- 

tui cu Boros Jânos, trimes de Principe în Mol- 

dova, cu Chiruţa, pentru a-l împăca, cu boierii de 

la vamă, pentru a-i cîştiga. 

„ Vasile-Vodă cere la 20 August cuie pentru 100 

de lei („leones“), avînd nevoie de 600.000. Iar la 
25 Septembre, el adauge bani pentru cuiele fur- 
nisate (ambele scrisori din Iaşi). 

” Se răspîndise zvonul că turburări ar fi izbucnit 
în 'Țara-Romănească, dar Mihai Edtvăs (Goldsch- 
mied) dezminte aceste ştiri, ca Jude al Braşovului. 
întw”o scrisoare din 8 Iunie către Bistriţeni. 

Bistriţa trimese la 21 Ianuar 1645 doi soli cu 
daruri în Moldova, unde Vasile serba nunta fi- 
cei sale Maria cu Ianus Radziwil. La 8 Februar, 
din Iaşi, Domnul mulțămia pentru această solie, 
„acum cînd s'a săvîrşit, cutajutorul lui Dumnezeti, 
nunta fetei mele“. 

Din Suceava, la 26 Iunie, Vodă serie apoi pen- 
tra un furt de mistreți (sic). La 7 Iulie, Gin același 
oraş, iel vorbeşte pentru un proces, 

Și în 1645, Boros trecu prin Bistriţa în Moldova. 
La 15 Mart 1646, Vasile-Vodă intervine pentru 

piei şi două „oale cu miere“, oprite unui Cîmpu- 
lungean. el mai scrie Bistriţei, tot din Suceava, 
la 12 Iunie şi 13 Iulie, iar din laşi la 18 Novem- 
bre următor. 
” În 1647, o scrisoare domnească din 9 April, cu 
data: „in civitaţe“, 

Vasile scrie Bistriţei la 12 Decembre 1648 (laşi), 
răspunzind la o misivă din 24 Novembre prece- 
dent. Iar Ianovici, acum „Logofăt-Mare al Moldo- 
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vei“, vorbeşte la 12 Ianuar (Suceava) de niște „ar- 

gentei seyphi“ ce se fabricase la Bistriţa. „Nu mi-ati 

fost tocmai pe gust, dar nu că meşterul nu se 

pricepea, dar n'a avut vreme“ ; iar, de acum, „de 

va mai trăi“, lanoviciă promite a face comandele 

din timp. ” 

În 1650, Bistwiţa dărueşte 30.000 de şindile lui 
Vodă. , 

Socotelile pomenesc solii în 1651, și Vasile-Vodă 

serie din 93 Maiu şi 19 August Bistriţei (ambele 

scrisori din Iaşi). 
În 1652, oraşul face daruri la nunta Ruxandei 

cu Timuş, 

În 1653. Bistriţa avu mari cheltueli cu războiul 

din Moldova, unde Râkdezy şi Matei Basarab în- 

locuiră pe Lupul cu Gheorghe Ștefan. Şocotelile 

enumeră spioni, trimeteri de arme, de daruri, ete. 

De la Domnul înlocuit n'avem nici-o scrisoare, 

De la noul Voevod însă posedăm epistole către 

Bistriţa din 27 lulie, din lagărul de la Suceava: 

din 16 Septembre şi 4 Octombre, tot de acolo. Mai 

serie, din aceiaşi tabără, comandantul ungnrese 

Ştefan Petky, la 15, 16 şi 21 Septembre. 

În 1654, numai menţiuni, fără mare importanţă, 

în Socoteli. 

La 30 Novembre 1635, Gheorghe Ştefan adre. 

sează o scrisoare Bistriţei. 

În 1656, solii din şi în Moldova. 

Domnul serie Bistriţei în 1657: din 19 Februar 

(aşi), din 26 Iunie (Suceava), pomenind pe Du- 

mitraşeo Postelnicul, din 6 lulie şi 9 Septembre 

(ambele din Iaşi). 

În 1858, Vodă iera la Iaşi în ziua de 23 Februar, 

cînd serie iarăşi Bistriţenilor.
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Năvălirea celor doi Domni noi, Gheorghe Ghica 

și „loan Mihai Radul, cu mila lui Dumnezeă Domn 

şi Palatin a toată 'Ţara-Romănească“, se făcu, în 

August, prin pasurile muntene. Bistriţa află de la 

Braşoveni isprăvile aliaţilor. Aceştia serii Ja 27 

August că nici-o comună din Ţara Bîrsei n'a ră- 

mas nearsă. „Cu adevărat s'a reprezintat aici cu 
noi Ruina Ierusalimului“. 

Menţiuni de mici daruri şi solii ocupă anul 
1659. 

În 1660, Ştefâniță-Vodă, Domn în Moldova încă 
din anul precedent, scrie o scrisoare Bistriţenilor, 
din Iaşi la 30 Mai, o a doua din 23 August, oa 
îreia din Cotnari, 16 Septembre, o a patra, de po- 
liteță, din 5 Octombre. O alta, din 30 Novembre, 
ie datată iar din, reşedinţa Iaşilor, 

În 1661, solie moldoveană şi scrisori ale lui Şte- 
fâniță din 20 Mai și 5 Iulie (Iaşi). 

În 1662 noul Domn: „lă Istratie Dabijea Voevod“, 
scrie din Iași, la 21 lanuar, 29 Septembre şi 7 
Decembre. 

În anul următor, Moldovenii şi Muntenii mer- 
seră să ajute pe Turci contra Imperialilor, în prima 
campanie de la Neuhiusel. În cursul expediţii avem 
o serisoare din Iaşi a Caimacamului „Toma Canta- 
cuzino,. Vornicul-cel-mare al erei Moldovei“, anun- 
țind, la 5 Novembre, că Vornicul Verzelescul, din 
tabăra Domnului, a fugit la Cazaci, şi o alta din 
Iași, 8 Decembre, pentru „liberarea unei fete“. 

La 28 Novembre, Sibiienii înştiințaii pe Bistri- 
țeni că Vodă va trece pe la iei, la întors, 

În 1664, în noua expediţie de la Neuhăusel, se 
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pare că Dabija trecu, la dus şi la întors, pe aiu- 

rea, 
” 

Moartea lui Istratie-Vodă se întîmplă în 1665, 

dar după 10 Iulie, cînd acesta serie Bistriţii, din 

Iaşi, pentru un anume Drăguţescul. 

În 1666, Domnul iera Duca-Vodă, care se adre- 

sează Bistriţei la 18 Februar, din Iaşi. i 

Ie scos însă în acelaşi an. și Domnul care serie 

oraşului la 8 Iunie 1687 ie „Iliaş Alexandru, Domn 

al Moldovei“. 

în 1668, solie moldovenească la Bistriţa. 

în 1669, Duca, revenit în Domnie, serie Bistri- 

ţenilor, din laşi, la 17 Februar. 

în 1671, 9 Februar (laşi), „Antonie Ruset, Dom- 

nul Moldovei“, serie vecinilor pentru afaceri câm- 

pulungene. Scrisoarea poartă pe dos: „la biru de 

Bistriţn“. 

în 1673 se petrecu expediţia cea mare a Turci- 

lor la Hotin, şi avem o foarte interesantă  seri- 

soare a lui Petriceicu: „Ld Stefan Petru  Voevo- 

da“, dată din Hotin, încă la 3 August. 

Hussein-Paşa, serie iel, a venit la hotare cu ” 

oastea şi a cerut Principelui Ardealului a i se 

face la Bistriţa două mii de suliți- 

„Dar suliţele acestea trebue să fie mai uşoare, 

cum poartă călăreţii pe acolo“ Pentru a evita trime- 

terea lor plină de greutăţi, prin pasurile munţilor, 

Domnul cere a-i se expedia mai bine vre-o şese-
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septe „maeștri de sutiţi“, pe cari, din parte-i, îi 
va ajuta la lucru. Iar cheltuiala o va înnapoia 
Hussein. 

La 20 Septembre 1674, din Iaşi, după termina- 
rea campaniii contra Cazacilor, Dumitrașco Can- 
tacuzino, noul Domn moldovean, serie Bistriţei. 

În 1677, vizitară orașul Vornicul Nacu — de la 
care avem o sumedenie de scrisori romănești, iel 
şi, mai tîrziă, fiul săiă, fiind vecinii buni și prie- 
tenii credincioşi ai Bistriţei — şi „ambasadorul - 
francez“, în suita căruia, găsim şi pe Tăkăly Imre. 
viitorul Oraiă ardelean cu reşedinţa la... Nico- 
media. 

La 30 Februar 1679, serie din Iaşi Duca-Voevod: 
»lw Duca Voevoda, de curind strămutat în Mol- 
dova. “ 

Tot Duca scrie la 4 April 1680, din aceiași 
reședință. O companie de „Pehlivani“ turcă trecu 
în acelaşi an în Moldova, prin Bistriţa, unde Sfa- 
tul nu-i lăsă să se producă, „pentru fel de fel de 
neajunsuri“, 

Urmă războiul de la Viena. Una din consecin- 
țile lui tu înstrăinarea unghiului nord-vestic al 
Moldovei, care fu ocupat de Poloni de la 1691 la 
1698. Despre această ocupaţie. vom vorbi mai pe larg cînd vom examina pe rind documentele ro- 
măneşti din această periodă. Aici dăm numai 
câte-va notițe asupra celor scrise în altă limbă. 

Ocupaţia polonă în Cîmpulung pare a f ante- 
„„rioară anului 1691, fixat de Nicolae Costin. Încă de la 20 Maii 1683, un Gavril Rohmistrul (deci 

un ofițer polon) serie Bistriţei din Cîmpulung, 
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De la succesorul sai superiorul lui Gavril, Ale- 

xandru Davidenko, un Moidovean, avem întăiti o 

scrisoare din 6 Maiă 1687 pentru un furtde cai; la 

sfirşit iel dă ştiri despre mișcările lui Sobieski şi 

ale „împăratului moschicesc* contra Turcilor. La 13 

Maiă, iel stăruia pentru „Nacul din Crasna“. La 16 

Iulie,iel arată că, într'o daraveră pentru nişte pagube. 

a pus să jure „oameni drepţi si bătrîni“. lar, la 18 - 

August, iei se plînge pentru o afacere de vamă, 

ameninţind că, de nu i se va face dreptate, „voii 

scrie Măriii Sale Craiului nostru al Poloniii, pen- 

tru că acum îel este Domnul acestei ţeră“. — 

La 16 August 1688, acelaşi comandant polon 

serie menţiontud ordine ale Haimanului. Altă seri- 

soare, pentru Cîmpulungeni, la 20 August 1689. 

De acest Davidel, „Moldovean de origine, om cu 

citeală pravilă multă“, care avu un moment am- 

biții de Domn, vom vorbi şi în a doua prefaţă. 

Avem apoi trei scrisori de la „Constantin Tur- 

cul, Rohmistru al Măriii Sale Craiului“, viteazul 

Moldovean al cronicilor, care scrie din „Kobak“ 

la 13 Mai 1689, pentru un om al castelanului de 

Cracovia ; tot de acolo la 4 Iulie pentru nişte cai 

și, în fine din Bănila, la 28 Mai 1692, pentru 

nişte supuşi ai săi, cari cumpărase 26 de coase 

cu patru-zeci de lei. 

Din Maiă şi Septembre 1689 avem două seri- 

sori ale lui Axintie Virzinescu sai Virzirescu, din 

familia boierului fugar supt Istrate-Vodă. Acest 

Axintie iera „misionariii apostolic la Armeni şi 

vicariti al lor în cele duhovniceşti“. lel veni in 

vidie şi de acolo la Giurgiii („in Giurgio“), de 

unde scrie pentru a recomanda în locul preotu- 

aș ca prieten al Turcilor 
lui armean gonit de or 

Azinti fusese în- 
pe un armeno-catolic, Deodat.
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„tovărăşit de un om al lui Gavrilaş rohmistrul, re- 

venit în Cîmpulung, la trecerea din Moldova în 

Ardeal. În acelaşi timp cînd anunţa aceasta (20Maiă), 

rohmistrul dădea ştiri despre Muscali şi pacea 

„ce am făcut-o noi cu Domnul Moldovei“. Supe- 
riorul săzi, Alexandru Davidenko, fusese trimes 
la Hanul „pentru lucruri însemnate. 

Din Cîmpulung, la 8 April 1691, serie Bistriţei 

un alt şef polon, Dobrowski, „eapitaneo cavaleri, 
5. BR. M. comendato în Campolongo“, pentru seri- 
sori de la comandantul de Suceava, de Hasstall. 
Acesta, un German: „Johann Friedrich von Har- 
stalien, Obrister Ihrer K. Majestăt, Commendant 
zu Soczawy“, serie din această cetate la jii Maii 
1692 pentru a-și apăra „sieagul“ de calomnia că 
pradă şi, la 18 Septembre următor, oferind a purta 
proces, pentru o plîngere. 

În 1693, se afla la Cîmpulung Postolachi Chi- 
gheciă: „Postolak Kiegiec, proconsul Ilustrissimi 
centurii et cetera“: iel serie Bistriţei la 92 No- 
vembre, pentru un furt de cai, 

Cu aceasta se mîntuie documentele în alte limbi 
decît cea românească din corespondenţa ordonată 
pănă acum a Bistriţei, şi ne oprim aici, Cînd ma- 
terialul inedit îmi va sta la îndămînă — cel 
românesc şi cel neromănese — pentru perioada 
ce urmează, — mai puţin interesantă, probabil — 
voiti continuă aiurea aceste studii. 

Cetitorul va recunoaşte poate că, judecînd după 
cele de pănă aici, în archivele histriţene s'au găsit 
contribuţii extra- ordinar de importante pentru 
istoria şi limba Romînilor. 
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1) V, documeniul rodnean din 20 Decembre 1268 în Zimmer- 

mann-Werner, Urhwndenduck, |, pp- 99—100, n 118. 

2) V. ordinul papal din 1264 în aceiaşi colecţie, I, pp. 92—3% 

n0 106 saă Hurmuzaki, |1, pp. 319—20, n 230 şi documentul din 

6 Decembre 128 , în Zimmermann-Werner, 1. pp. 157—8, n0 222.— 

în 1264, Năsăudul («Nazwod») ie dăruit ca loc pustii (Hurmuzaki, 

7. 6, pp. 321—2, n0 232). i 

3) Zimmermann-Werner, |, pp. 149—50, n? 211 sat Hurmuzaki, 

1, p. 462, n 38. Cf. confirmarea din 12g60, în Zimmermann- 

Werner, L, pp, 166—7, n? 235, şi cea din 1291, did, p. 171, n0 240 

+) Zimmermana-Werner, Î, pp. 203—5, n 276. 

5) Jdid., pp. 273—4- 

6) Zdid., pp. 295—6, n? 319. 

1) Zdid., pp- 437—8, n* 478. . 

8) Zâid., |, pp. 249—50 n” 853. Confirmare, idid., no 87s, pp. 

270o—z. — Regele iera la Bistriţa şi la 18 Maii 1377 (ibid, pp 

462—3, n 1072): 

9) Jdid., I, p. 459, n 505- 

10) Care iera în oraş la 17 Septembre 1349 (îdid., Il, pp. 6r—2, 

n 642). 

11) Jbid, pp. 32—3 n 655. 

12) Jdid., pp: 491—2 n 1095» 

13) Jdiq., pp. 308—9 n? gro. 

14) Jdid., pp. 97—9 n 679. Confirmare la 14 August 1364 [idid., 

pp. 214—5, n* 812). — Pentru vin, v. ibid., pp. 280—1, n” 885; 

cf. pp. 281—3. 

15) Dr. Albert Berger, Urkunden-Regesten aus dem alteu Bi- 

stritzer Archive v. 1203 dis 1490; în Program des evangeli- 

schen Obergymnasiums zu Bistrita pe 1893; la aceasta dată. Nu 

se află între copiile de documente bistriţene din Bibl. Ac. Rom. 

16) Berger, regestele citate, la datele de 2r Octombre 1410, 30 

Mast, 27, 23, 30 Iulie 14x2, 28,29, 30 julie 1414, 27 Decembre 1419;
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11) Copii de documente bistriţene la Bibl. Ac. Rom. Sigismund 
confimă decizia la xqr4 (7did,J. 

18) Hurmuzaki, 15, p. 663, no sâ, 
15) V. şi W. Wenrich, Geschichtliche Vorbedingungen zur mol 

dauischen Lehnusherrschaft au der Bistrita, în Archiv fiir stedeu- 
diirgische Landeskunde, Ahe Folge, VI, pp. 67—8. 

20) Hurmuzaki, 1%, pp. 37—9, no 25. 
21) V, izvoarele în lorga, Chilia și Cetatea- Albă, p. 130, nota 3, 
22) Berger, regestele citate, la data de 30 Septembre 1469. 
23) Hurmuzaki, Il, pp. 221 —2, n 199. Cf. îâid., p. 352, p. 396 
24) Berger, regestele citate, la datele de 2r Februar 1470, n-le 

214, 215. 

25) Jăid., la dara de +2 Maiii sq-r, no 232 
26) /ăid., la data de r-iti Mart 1474, n0 265. 
21) Jdid., la această dată, no 246 

28) Jdid., la această dată, n” 263. 
29) /ăid., la datele de 8 şi 12 August 147r, nle 237—8. Din ul- 

timul nr se vede că Ciceiul nu aparţinea încă Moldovei. O alta o 
avem pentru 1474 în faptul că 'a 15 Septembre ain acest an Ştefan 
trimete prin Bistriţa, aa ambasador castelanului de Ciceiti (id, 
n% 270). - 

30) did, la data de g Februar 1473, n0 2355. 
31) Jdid., la data de 26 Maiii 1473, n 260. 
32) C. Moisil, Doud-spre-zece scrisori domneşti din archiva ora- 

ului Bistriţa, 1897, în 80; p. 3. Căpii de documente bistriţene la 
Bibl. Ac Rom. Ă 

38) /did., la această dată, no 26, 
34) «Bo espectu ut prefati cives, ex quo ipsa civitas nostra pre- 

cise în confiniis et metis regni Moldaviae et faucibus moldavien- 
sibus adiacere perhibetur.» ... 

35) Căpii de documente bistriţene, la Bibl. Ac. Rom. 
36) lorga, Chilia şi Cetatea- Albă, pp. +72 şi urm. — Chiar în- 

naime de pace, regele permisese negustorilor a veni în Ardeal 
(Berger, 7. c., la data de 20 Tanuar 1473, n0 252). 

37) «Superioribus disturbiorum temporibus, propter creberrimos 
hostium incursus.> 

28) Bibl. Ac. Rom., câpii de documente bistriţene, 3 Iunie 1475- 
Cf. Hurmuzaki. II, pp. 2ar-2, ne 199; pp. 232-4. n 2r2; p. 328, 
n? 293; p- 396, n* 352. Nouă reunire la 1498 (Archio fir sie. 
Landesk., Neue Folge, XUX, p. 120). — La 1503, regele Vladislav 
contesă Bistriţenilor dreptul da a nu plăti pentru dependența Rod- 
nei quinquagesima regală (ccpiile citate). În 1520, locuitorii din Rodna voia să înceapă iarăşi lucrul în minele de aur și argint, deschizînd şi alele nouă, şi regele li iertă ori-ce dare câtre el, 
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dacă se va constata că afacerea poate fi fOlcsitoare pentru Coroană 

(copiile citate). 

39) Wenrich, Z c., p 79: 

10) La 25 April 1481, se-ieii măsuri contra unor hoţi ce atacă pe 

oamenii Bistriţei (Bibl. Ac. Rom.. copiile citate). 

40 a) Berger, la această dată, n* 306; în întregime, la Moisil; 

pp. 78: 
41) Iorga, Î. c., p. 153: 

+2) Berger, Z c., la această dată, n 307. 

+3) Căpii de documente bistriţene, la Bibl, Ac. Rom. 

44) orga, î. c., p. 152, nota 4- 

45) Berger, Urk.-Reg., Il. Teil, von 1491 dis 1516; în acelaşi 

“ Programm, pe 1894, la data de 21 Novembre 1493. n 376. 

48) Jdid., la data de 6 April 1502, n% 402. 

41) «Groffe und geschwarne Boerger der Siad Molde». Căpii de 

documente bistrițene la Bibl. Ac. Rom. 

48) V. mai sus, p. II 

45) V. lorga, Votes et extraits four servir & histoire des crot- 

sadas au XVe sitcle, seria IL, Paris, 1899, p. 284, nota 1. — Cf. Jireăek, 

Die IHandelsstrassen und Bergwerke von Serbieu und Bosnien ; 

extras din Sifzungsber. der băhmz, Gesellsck. der Wisseusch., X, a 

şesea continuare; Praga, 1879, in 8. 

50) Căpii de documente bistriţene la Bibl, Ac, Rom. (19 şi 27 

Octombre 1503). 

51) Berger, 7, c-, la data de 3 Novembre 1503, n% 428. 

52) Jfid,, la data de 11 Octombre 1502; n? 409, 

58) Copii de documente bistriţene, la Bibl. Ac. Rom. 

5) Berger, 7. c., la data de 2 Februar 1509, n sos. ș 

55) Bibl. Ac. Rom,; Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, pp, 270 şi urm. 

56) Berger, 7. c., la data de zo August 1505, n? 454- 

51) Bahlui; Duminică «inter octavas festi Omnium Sanctorum» 

(5 Nov.), Moisil, pp. g-ro; căpii de do-cumente ardelene, la Bibl. 

Ac. Rom. 

58) Berger, 7. c., la data de sz Decembre 1509, n? 520. 

55) V. An. Ac. Rom. XIX, p. 208; cf. ibid, p. 261. 

50) Berger, 4. c,, la data de 13 Mai 1514, n 583. 

61) Circulară către orașele săsești; Bibl. Ac. Rom, copil de 

documente ardelene. 

52) Berger, Z. c., la data de zr Ianuar 1505, n? 446. 

68) Căâpii de documente bistriţene, la Bibi. Ac, Rom. 

64) Berger, Î c,, la data de 2 Decembre 1512, n0 s6a; în între- 

gime la Moisil, pp. 15—2. 

e 5) Copiile citate. 

56) Jdid; Moisil pp. 13—4-
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67) did; Moisil, pp. 15—6: 

68) Document din 2ș lume 1508; între copiile citate, 
83) Capiile citate, 
10) Zzid, 

o 
11) /fid. La 1515, se cere contingentul contra 'Turcilor singuri 

(idid.). 

12) Berger, 7, c., la data de 15 Martie 1510, n€ 531. 
! 18) jbid., la data de zo Iulie 1505, n9 452. 

"74) Bibl, Ac. Rom.; Moisil, pp. 17—8. 
15) Bibl. Ac. Rom.; Moisil, p. 19.* 

16) Bibl. Ac. Rom. 

71) Bibl. Ac, Rom.; Moisil, pp. 20—r. 
11 a) Bibl. Ac. Rom.; Berger, HE, p. 20, n0 735. 
18) Bibl. Ac. Rom.; Berger, 7. c., p. 38, n 874; p. a, n? 917. 
79) Bibi, Ac. Rom.: Berger, IIL, p. 26, n 283. 
80) Ureche, p. 187; Bogdan, Vechile cronice, p. 202. 
81) Ureche, p. 188; Bogdan, 7. c. 
s2) Bibl. Ac. Rom.; Moisil, pp. 22—4; regest, cu data greşită, 

în Berger, . c., p. 27, no 794; Bibl. Ac. Rom.; Moisil, pp. 26-7; 
regest, în Berger, p. 38, n? 874. 

38) Hurmuzaki, XI, apendice IE, an 1526, 
84) Ureche, p. 189; Bogdan, p. 203. 
85) Berger, p. az„n0 820. 
36) Socotelile bistriţene (se vor publica în partea a doua). 
81) Zid, p. ar, no 897. 
88) Bibl. Ac. Rom; Berger, p. 27, n” 789. 
89) Bibl. Ac. Rom. . 
90) Bibl. Ac. Rom.; Berger, p- 31, n? 818. 
91) Bibl. Ac. Rom.; Moisil, p. 25; regest în Berger, p. 33, n* 837. 
92) Berger, p. 42, no gQO4- 
98) «Ivon pannirasor, commorans in oppido Swczwa ..; gratia 

emendi frugum, necnon aliqua mercandi.» Bibl. Ac. Rom. 
94) <Egregius Logofetus.» 
95) «Camerarius ac vicetheoloneator Săczaviae,» 
36) <Greben undi Purger von der Molda-» 
91) Janusch Tyschler, Groff, myth sampt zaynen geschweren Bur- 

gern auff der Socza.» 

28) <ludex iuratique cives Campolongi; Vestrarum Dominatio- 
num assidui famuli indefessi.» 

- | 99) Egregio domino Bartholomeio, notario magnifici domini 
nostri Vaivodae Moldwanensis.» 

100) Thomas, castelianus castri Cycho, iudex ceterique iudices 
iurati oppidi Retegh et cetera.» 
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102) «Quid proficit dulcia verba vestra spectabili, magnifico, gra- 

tiosissimo domino nostro 22 

102) Hurmuzaki, Il%, p. sto, n” 358. 

108) Arch. f. sied. Land, XXVI, p. 259, n0 11: 

104) Quidam seductor-»-, ipse per partes Ferdinandi versus Mol- 

daviam ad Vaivodam in legatione fuit missus,,.. îpsi Vaivodae, 

licet absque voluntate dominorum qui tunc partem Ferdinandi te- 

nebant, retuterat ut, si idem Vaivoda Ferdinando adhaerebat, ex- 

tunc Bistriciam una cum pertinentiis sibi dabi 

105) <Ab illo enim tempore quo Vaivoda intellexit ut îpse Sere- 

nissimus rex loannes erit duraturus, postulavit ab eodem rege loanne,, . 

domino postro clementissimo, ut hanc civitatem Bistriciensem sibi 

daret et perpetuo eidem serviret. Ex quo enim Regia Maiestas, do- 

minus noster clementissimus, intellexit quod ipse Vaivoda vellet fi- 

delis Suae Maestatis esse, Vaivodae ipsi civitatem illam concessit 

usque ad modicum tempus, sed ita ut a coropa et sacro diade- 

mate civitatem illam nulla ratione alienare vult, prout alias quoque 

a nobis intellexistis» 

104) «Concordare certaque bona et iura nostra possessionaria în 

  

  
     

pertinentiis îstius civitatis nostrae Bistriciensis existentia et habita 

ipsi titulo pignoris obligare debebir» 

107) <Uti dioitur: cras, cras.» 

108) Socotelile ardelene din Hurmuzaki, XI şi notele la iele. 

109) «Nuper conquerebamini nobis quoâ Moldavi vos occupas- 

sent et in omni libertate vestra vobis derogare niterentur.» 

110) «Regia Maiestas loannes rex, dominus noster gratiosissirmus, 

sciatis ita, Bistriciam suo cum comitatu et castrum Balvanyos in 

perpetuum, ob amorem fraternitatis mutuae, nobis donavit, et scitis 

in hac re laeti et sub tutellam et defensionem nostras vos eadem 

accepimus; volumus omni favore consequi, et nil extimescatis, ea in 

lege conservare veluti priores domini vestri.» 

111) «Quod vos protervitate et xebellione vestra ian cornua 

elevassetis et nobis subiicere recusaretis et iussibus Regiae Maies- 

tatis nolletis obtemperari et castellanos nostros, qnos constituimus 

inibi în civitatem postram, mittere et intrare vecusatis,> 

112) Hurmuzaki, JI2, p- 640, n0 437. 

118) «Credatis nos a maiore usque ad minimum vos capitibus 

plecti et ad îrus'ra faciamus-a 

114) «Sed,si salutabitis nobis; bono votu vestro, nos divertimur 

exercitum nostrum in Moldaviam, et vos xemanetis in pace,> 

- 315) Sf. Mihai ce care ie vorba în data documentului ie după 

4 calendarul oriental. 

116) «Et non vultis donec vos capitibus complecti faciemus.>
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113) «Wass Fraindtschafith und Frid ist aber das, das ainer dem 
anderem sain Volck nicht frey macht?». 

118) «Ut, ex quo nos spectabili et magnifico domino Petro Vai- 

vodae terrae moldaviensis vos contulimus, ad ipsum dominum Vai: 

vodam audire et attendere cidemque obedientes esse deberetis.» 

119) Hurmuzaki, Ii, p. gr, n 65. Cf. Iorga. Chilia și Cetatea- 

Altă, p. 273- - 
120) Hurmuzaki, 4 c., p. r08; n% 79. 

221% Jbid., p. 110, n9 zi. . 

122) Cf. Arch, îst., 1, p. 48 si Hurmuzaki, LI!, pp. 311—3. 

128) Câzlia şi Cetatea-Alba, pp. 184 şi urm. 

124) <An autem tu ilium, cum te ad se vocat, convenire debeas-s 

125) <Utique iuxta grecam et antiquam ecclesiae normam extra 

fumosas civitates in silvis degentes.» 

126) «Woltet Flays pay unsseren Khyndern und Frau haben, was 

in von Netten thon wyxth uad damyt in auch etlych Geld czu ge- 

recht wyrth aus dem Czyns und auch pey den Ressen Flays haben.» 
121) «Mer pyt wyr euch von Wegen der Pferth, wollet Flays 

myt haben und was ir khynd der Frauen und Khynderen guecz 

then, myt' Norung und anderea Dyngen, sol alles peczolt werden » 

128) <Wyr wellen der sayn und eyn gresser als wyr gewest 
sayn.» 

129) «Katharina Despoth, con.uux magnifici domini Petri Vai- 
vode Moldaviensis-» .. Asupra numelui dublu de Caterina-Elena al 
unei princese bosniace, Notes ef extraits ; seria a 2-a, passim: 

130) «Wyr trauen czu Gott das uns unsser genediger Herr der 
Kezer nycht an eyn Sthyck Prot lassen wyrth.» 

131) «A spectabili et magnifico domino Petro Vaivoda, Molda- 
viensi domino et marito meo carissimo.» 

132) «Quia magnifica domino consors suae magnificae dominatio- 
nis rogat me ut sciscitarem de eo, quia tristatur multum. » 

133) V. expunerea evenimentelor în Iorga, Chilia și Cetatea- Albă, Î-c, 
(şi în Apendice). «Dan uns der unuberbyntlichiste Kezer, unsser aller- 
genedigister Herr, und dy durchlaychtigen Basschen, unssere genedige 
Herren, dy Mulda, unsser Londt, wyder geben hatt, gancz wy 
wyr es'vor geholden heben, und dar czw în Sieben Byrgen was wyr vor 
hyn gehalden haben.» 

134) «Den wyr des Kezersch Hofffolk myt muissen nemen pys 
auff dy Socza.» «Wyr mygen versthen das man uns tod mocht, und 
Gott wyl uns noch Lebtag geben.» 

1.35) «Et cum illis vule expugiare Bistriciam et cetera castra Re- 
ginalis Maiestatis.» - 

136) Ureche, p, 204; Bogdan, pp. 212-3. Cf. socotelile ardelene 
din Hurmuzaki, XI. 
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131) Aceleaşi izvoare. 

138) Hurmuzaki, II4, p. 284, n? 155. 

139) «Ex arce Wybalwanyos.» Sai Gherla? 

140) Cf. Hurmuzaki, XI, Prefaţa, partea liă. 

141) CE. Hurmuzaki, XI, p. 9or, pentru această familie. 

142) «Nihit-timendum est a Petro Waivoda, quia nos quogue 

diligentem curam habemus adhibemusque et Dei auxilio speramus, 

arbitramur quod non abibit tam quiete sicuti anno preterito». 

143) «Intelleximus quosdam malefactores de partibus Moldaviae 

consurrexisse, qui castro Chycho quodam modo insidiari conantur.> 

144) Cf. socotelile citate, în Hurmuzaki, XI. 

145) «Elegimus hunc episcopum. nostrum, nomine 'Tharasi, ad 

episcopatum wadiensem ..., în pertinentiis vestris ubique -fuerint 

presbyteri Walcorum ex mandato dominationis vestrae .. . , qualiter 

fuit et antea.» 

146) V., în această privinţă, Hurmuzaki, XI, p. 860, nota r. 

141) O încercare de genealogie a familii s'a făcut, cum se ştie, 

în Arch. îsf 

14 8) Copia are: Septembre, dar credem. că Ilie nu putea scrie 

ast-fil de scrisori în ziua îngropării tatălui săit (după data cronici- 

lor). Cu atît mai mul că se vorbeşte şi de consimţimîntul Sultanu- 

lui la succesiunea sa. 

149) «Post obitum parentis nostri... Villas nostras Rodnenses et 

illas alienare a nobis, id quod impossibile est, Ex quo autem Deus 

optimus nos elegit et proceres totius terrae nostrae, cum voluntate 

Caesareae Majestatis în dominum.» 

150) sSed si quis talia attemptaverit que non decent; milites terrae 

nostrae supervivunt; tenorem patris nostri volumus tenere : bonis 

bonus esse volumus; semper attamen aemulis nostrae instare volumus-? 

351) «Misimus hunc reverendiss mur dominum Georgium, epis- 

copum de Rhew, ut eidem dare autoritatem literasque colonorum 

în pertinentiis Bistriciae, qui tenent et utuntur graecam fidem, ut 

eidem episcopo proventum dare et administrare debeant, auscultare 

ac honorifice servareque, ob respectum nostrum vei bonae vicinita- 

tis» (5 Ianuar). Să fie «Rhew> Rev-Kâriwelyes (rom. Curtuieşel), în 

Cercul Dejuiui ? 

152) aAd aedificationem domus Ujwar.» 

153) Libenti animo Suae Magnificentiae obedieutiem, sicuti et 

domino nostro gratiosissimo adhibebimus». 

154) V- Hurmuzaki, XI, p. 862 nota re 

155) «Cusionem adulteratarum monetarum intelligimus; de ca: 

merario aliter providebimus, monetarios tamen omnes, quotquot 

sunt, ex Radnabanya statim adducere et cap tivare faciatis.> 

156) Cf. Hurmuzaki, X(, pp: 44, 7834 și 863. 
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151) Pentru această familie, v. Șiefan Orăşanu, Cronicarii Mol. 
deveni din sec. al XVII-lea, Buciwești, 899 (extras din  Conziordiri 
Ziterarej; p- 54, nota 3. - ” 

158) Officialis pertinentiarum Kykellewar.». 
155) Hurmuzaki, XI, p. 863, - 
160) Mai multe documente bistriţene și Hurmuzaki, XY, PP- 434. 
161) Cf. 2Zid., pp. 44 şi urm., 784 şi urm,, 863-4. 
162) «Ceterum scire eadem delet de latrone «t religionis chris- 

tianae hoste iam suum pezfecisse et condign;s poenas iuxta facta 
Sua suscepisse; ex quo autem Deus Optimus Maximus ad paternalem 
nostram elegit haereditatem, 1olumus esse famor et bonus amicus 
“Christianae yentis.» - 

163) Corrspondenţa bistriţeană şi socotelile Histriţei; materialul 
documentar din Hurmuzaki, 111 şi Hurmuzaki- Bogdan, I; cronicile 
moldovere şi polone. 

1641 «Ex centis regestis in gazophilacio repertis » 
155) Hurmuzaki, XI, p, E64. 
166) Jâid., nota 1 şi actele bisiriţene. 
161) Hurmuzaki 15, pp. 145—9; cf. pp. 1şo şi urm. 
168) Hurmuzaki, XI, p. 48, | 
169) fdid., în text şi Apendice II, an. 1ss6.—La 27 August, 

avem a scuisoare datată din Cctnari (eam Kotinersberg»), a lui 
“Tamasch Graft am Kottnersberg» către Bistriţa pentru un proces 
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l. 
Dume. să XYliima*j 

wa brauliu do Bintriţa ncriu acbhinelore și 

muta sanstate dumnele sotoze de tagoliu Birealoliu 

c'aji atrimau cate la noo la Domni do Bistriţa pri: 

tro lonaaco de la Yoo, c'as trmax îca În calo de 

lia voo go-agi dxiso c'a dato lonaxco În mana Yo- 

elorolin Coşumilia de Rona 30 droci de vroriţi şi 

a catiu de dat voriți (ema: co cario liu so şo me doaţ). 

Deci ne rogamo domnsloria roniro se urimeateţi 

o câte Ia noo, liuala vercsriuliu Cogomirauliu bani 

«do la lonasco do tre too a baeliula amlolaşie Înra- 

inta noatria ca no î-a luato ma mog trai pono» 

uroici şi dopa aceaa lanx mito lonnasco mile 

lnscsco verloriu Cogomiliu ma dea În tota sata: 

mara exte d potronici pria a lia slojiio dosprard: 

anace viriți pie cate doil rm le (ace leage. O: 

so apucase 6 mame ve manu (6). 

Niro ce rultar ce două capta 

JM. 
(1587.—90.] 

3 Cure taste] pan Ponan Jah. pan ei d 

ramoreș, i pan Toma, Jarni mi Pot seriem iscbi- 

pa rcalata et Bistrip. Dup'acia da cip Vremes mal 
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vostru la noi, de mndul aceştii wşta cia au trecutu 
prim Maramureș, vi dim a şti ci au fost a lui Kor- 
neş w mie (5us: mi) de wmiiri (wmuipn) nsimiţi în 

-banți]; de alti laturi, acmu nu știm, en au fost 
doi wmiiri a nuștri în ţara leaşiascu, ce i-au dzis 
en nu e acolo nece w veaste ria. Deicia înrainte, 
pe ce vrem şii şi ce vrem audzi, noi vin vrem da 
a şti ca comensuaopn noştri. Derept acia şi aemu 
avem wm acolo: de ne va aduce vr-o viaste, vn vrem 
da a şti, și iare vi rugim ce vreți audzi din Mol- 
dua, cam în[ţe; acoperit de peceiefles cn aveţi 
wmeari în Moldua, ce viaste vm vor aduce, ne ru- 
gsm se ne dați a şti, au de ru, au de bire. H 
encHT? w râ amnun, 

Inc S Gesruiss, 4 Man, £ AH. 
Adresa: ț nan Gorban snpozi wr BHCTpHUR. 

III. 
(1587—96.] 

„Esac -Pogan, biv voriniea rasi“ către Bistriţa. 
Pentru un om năpăstuit în folosul „Rusnlor“. 

Fără dată ; pecetea vupiă. Adresa romănească, 

IV. 
[1594—95.] 

+ Scriem închinzeiune şi multa sinxtate Dom- 
nului Budachi Ianrşu, birul de cetatia Bist(r)i- 
țeei, şi prigarilor şi prucalabului şi la tot svatul 
domnitale. Dup acea ne rugam domnilor voas- 
tre si faceţi bine si nu sx opreasca wamenii 
şi neguţitorii prin pari și pren datorii, cn acmu, 
cu mila lui Dumnxdzeu, sn fie Mnriia lui Craiu su-
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nntos şi Domnu nostru Ştefan Voda, iaste w țari 

ca alaltx: cine va avea pnrs de wamenii de ceasta 

parte, noi vrem trimite la I)omneavoastrn sn-i le- 

giuiţi domneavoastri ; ai Domnilwrvoastre vor avea 

liage- la Domnu nostru şi la noi. [Apoi o afacere 

privată.] 

Pecete de ceară galbenă ruptă. Adresa romănească. 

V. 
[1597.] 

ES Eu Vlps]dţijea Agathon de ţara Moldoveei, ano- 

me de Moldoviţx, scriu pace şi sanxtate marelui 

birzu de Bistriţa şi sn te custe doumnedzau întru 

Domnie cu tot wraşul împriunz. Şi de aceasta ma 

rog Mzilorn (sic) Voastra şi mx rog st fiţ şi sn m 

ciareţi, sn şi aveţi a fi cu cuvanti buni derept 

mene, ex, în ce voiu putia, multi voiu sluji Dom- 

niilor Vostre; cntra gobornnatuln st fiţi cu cuvanti 

derepta mere şi st fiți snnntoşi. 

Pecete de ceară verde neinteligibilă. Scut și trei litere deasupra. 

Vo: + Aceasta carte sn se de la mnna biereui 

de ceatate Bistriţei. 

Începutul de o mină, finea de alta, adresa de o a treia. 

VI. 
[1599.] 

Scris-am eu Badea Stolnicul şi lani Comisul, 

pric[njiabi[i] de în Fngaraş aicea aceast: carte a 

nostax pna la Budachiu Iannş. Sa ştili] ci amluat 

140 teancuri de postavu roşiu de la popla] Lazar
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şi dela Şincher Gherghe. Aşa sn se ştie. Ilne 8 rpaa, 
Darapau. 

ile not. kS Ann. 

Eakr apa. 

Pecetea cu o statue de tinăr. Fără adresă. 

VII. 
[Pe la 1600.] 

Ț Şeltuz şi 12 pragari scris-âm la Bistriţ[i] la 
priiatinii noştri prnenlab de Bistriţa ; sunntate şi în- 
chinnciune trimeatem Domniia Voastri şi de la toţi 
batranii de tîrg de Neamţu şi dim ştire dumniia- 

“voastri de rndul acestui wm anume Vusean de 
Csmpul Lungu cum au cumpnrat Î ian de la Petrea 
Șotra, iarn Petrea Şutra w au cumparat la zi de 
tirg de Neamţu di la noi; cnd cumpnri dobitoc 
la zi de trig, nimeni nu ceare snduș (chavu), iara 

„ Petrea Şotra el iaste martu, ci noi ştim en w au 
cumpnratlazi de trng. De aceasta dim ştire.H aapacraSu 
VW xen amuu, 

Pecete mică ruptă, 

Vo: $ Priiatiinni noştri giupnnul prnenlabul de _ 
Bistriţa. 

Verdyschti dass diser sprich er kyndtsein Zabdass. 
nichtt bekomen; er wer auff Ongeren. 

VIII. 
[1600.] 

+ Ilin Uarea rETMană n npnkaaaă$ CSuascuui nu- 
We 4HEST H mnore aApasie la domnealoi lui Budac 
Iannş birul de Bistriţ. Dups aciia dau ştire do- 
mitale ca au adus ]liș giuratul din Iad la noi 80



de firtarle] de finini şi 2.550 de pitn fcula; 

psntru aceaia dim ştire domiitale; şi su te veseleşti 

de la Dumnedanu adevnru. IInE $ GBuac, muta m[a]n ka. 

+ Şi voi schelarilor nime si n'aibi a buntui preste 

dzisa noastra. ” 

Pecete ruptă. 

Vo: Quietantia super victualibus in Zochja admi- 

nistratis. 

IX. 
[Pe la 1600.] 

Serisoare grecească de salutare de la mai mulți 

negustori greci din Moldova către vameşii din 

Bistriţa : Gheorghe și Ștefan. 

Pecete peste hintie. 

VO : adresa grecească, 

X. 
[1601.] 

+ T Tan Fpnnwackin BEAKIH UauUNHK AHUIEM NSKASHH MNWT, 

AHBOT H 3pazie NpIIATEAEM HALIEM AOEPHM EAAAGEHEHHA H CpA- 

HOM ha MphăAa46 WTr HCTpHUA H MAN BHPNSA THE WT 

“ram, 

Adresa: llumem BpitaTeaeM MaultM DAN NpPRKaAdE WT 

BHeTpHun H AO BUBA TH WT TaM. 

Dup'aceasta dau ştire dumilor vostre de rindul 

a neşte furi şi tnlhari şi ficentori reai (86), neşte 

Sirbi ce-u fost la Mihaiu Vodi mainte şi s'au în- 

chinat apoi la Leşi; eru, erndu iasteacmu, ei s'au 

sculat de-u fugit di țara leşescs; deea au trecut în 

ara nostri, ei au luat tot prin munte prun la Can-
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pul Lungu. Dece noi, deci am prinsu de veste, noi 

am. sarit dupr'nşii; dece, cundu am sosit la Cinpu 

Lungu, ei întra în munte; dece nu le-m putut 

strica nemics, şi au rit wmeni de-i noștri 

cu danşii; dece e-u întrebat ce wmeni sintu şi 

unde mirgu şi cum le iaste voe; ei a dzis că mirgu 

sn slujesc la Jicmon; dece eu vn dau ştire dumi- 

“lor vostre farte sn vn pnziţ de neşte crni ca eşte, 

sn nu-i eredeţ pina nu veț vede adevir încntruw 

margu şi cum le iaste toemala. Basie Aanm Marile 

TRASEH H AA ESAET 3paRcato W rii aMnN. 

Adresa slavă, 

Contemporan, pe dos: Ao 1601, 

Pecete octangulară, 

XI. 
(1601. : 

+ Seriu închinsciune și multi senntate pnrinte- 

loi meu Sfpijr(ijăon şi maici meale Costandesi, şi 

dup'acia vi dau ştire cu simtul viu pan acum, 
n'ius petit, ce amu sepat dela Belgrad ernd au 
batut Mihaiu Vod[h] razboiu cu Ungorie; deciu 
m'au prinsu nește Sasi; deci a vrut sn mu tac; eu 

m'amu rugat şi a[m)] spu(s] ea simt fevior Mogsl- 
dei, deci niu m'auo perdut. De aci eu amo tris 
(sic) carte la Andriiaș din Bistriţn]; el au trimis 
la Sas de m'au cerşit; ei au cerșiut 300 tal, iarn 
Andriiaș m'au scos dereptu 100 tal., și m'au adus 
la Bistriţ[n]; eu amu spus en m'a prinsu Mihaiu 
Vodls] la Hotin şi m'au dus în ţara ungureasei ; 
deci mn rog domnalor vostre ca lui Domnedzu 
den ceriu sn nefoiţi [sn] mi scoteţi Ing: voi în: 
țara creştini şi [si] nevoiţi sn daţi ştire pnrinteliu 

=
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miu Mogside Vornicoloi, en eu dzacu în timniţi 

de miner liutul şi piatre, şi eu amu spos cntrh 

Andriiaş en simtu nepot de frate şi fecioru de 

-soflet giorat în besea[rejen. Deci mn rog domilor 

vostre si no mn znbnviţ, aice, ce sn mn scoteţ ; macar 

niumai dW'aş presi (npren) co trupol, încr sn es în 

ţara, si nu mor de dorol vostru; şi înbutrinesco și 

am încot w barbi pnnn în briu. Şi sn afle aiasta 

scrisore a mea srnntoş pre Domneavostru w rv 

amin. 

Iekaa : 

+ F[ejeiorol vostru Cosrişel; şi simtu nomai 

co cn[meșa]. 
+ La psrin[tejle miu la Spiridon. 

Fără pecete. 

  

XII. 

(începutul sec. al XVII-lea.] 

+ Eu Orstea Dvornic wi Dslgoiupoliu i Mar- 

covelmini seriem multi smnntate și viiațs priia- 

tenului nostru bun și iubit giupinul birsul den 

Bistriţ[s] i pan Simiwn prreilab; dim dumilor 

vostre şiira cam înțeles cau dat dumnsdziu de 

Sau dus cei vrajmaș Neamţii den ţara dumilor 

vostri şi e acmu pace şi la dumiavoastră; deci] 

dim ştire dumilor vostre, d[acujlv]a hi pace la 

dumiavostra şi de ştiţ cn... (rupt) acei VrXjmaş.=-s 

cum am audzit noi, [enltrea 1) dumiavos[tr»], 

1) Prima silabă e sărită,
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scriem carte la, Mihrlia Sa la, Vod[u], la Domnu 
nostru, sln] slobodzasen drumul si înble neguțntorii, 

ca Ssrscescu foarte neguțntori mulți,—ss vie cu ne-' 
goaţe şi cu marhn la Bistriţi, dea, şi dumilur voastre 
încs v'are (sic) hi mai bine şi mai îndemna. Cum 
AHWEM MAHcevHTE (510) sapat wr ră, amin. 

Ilne $ Ascaron Ilea. 

Pecete gulbenă de ceară, 

Vo: + Priiatelenii noştri, giupnnul birnul de Bis= 
triț|n] şi giuprnul Simiwn prneslab. 

XIII. 

[inceputul sec. al XVII-lea.) 

Care carte ne-au arătat a msnxstireei a Mol- doviţeei lxcuitorii, acea carte nu poate hi de cre- dința a birui munții, carii simta scriș în cartea lwr, 
pentru aceasta cn Maria Sa Alexandru Voevodx, 
carele au fost Domna atunci țarrei Moldoveei, s'au 
ascultat de craiul unguresci, şi are hi fost trebu- 
indu a-l înnoi uricul acela înnaintea (sus: şi di) 
craiului unguresca (sus: şi) Domnul Moldoveei, 
iară îxra de'nnoitul nu poate hi sr aibx puteare 
sau înrie acea carte (adaus: a lui Alexandru Voda, 
cu acea dare n'au dat din hotarul erei lui, ce au dat din hotarul alţii țari). 

Al doile, pentru aceasta cs acesta uric, de re hi sb hie bun, nu stx peceatea pre lwe, iaste slab Și fară puteare, vedem câ poartx peceatea langx dinsr, 
dzienndu așea cu-i peceatea aceștii carte, — putea- re-are şi hi, şi acela nu-i sintoriu, pentru cu, de-arx
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hi rupi ei peceatea jos, dinnacea ss veade en nu 

poate hi statstor pre lwc; pentru acea sau ruptu 

peceatea sr n'aibx nice înteanşii credință nici ss 

aiba viaţă cu dansul într'anşi; cs de ne-ară arunca 

şi aceasta înrainte, ss hie ruptu de vrajmaşii lor, 

nu poate hi nice aceaia, pentru aceasta cn vrzj- 

maşii s'au Vara hi luat de tot, sau nice peceatea 

n'ara hi Insat acolo (adaus apoi sus: şi); pentru 

cela încx nu poate hi bunx acea carte. 

Al treile, lasam şi nu-i îngxduim, de ară hi şi 

statator acesti uric a Mnriei Sale Alexandru Voe- 

voda, iara spre noi şi spre carțile noastre aomu 

puteare n'are, cs atunci Domnul Moldoveei (adaus 

apoi sus: şi) în ţarx la noi au avut a birui, iară 

dupa acea de la danşi aceasta s'au scxdzut, pier- 

dut-au şi weina din ţara noastr, şi hotarul tot 

odatx de la noi s'au sezdzut domnia lwr; se ar hie 

ţiindu de noi aceşti munţi (adaus apoă sus: carii), 

şi simtu scriş în cartea domniilor sale cu nume 

munţii, Jiton eraiul corunatul, carele au fost şi 

înpnrat (adaus apoi sus: zilele acealea de domn 

lor (2) dentr”' Ardeal (?) ), din scrisoarea şi din uri- 

cele din ţara ungurească cum Ci pini în apa Bis. 

trițeei în ţinutul nostru wamenii carii șed, şi la 

Jad, ss le hie a-l apura de toata rnutatea,—care lucru 

pn întwaceasta vreame wamenii şi slugile Msriei 

Sale lui Voda la-u ţinut, enndr şi din țara Iwr wa- 

menii şi mişeii, cand au şi fugit din (ultimul cu. 

vînt e adaus sus) înti'anşi, Şi de au și venit dupn 

danşii, pnnn la apa Bistriţeei] numai ce i-au lun- 

gat, iara apa n'au cutezat a treace sn-i mai lunge; 

aceasta vom mnrturisi ; nice a învalui nau cuted- 

zat, nice apa dupa danşi nau (adaus sus: cutezat) 

trecut; dzis'au ei aşea cr au trecuta hotarul Bis- 

triţeei, Mnria Sa Voda (545, apoi: le-a) au dat în-
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vnțstura apa Bistriţeei si nu treacx, nice dupx 
danşii sn nu mearga, cn dupa apx iaste hotarul 
unguresc, pre carele noi pann acmu l-am ţinut; și 
în dzilele acestui Domnu Mnriei Sale s'au prilejit 

„ acesta lucru cn Miria Sa Voda au tremasi un 
i Moiariu mare anume Grama jitniceariul la lumi- 
natul craiul nostru, poftindu cum en (sus, apoi: 
pre) mișeii Mrriei Sale lui Voda din ţinutul nos- 
ru si-i goneasca înnapoi; milostivul Mrria Sa 
craiu aşe-au dat puteare cu i-au gonit Moldoveanii 
înnapoi (Sus, apoi: wamenii lui), numai mainte 
cinci au șease ai: atunci înca au fost manat M- 
ria Sa Voda armașii dup danşii sn-i ajungă pinn 
la apa Bistriţeei, iara ei nu i-au agiunsu psnn la 
apa Bistriţeei, iarx, deaca au trecut apa Bistriţeei 
încoace, de ceasta parte, armaşii Mwriei Sale lui 
Vodx înca au sosit de ceaia parte de apa Bistri- 
țeci și nau cutedzat a treace apa în ceasta parte 
dupr'nșii, cnce cr au fost învnţstura Marii Sale lui 
Vodă, iarx prespre apa au grxit wamenii cu ar- 
maşii bogat. . 

Alta, cn wamenii moldoveneşti, prscarii, cu wa- 
menii noștri din ţinutul nostru pururea şi în toata 
vreamea au pnscuit, înpreunx în apa Bistriţeei, ce 
nice W danzwrx nau aut serba înpreună nice 
cu un cuvăntu ru, ce pururea şi în toat vrea- 
mea au pnscuit şi nime nemica n'au grnit aice 
Sau cutedzat, cn s'au vndzut şi Sau cunoscut ex 
iaste hotarul nostru psnn la apa Bistriţeei, şi, en 
au fost în vreame (sus, apoi: de) wşti şi veaste de 
wşti, noi am” tniat dincoace de apa Bistriţeei, noi 
am îxiat plaiurile şi carzrile și am ținut straje, 
și nime de-ai voștri nice wdiniwrz n'aau venit 
nice au grait sau si hie dzis un cuvantu si nu 

4 ținem acolo straje ex nu iaste hotarul nostru (apoy
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„şters: pre care): nu puteţ tagadui nice domnia 

voastră; care lucru sintem gata a-l marturisi cu 

carțile şi cu wamenii, de ss va pofli; înnaintea 

Mnrriilor Voastre şi domniilor voastre mai multe 

avem a grxi; dea aceasta dăm știre. 

Gmenilwr acelora le-au fost numerile acestea, 

carii au grsit cu armașii; Preban Cozma de la 

Putna (apol sus: al doile), Simiwn Serbsscul din 

Vama, al treile iaste Popricaş Tachim din Vamx, 

al patrul[e] iaste- Petrea Diiacul din Cumpulungi, 

al cineile iaste "Toader (Oniţeei din Cimpulungu, 

al şeasele aste Toader Țimpou din Cimpulungu, 

al şeaptele iaste Greachin Curbune din Cimpu- 

lungu, al optul[e] iaste Petrea Oreţul din Cumpu- 

lungu,al nowle iaste Mihnila a GOniţeei din Crmpu- 

lungu, al dzeacele iaste Grigoriţa Bra din Csmpu- 

lungu, al unsprxdzeacele iaste Nechita, Steanţeei 

din Csmpulungu, al doile /adaus, apoi sus: sprsd- 

zeace] Ilixş a lui Timohie din Cimpulungu, al 

tveilespradzeace iaste Miron Steanţea din Cam- 

pulungu, al patruspradzeacele iaste Gavrila Ta 

rxţ din Cimpulungu. 

XIV. 
[inceputul sec. al XVII-lea.] 

35 as Dima, pwrtar de ceatatea Suceavei, scriem 

multi pace şi srnatate de la D[ujmafejdzru la bun pri- 

iatenul Mnrii Sale- Dwmnu vostru şi al nostru, la 

dumialui marele birsul de Bistriţs şi la toţ dwmanii 

de acolo ; sn fiţ dumilie voastre sonntoş şi veasel[i], 

cu toţ wamenii dumilwr voastre. Alts, dum ştir[e] 

dumi[t]al[e], fratele nosiru, mai mare birnu de Bis- 

triți, Cam trimis cest neguțntor den țara noastr cu 

ban(i] gata a Mnrii Sale Dwmnu nostru, tot lei, sn
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cumpere cue de șindile de traba cetnţii ; ce va poh- , 
tim pre dumiata sn faci dumnata prentru voia 
Msrii Sale Dwmnu nostru, sn fie cumpnrntura cum 
au fost denthi, exte trei mii la un leu bntut, si 
cumpere nwap dzet[i] de mii de cue, iar, enndu 
au venit al doile rindu, el le-au cnumpnrat mai 
scumpe, pentru esc[i] Mnriia Sa Dwmnu nostru au 
dat tot lei bstuţ[i], iar, cene au venit la cue, el au 
adus de alţi bani, prentwacea s'au luat mai scumpe ; 
iar acmu dh știr[e] d[u] mna(ejtalţe] c'am trimis tot lei 
bituț;ceneregim d [ujmn(e]tal[e) sa fac[i) d[u]mnfejta 
prentru voia Mnrii Sale Dwmnu nostru, ss si cumpe- 
re cate trei mii de cue la un leu batut, nwapdzss[i] de mii, și ss fac[i] d[ujmn (e]ta scrisoarea d[u]m[nejtale la Dwi cestui neguțntor, cum s'au cumpnrat, si aibn cre- 
dinţa dumital[e] la nwi, iar, prentru ce vei fa [e] a[u]m- 
n[ejta prentru voia Mrri Sale Dwmnu nostru, mai 
multu vom avea a sluj [i] treabel[e) d[ujm[ne] tal[e], ce vei pohti d[uj.a[nelta de la nwi; diruia[s]en m[i]l[o]s- 

“t[i)vul D[ujmnţe]dziu si fi d[ujm[ne]ta sinstos si veasel, cu toain casa, d[u]m[nejta (sic), şi si fii d[ujm- 
[neta bun frate şi priiaten cu toata ima, (3i2) dlujm- 
|ne]tai[e), su fi d[ujm(nejta sinntos, 

T Iacob diiac nncaa WT TpaA cSuagcken, Mcua IH, îi, 
Pecete neagră, mică, ovală : Anma ... wa. 

Vo: + Întru mine dumisale biriului de Bistriţi . cu cinste sn sn dea. 

  

XV. 
| 

[Începutul sec, al XVII-lea.] 
x î Cu mila lui Dumnedzsu eu plecatul vl[u]d[ijea 
Agathon şi popa Mitrofan, egumenul de la MANAș- 
tirea de Mold[u]viţi, seriem multa pace şi snnntate
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laa Domnealui la censtitul birzu şi la tot sfatul 

Msrietale de în wraşul Bistriţeei ; entrn aceasta pof- 

tem (8ic) de la prea m[iJl[o]stiv Domnul Dumnedzsu 

st duruiase» buni pace şi sanatate Mariilor Vostre, 

amin. Alta, de veţi vrea Maria Vostrn si ştiţi cum i 

într'aceasti țara de rindul veştilor, cu mila lui 

Dumnedziu aemu iiaste pace bun și s'aau cură- 

țit țara de tote oştele și am fost şi nwi cu Mnriia 

Sa cu Vodn la înpiratul, şi sa ştiţi Msriia Vostrn 

ca multi am înblat pre la toţi başii şi la cei ve- 

ziri peîntru cei vrijmaş(i] de 'Tatari, cu era st vie 

înr grişi pre aicia si treacă, ce cu voia lui Dum- 

neidlznu şi cu nevoinţa ce am nevoit şi am spus 

başilor cum i ichis(s] calea pri aicia; deace, candu-i 

aemu, nwi rugim pre Domneaa Vostrs ss faceţi 

su slobodzi calea si sn hrnneaasci aceşt[i] snraci 

de wmene, e: dentwacoce nu-i aece w grije; alta, 

forte rugrm pre Domnesavostr, ci am tremes dwi 

cai cu treabele mnnsstirii, sn cumprrăm nește ss- 

curi şi de alte ce-ne va mai trebui; deace forte 

ragim pre domneaa vostri sa faceţi bine sn ertaați 

vama acestor dwi cai; nwi mai multa avem a sluji 

Mwriilor Vostre ; şi sn fiţi Mnriia Vostra sinntoși de 

la m[illţolstivul H[risto]s. Amin. 

p 

+ Lă censtita man a birmului de wraşul Bistri- 

ţeei şi la tot sfatul Mnriei Sale ss si dea. 

Pecete neagră ruptă.
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XVI. 
[Începutul sec. al XVII-lea.) 

+ Vasilie Taimat[iu], diregstorul den Cimpul lun- 
gu, şi Grigwri de-acolo seriem paci şi swnntate la ai 
noştri buni priiatini şi fraţi dwmnii de Bistriţa]. 
Dim ştiri dumilor vwastre de rindul veştilor: cu 
mila lui Dumnedziu avem vești bune şi pace de 
toate parţile; puţinie Tatari au fwstu veniţi ciaste 
dzile, nește Gealalui; deci s'au turnata înnapoi, şi 
au msnatu Msriia sa Vod suli la Ifanul pentru 
aeștea Gealalni, cnci au venitu.; deci au adus veaste 
bun[]; deci Dumneavoastrn sn nu aveţ nici w 
griji] dentr'aceasta parte, si nu purtaţi, cr, de-am 
şti de rnu, noi am trimeate la Dumneavoastri ; alta, 
de aveţi ceva treab[i] la Vod[s], Mnriia Sa iaste 
la Suceav[a] acmu. Gui nuunm n aapaserSn XE. 
Amin. Și sn fi shto (3i6) cu bun] paci întru 
mulți ai. 

S Aare Iloa nuc. 

Vo: + La ai noştri bun[i] prietini şi fraţi dwm- 
nie de Bistriţn sn si dea aciasti carte. 

  

XVII. 
[Începutul sec. al XVII-lea.) 

Către Bistriţa. De la, „smeritul egumenul Galerie 
și de la tot (ic) fraţii sv[intei munastiric, pentru 
ue „frate“ times la oraş cu niște „feciori“ şi „1 cal, 
si-l dea pre cue, la cine s va afla“, 

„llne S Gaarun“, Novembre 21. 
Un P. $., într'o rea scrisoare, probabil a egu- 

menului, cere sextarea de vamă. 

Pecete neagră, fără ceară pe iea. Adresa romănească. 
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XVIII. 
[începutul sec. al XVII-lea.] 

Adeen eu Simiwnel Vornicul de Cimpulu(n)g şi 

Vasile Romaşcel şi Vasilie Tilimad[i], gorştinarii 

de ţinutul Suceaveei, seriem bun pace şi srnatate 

dumiatale birzu de cetatea Bistriţiei şi a tot 

cinstit svatouls dumiitale. Alta, dim ştire du- 

miilor vostre de rnudulr cestui fecior anume 

Ghiwrghie, ca l-am trimis cu cel :0ln de l-au pe- 

imecut pina în Rodna. ( sa oprit înțăii un cal. 

Gheorghe cumpără vite cînd era permis. Dar Bis- 

triţa închide hotarele. 'Temîndu-se, nu. merge la, 

vamă) ce-au întrat în munte ss treacă, Ca neşte 

ars wmenii dumiilor 

5 durnminndn 
wmeni ce nu s'au preceputr, 1 

vostre au curst dupsnşi şi î-au giuln] 

în salaş noptea, de acii i-au ixiatn şi-au jecuiti Şau 

Ixsat unuli în nume de morti, șau luain de la 

Ghiwrghie 1 florinți şi un inel de argi(n]t şi unn 

nastur de arginti şi cuțrtulb şi punga şi un ţiu 

(gic) şi uns cumanac şi w gugili şi desagii cu 

bucate şi w enlsdare şi burdujii şi 2 prrechi de 

wpinci, ş'au mai luate soţii celui ucis 1 soemans şi 

w gugelx, 1 topor, Î cumxnac. (Cere restituţie.) 

Două pecetii de ceară: una brună, alta verde; neinteligibile. 

Yo: aâresa romănească, Scrisă întro'ntinsoare. 

. XIX. 
(începutul sec. al XVII-lea.] 

DDe la „eu Simiwn deregntoriul de Compul lung 

şi preuţii de acolia şi butrsnii satului de acolo“ 

către birăă, pentru 2 da unui tălhar „strensore 

-sa spue cine i-au fost gazdiale, cice cn mulţi w-
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men[i] ş'au pus bucatele şi doara au fost derepţi“. 
Iunie 17. 

Vo : adresa rominească, 

Pecete ruptă. 

XX. 
Îinceputul sec. al XVII-lea.] 

Eu vornicul de Cinpulungu. Scriem închins- 
ciune şi multi ssnntate la birsul de "Bistriţa şi la, 
tot svatul domiitale, şi dim ştire domiitale dle] 
randul aceștii vsmi, c'au venit alţi vameş_de w au, 
mai scunpit; deţ[i] ne rugim domniilwr vostre, 
că priătezilor celor iubiţ, ca sr faceţ bine printru 
voia nouastra si faceț w carte la domiiasa la Vodi 
sn u lase cum au fost şi mainte vreame, şi can 
(sic) cu laud, ex, de nu o-u vor Insa si fie ca. 
mainte, mulţu val si va face; cine rugim forte de 
aceasta sn faceţ, cn ştim en domiiasa Voda va [fa]ce 
printru voia domiilor vostre; va lasa pre loc ra[va]ş. 
De aceasta ne rugim domiilor vostre Şi sn fiţ st-. 
nitwş. 

[Neinteligibil] wt Dlsgoepolea, Dec. 22, 
+ Nes[i] întrun chip nu vor sr mai scadza, ce 

ne vugim domiilwr vostre ss faceţ bine s faceţ, 
carte la Voda. 

Pecete mică de ceară neagră, fără nimic pe iea. 

Vo: La birrul de Bistriţa și la tot svatul Do- 
misale. 

XXI 
[inceputul sec. al XVII-lea.] 

+ Noi vornicii ae Ormpulu(ng] serie[m] închi- 
năciune şi multa sanatate Mnrii Tale bireu An-
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dreeaşn de cetatea Bistriţeei. Alta, dm ştire du- 

miitale denri Ursului de la noi cau fost şe- 

dzinsdn în straj, ear Ştefan Tărîţ au încugiuratn 

straj ; ear vornicii au prădat pre Ursul, de-au dat 

Ursul 4 zloți globs vornicilor, ceine au fosti atunnci; 

deacii Ursul au srtinsi pre Ştefan si-i plhteascn 

acei patru zloți ce-au dat printru dinsu. Bară Şte- 

fan au fosti curinprrat w eapn direpii 3 florinț la, 

Gol Mateş din Ead. Deacii Ursul w au dat vorni- 

cilor eapa, ear vornicii n'au vrut sn w ea, cau 

fost rea şi scop de unn picior; deaci acmu am 

trimis pre Ursul la dumieavostră ss-i Jegiuiţi, și 

eapa înc w am trimis la dumnieavostrn; deaci 

pohtim pre dumneavostri si aibs leage la dum- 

niea vostri cu direpntule ; de aceasta rugimn pre 

Dumieavostri ; noi încs vom face printru voea 

dumiilor vostre, şi sn fiți snztoș wt Hristos amin, 

Inc Man kr An. i 

Pecete neagră ovală. Petec lung de hirtie. 

Vo: $ Si sn dea aceastn carte în mrna birxului 

de cetatea Bistriţii cu mare cinste. 

XXII. 

[Începutul sec al X VII-lea,j 

+ Moriile voastre, domni de cetate Bistriţii şi 

la tot svatul Mauriilor Vostre, del[a] milostivul 

Dumedziu poftim Mnriilor Vostre bunn s(n]n[u]tate 

şi pace. Cntrs aceasta facem ştlijre Mnriilor Vostre 

pentru rindul iwbagilor Mnrriilor Vostre, tari, sco- 

ţindu-ş bucatele lor în prmsntul Moldovii, de ne- 

voe, şi nici w nevoe neavend, ei acia fost cat au 

58851 | APTE 2
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fost wbiciaiul din bsireni vama sx-ş dea; iar ei 

vana, nau vrut ss-ș dea pe wbiciai ; apoi, vadzand 

ca nu ş-au daţ vama, s'au luat doî iape, cnci cs 

ei toate strnjil[e] Mnrii Sal[e] lui Vodn ie rupseri 

şi csleara poroncil(e] împsraltejşti şi Domnului 

nostru ; şam vrut sw-i prindem ss-i punem la ne- 

voi, apoi nu ni-am îndurat a strica prieteşugul 

cel din bitrun[i], ce-m veghia vos Mnriilor Vostre; 

şi cu aceasti vamt s|s]jntu datori Bnrguwani; iar 

alții n'au amestec; caria fat[e] 32 de lei; şi iaca 

noi trimisi-am sluga noastr acolo la liagea Mr- 

ziilor Voastre, ca s[n] pluftiasen cine-i vinovat, st nu 

hii alte amestecnturi, între wamenii noştri și voştri; 

iar ei vruri să-l omoars, acolo; şi platiia pele, 

carele s'au luat aicia pentru vama lor din nainte 

birailor de Brrgnu şi dinaintia lui sulgubiriu, caria-i 

plata 40 de lei; iar ei sn proptiri şi Du vruri a-$ 

da vama şi luarn hotarol pn în Puntia Bistriţii, 

unde-i straj[a] Msrii Sale iui Vods, şi dziseri cn 

p'ar da vama, cn li-au fost bucatele _pre—hotarul 

ungurescu; iar noi ştim din batranii noştri er ne 

s[i]ntu hotarsi[e] înpnrţite de unde-s curg apelle)]; 

iar, de vu pare Mnriilor Voastre cs-i mai multu 

hotar a Mnriilor Vostre, si eşiț la hotar, şi om eşi 

şi noi. Şi alta poftim pre Mhriile Voastre sh ne 

faceţ rspunsu cum mai degraba, sn ştim, da veţ 

Mnriile Voastre acele bucate ce s'au luat au nu, 

ss-s da (8ic); de le-ţ aa, sn ştim; de nu, iar sn 

știm ; en noi vom da ştlijre Marii Sale lui Voda 

pentru a[&Jestu lucru şi, nedinâu-le bucate, Mr- 

riia Sa Vod[s] nu-ș va isa wamenii Msrii Salţe] 
la pagubs, ni&[i] noi; ce bine st ştiţ cn vom lua 

cu doî parți mai multu decent s'au luat; iacn vite 

de vam s|hjnts nephtit[e] 170 de vite, vaci, cai, 
boi şi dziace cai, bsrbaţi cu femiai. D'aceasta vi
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scriem. Sa hiţ Mariile Voastre s[n]natoş del[a] Hris- 

tos. Amin. meu. Av. 18. 

D[omnii]lor Voastre prieten si de bin[e] voitor 

fe 
Vornicul de Cumpul Lungu. 

Pecete cu fum. 

Vo: La d[o]mnii de Bistriţ[n] în ţara ungurțejaser 

sn S[n] de ; aapae. - 

  

XXIII. 
[începutul sec. al XVII-lea.] 

Eu Coste di Lucaveţ şi Gligorie Oszacul, boiarii 

Lucaveţului, seriem şi mrrtorosim cu ceastr scri- 

sore a nostre cum au vinit popa Iwnaşco din Bu- 

dinţi înnaisnte nostre şi au nt sam ds cel cal 

ce este la acest wm al nostru anume Matei, ce av 

eşit în ţara vostre şi noşiri av fecnt. (um noul...1) H 

aa eur), este calul de furat cel cal sur rotat; arh 

cine av fncut acele cuvinte, el nu va dovndi; er 

acel cal es[te] dela popa Dumitru den Moisei, şi 

popa Dunitru l-av cumpsrat feciorul Macsim din 

Ingeş, şi dela feciorul lui Macsim l-av cumpnrat 

popa Iwnaşco, ar dn. La Iwnaşco l-av cumprrat aest, 

wm al nostru anume Matei; dei noi ni rugnn 

dumilor 'vostre boiarilor sav vatamanilor, sa fie



unde va hi în țara unde va, ca sn credeţ dumnea 
vostre cu est[e] wm bun și direpiu, cn este nescut Qi 
la noi da Lucavsţ dn ţara Moldovei, şi si credeț 
dumnea-vostrs ceasti serrisore a nostre unde si 
va arnta, 

Tine 5 Caveţ (ic) mua Oh. 281, 
+ Coste şi Gligorie naaneceer, 

Două peceţi cu negru, indistinete. Pe una, pare-se, litere greceşti, 

Pe Vo, de altă mînă: Adeex eu popa Domitru 
mxrturiszscă cu suvletul meu cx acestu cal Îi 
(sic) de la mene şi pre deretate ; iata și herul: 
NL ic). 

XXIV. 
[inceputul sec. al XVII-lea.] 

(„Aza pan Gheolgsie, deregatorulh de Campu- 
lo[njg, câtre birău şi „Păricxlab“.) 

+ Azi pan Ghewlgnie, deregxtorula de Campu- 
lo[n]g, seriu închinaxciune şi multa sinatate du- 
mitale birau di în Bistriţa şi dumnital părnexlabe, 
Şi va dxm şte (ic) și uoi domnilor voastre ca în 
ţara noastra !) încx iaste aceasta veaste; eu vort- 
nicul Ghewrghie Aţi molțămxscu de cinste 
dumnitale, şi dumitale ce-ţi va hi pohnta la, noi, înca 
vomu face, şi ne rugam dumitale de ceia Rim-kin , 
sx-i sloboudzi, şi ne rugam sn grxești neamişului 
celuea ce i-au wprit, priîntru cxce că noi înca lx- 
sămi wmenii vostri, şi îmbla în țara noastra marhx 
Şi ce le trebueaşte de tota ; şi să hiţi săna[to)și, amin. 

Adresa: La birxuli di în Bistriţx, 

  

1) Ultimele patru cuvinte sint repetate.



XXV. 
[Începutul sec. al XVIr-lea.] 

+ Adeca eu Vornicul de Suceav[s] şi şoltujul cel 

armenescu facem închinnciune şi mult: sinxtate 

dumitale giuprne biru de în Bistriţa, şi ţi dam 

ştire dumitale ca lui al nostru priiatin şi vecin 

bunu, cn ne-ai trimis îs neşte carți dsla domnea voas- 

tos pre cestu wm, anume Costin de Rodna; dece 

le-am înţeles tot pre rndu, de randul a neşte boi 

ce au vindut neşte neguţatori, şi a dzis cau vin- 

dut acei boi Crustia şi Gavril dela noi; noi am 

ce[r]eat cu wameni buni, şi mam putut gsi wa- 

meni ca aceia; ce pohtim pre domnea voastrn sh 

tvimiteţi un wm ss-i cunoasca pre acei neguțatori; 

noi avem sn vu facem leage cu nuşii, ss nu vă 

pearz bucatile dw[m]n[ijlor voastre. De aceasta 

dim ştire domnilor voastre, şi sn fiți snntoşi cu 

multă pace, adevar. 

“+ Une $ Gvuae, lun. 27. 

Două pecetii de ceară neagră, neinteligibile. 

Vo: 4 În muna birului de la Striţn (80) ss 

margn aceasta carte. 

XXVII. 
[inceputul sec. al XVIL-lea.] 

+ Închinxciune şi buna snntate scriu su, popa 

Vnsiian Beuz, şi cu feciorul mieu, Nicolai diiaco- 

nul, carii sintem veri premar[i] celui dus de lume, 

ce l-au ucis. Scriem Dumitale biru de Bistriţă 

şi la to giuraţii den wraș cum am înţeles cu iaste 

în prinsoare la dumile-voastre acel wm, carele au 

ucis pre fratele nostru; det[i)] noi am msrsu la
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vlsdica al nostru, la mitropolitul la Suceava, şi 

la toţ preuţii de acolea den Suceavx, şi am între- 

bat; dece au aflat la pravila nostra cum morte 

dereptn morte nu să cade a face, cs, de ara muri 

cxţi-va vinovaţi pentru unul- cel ucis, pre dinsul 
nu l-arx mai învie; det[i] am Insat noi si nu piiara 
cel wm ce iaste la dumnea vostra închisoare (si0), 

e ss-l Insaţi sn dea ei sama cu sufletul stu înna- 

intea lu Dumn(ejdzuu de mortea fratelui nostru și 
pseatele lui, iar de noi de toata ruda noastra iaste 
ertat; deci] şi dumnea vostra sr faceţi pre cuvin- 

tul nostru, sn-l Iusaţ ia focul, sn dea el sama de 

fratele nostru; ca noi nu poftim morte derepti 

morte. De aceasta scriem ; sa fii dumneta snnntos. 

Trei peceţi cu fum, fără importanţă. 

Iluc Ss Gsu., Fev. 11. 

+ Eu pop Gonţul cel domnescu. 
ț Pre mai mare credința pre popa Manole am 

învnţat sn serie cu dzisa tutoror. 

Fără adres4. Foarte frumoasă scrisoare din prima jumătate a se- 
colului al XVII-lea. 

XXVII. 
[Începutul sec. al XVII-lea.] 

„Mirwn Sturce, Vornic de tirgu de Suceav[a],* 

câtre Bistriţeni. a 
Pentru un om din Volovăţ, care cumpărase de la 

unul din Ilova o iapă, ce se dovedeşte a fi de 
furat. Cere „sn-ş caute sodișul, cu aice pate nevos; 
iars, de nu va vre si vie sodişul, sn-i i-l dai pre 
mins“. Alt-fel, va „zeberi nişte bucate. 

Pecete neagră, ruptă.
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XXVIII. 
_ (Începutul sec. al XVII-lea ; pe la 1630.] 

„Dumitraşeo, Pxrezlabul de Neamţs“, către Bis- 

triţa, Î-aă seris „cum am cumparat [Treabeş] w 

iapa la Iacob; deacii Iacob au cumparat acea iapă 

în targ în Suceav[a], la dzi de tren, dintre wmeni 

buni, şi-i scris în catastih la popa cel domnescr, 

ş-au fost iapa, DCaSFă; deaci noi amn pos pre Iacob 

întari (ic) chiziaş ca Sx%-$ afle sodxşul; deaci s% 

vie acel pagubaş (?) aicia la noi cu iapa... (rupt); 

va hi iapa aciaea, w va cunoaşte...» aceaia au nu-i 

aceaia, Iacob şi popa cel domneste, şi adalmaşearii 

carii au fost la aldsmaş“. 

13 Octombre. 

[P.S.] Şi sn vie wmul, wmul cu iapa, în patru 

snptamani, cumu-i leagea țxrxei ... 

Două pecetii negre rupte. - 

în colţ, jos, 1a dreapta: Pătrașco ncaa. 

XXIX. 
[inceputul sec. al XVII-lea] 

„Dumitrașco logofntul, psreslab Suceavschii“, 

către birăi. Trimete pentru a cumpăra „20 dramuri 

de cue de şindril[n] şi sopon şi un herleţ şi 4 

sape] şi oţsl“. 

„3 Tpannua“, 4 Tunie. 

  

Pecete roşă ruptă. Adresa slavo-romănească,. 

  

XXX. 
N 

jînceputul sec. al XVII-lea] 

1 Multi snstate şi închinnciune Mnriei Tale 

dumiata giupsne Simwne, birul de cetate a Bis-
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treţei şi tuturwr dumilwr sale, giuraţilor de ce- 
tate, dela mai mic priiaten Și vecin de aprope Du- 
mitraşco Vornicul de urașul Suceavei şi dela soltuzi 
cu pregari. Alte, poftim pre dumile vostre ca am 
trimes cestu neguţntoriu anume Bogdan si cum. 
pere cu bani gata cui de șindile si fie de treaba 
St acwperim curțile Miriei Dumisale Dwmnu nostru 
în uraș la Suceava. Dei[i] poftim pre dumile vostre 
Ss: n'aibn val ceva, au de vams, au de altele; sa 
fie cu pace; iar de vor veni aicea nescave wa- 
meni a dwumilwr vwsire neguțntori, avea-vor pace 
buni de tote; şi vom sluji dumilwr vostre,. Și sa 
fiţ snnntoş. 

Pecete mare de ceară verde, nedescifrabilă, 

Vo: Multi închinnciune Şi Shnntate dumialwr sale dwmnilwr de Bistriţa. 

XXXI. 
[1602—3.] 

„Bilţa Toma, juratul din Maramureş, din yidicul de sus“, către birăul de Bistriţa, „Şiut[i] Jurjne. 
Pentru o afacere privată.— Blemente de limbă: „Au verit“, „wameri“, „gice“, „Îndreicoc, Menţionaţi 
mai mulți „giuzi“ de sate, 

Vo: Gia ancr Ad dac ÎA ED PĂEEI REAHKIIH GRIPA WT 
Eiicrparux. 

Fără pecete şi dată. 

  

XXXII. 
[1604—19.] 

+ Bili, Vornicul de Cimpul lungu, scriu multe viațn şi multi sinntate la priiatenii noștri, ce ne
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sintem vecini de aproape, la birul den Bistriţn, 

la Sabu Giurgiu, şi le pnreslabul, Sus Mihaiu, 12 

psrgari. Dup'aceasta dau ştire dwmilwr vwastre cn 

trecu neguțstori den ţara nwastri cu dwbitoace şi 

cu alte negoaţe an ţara vwastra şi si hrnescu 

unii cu alţi. Acmu mi si jeluescu neguțatwrii cn 

nu poi anbla_de furi şi de tnlhari, dintr'aceale 

sate, dân Vnrarea şi den Fendreu. Rwgu-mn sh 

aibn acei wameni rhi certare mare, prentru sr avem 

prieteşug bunu şi fruție bunr cu dumiia voastra, 

en inișei vwştri înca vin de sr hrwnescu ăn ţara 

lui Vodx, şi nevwim ss n'aibn nice w nevoe de 

wamenii nwşiri ; şi prentru vwia dwmilwr voastre 

eu am nevoit de am gnsitu şi iapi cestui creştin 

de wm, anume Alecxei Hadsu, şi de acmu voiu 

nevoi de vwiu sluji prentru prietenșug cel bunu. 

Milostivul Dumnsdzxu si Vi dia pace şi SDs- 

tate, amin. 

MEA HI 1 AH8 

cam Bianu ancaa. 

Pecete mică ruptă. 

Vo: La priiatenii nwştrii cei iubiţi, la birsul şi 

la plrjeslabul den cetate den Bistriţa, ss sa [dea] 

aceasta carte. 

  

XXXIII. 
[1604—19.) 

„Bilsi, vwrnicu de Crmpul lungu“, către „dwmni 

de Bistriţs“ pentru o pretenţie. „Swdeașul [Cîm- 

pu-Lungeanului] i-a murit și au cumpsrat iapr den 

tnrgu den Niamţu, şi e scris și la catastivul înr- 

gului“. Iunie 28.
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Vo. Adresa: „La priiateni miei la dwmnii den 

Bistriţi cun ancr ha ace“. ” 

În alt sens: „Dass der Voskan seinen Sodoss nichţj 
kan bekomen. Er wer auff Ungeren. 

Pecete de ceară galbenă, ruptă. 

XXXIV. 
[1604-19.] 

+ Scriu viaţa şi sunntate dwmilor vwastre, anume 

la Sabatu Giurgiu, la birsul den Bistriţi, şi la 12 
prrgar[i|. Xnţeles-am cnrţri dwmilw[r] voastre,. 
de rindul a nişte dwbitoc ce aţi avut şi au cum- 
prtat  wamenii domilwr vwastre, anume 130 de 
pwrci; eu, prentru prietenşugul şi prentru vwia 
Dwmilwr vwastre, am Issatu şi nemici n'am luat, 
și, ce va fi triaba dwmilwr voastre, eu am a sluji 
dwmilor vwastre, şi ne pare bine de snnntatea do- 
milwr voastre, ca ne sintem vecini de aprwape, şi 
fwrte ssntu bucurws de prietenșugul bunu. Milws- 
tivul Isus Hristos si va trimați mults sunsiate, 
amin. 

Ț Eu Bilsi Vwrnicul de Cimpul-Lungu xnchi- 
nu-m dwmilwr vwastre cu fruție buna. 

Inclus: ș Şi iarişi dau știre dwmilwr vwastre 
de randul unui wm de la nwi den țari, cn i-au 
perit 1 bwu den tirgu den Bistriţa, și au mnrtu- 
risit şi dwmilwr voastre; dece ms rwg domilwr 
voastre sn nu-i piiara bwul, st dea dumneaziu si 
ţi Snnntoş. Oamin[i], şi au şi alţi wameni mulţi 
stiinbntate ; dece, cand vwr veni, sn aibn leage. 

Vo: La buni priiateni şi multi nedejde, la 
biriul den Bistriţa şi la 12 prrgari. 

Fără pecete.
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XXXV. 
[1604—19.] 

x 1 Crestiian Rotompan, ce au fost spntar, şi Vor- 

nicul de Crmpolongu, seriem închinsciune şi Ss- 

nutate la iubiţi şi dulci priiateni, giupsnul Francu 

Giurgiu, birul de cetate Bistriţii. Pohtims dela 

mfi]iţo]stivul Dfulmn [e]dzsu bun sansiate şi pace 

dumitale şi a tot cetatea Bistriţii. Alta, de scri- 

sore ce ne-u scriu bine, pre rsndu am înţiles, com 

: Mnriia Sa Crai au slobodzitu calea sn înble nego- 

_ţitori dela dumilevostre la noi şi dela noi la du- 

miiavostrs;, bine ne pare de aceasta lucru, iar, de 

randul de wmoru, sr ştiţi dumilevostre cu adevar 

ex cu mila lui D[ujmnedzeu suntu wmeni sunutoş 

şi neme de Roms nu boleşte ; alta, de veţi vrea sb 

ştiţi dumile vostre de pacea ţiri nostre, srniem 

în pace; alta, iarhş, de veţ vrea si ştiţi de ssns- 

tatea Voivodul nostru, iaste Sinntos, şi acmo vine 

în Scaunu, pestre trei patru zile veni-va la Scau- 

nul dumisale; alta iaraş pohtim pre Dumile vostre 

sn daţi ştire negoţitorilor st vie sh adoci Negoțu 

de care treboeşte la noi, şi noi iarnş vom da ştire 

negoţitorilor noştri sn docn de ce treboiaşte; de 

aceasta seriem; şi m[ijlwstivul D[ulmnţe]ăziu sr 

dvroiasen si afle aceastn serisore a nostri cu bu- 

nstate şi pace pre dumilevostre & râ amin. 

Şi eu Gligorle] mr închinu dumilor vostre. 

Crustiian Vornicul. . 

Pecete pe hîrtie. 

Vo: ș La priiatenul nostru giupsnul Frsncu 

Giurgiu, birsul de Bistriţn, multa ssnstate. 

 



XXXVI. 
[1604—19.] 

Crustiian Rotimpan. ce iaste giudeţ_la margine. 
(Către Bistriţa. Cere a se deschide calea), cu acest cap 
de țari a Mulduvei nu poate hi furi dumniavoastrn 
si dumnilor voastrea încu are hi îndemnni cu noi, cn, de am. putea priceape cn sn wprește calea pren msnile lui D[ujmn[ejdzsu, n'am scrie la, d[umnia- voastra; ce reț afla cu adevarat ca wamenii simt sinsioș; de nu va hi așea, si nu mai am v'o cre- dinți la dumniavoastri ; doar de socoti d[ojmnia- voastri altele..., (Semnătura.) 

Fără pecete, dată şi adresă, 

  

XXXVI. 
| 

[După 1607. 
N T Cu mil de la Dumnedziu eu Viadic[a] Efrem, ep[i]se[o]pul de Radwvţ de ţara Mwlduveei, scriem multi pace şi snritaate la ai noștri aleș de la Dom- nul Dumnedznu şi buni preiatin[i] domnii sale cens- titului birsu şi Pnrealabilwr şi tuturor pragarilor de wraşul Bistrițeei. Ontra aceasta pwftim de la Domnul Dumnedziu buni pace şi snritaate Dom- nilwr Vostre. Alta, poftim pre Domnile Vostre ca pre ai noştri iubiţi şi batrini priiatini dora au Anruit Domnul Dumnedziu jiri, fag sau ghenâe, ca sn faceți Domneavostra bine ' petru voia, nostri ca sa tremitem wre ce pwrci ce avem, dori Saar Îngrnşea; Şi ce si va veni Domnilor Vostre, Domneavostru veţi lua: nwi mai multa avem a sluji Domnilwzr Vostre întru ce va fi pofta Domnilwr Vostre catr noi. De aceasta poftim pre Domnile 

B.
să
 

2 
4
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Vostre, şi si. vi cruțe Dumnedzru cu bun pace şi 

cu toţi wmenii Domnilor Vostre. 

Semnătura neinteligibilă, Pecete ruptă. 

Vo: + Ceasta carte si si dea în mrna censtitului 

biru de wrașol Bistriţeei. 

XXXVIII. 
[1609.] 

1 Scris-am la Mnria Ta birnu de în Bistriţn, St 

te ţie Dumnezeu într'w voe bun[h] pre Mnria Ta 

şi cu sfatul Mnrii Tale. Seris-am de în Suciul de 

Sus înine giudeţul Potlogar Toader şi cu Burzeu 

şi cu tot satul pre Sufletele noastre înraintea Mr- 

viilor Voastre ; ss creadeţ, Mnria Voastra cs, atunci, 

eendu au dat giuprnul Macrai Iştiwan cu muma 

Mnhrii Sale, Macrai Birtulsneass, estrs noi, no au 

dzis ci au fost marha lui Fodotschi, ce a dzis ca- 

u fost marha domnu nostru, şi ne-au dzis domnu 

nostru, acea marhn ce au dat în mara noastra, noi 

Sn Nu dim în mara nimsruea, ce numai în mura 

domnii sale ; întwaceaia vreame ţara peri, și pier- 

dum tot, și aceaia marhn Încr peri; domnu nostru 

nau cerşut nemics dela noi, nice nu ştim sh aibn 

Podotschi la noi nemiecn; eu Potlogar Toaderer 

(sic) şi cu eu Bunzeu, cu popa și tot satul, cu tare 

cu nstare, cu mic cu mare, noi dsm înraitea dom- 

piilor voastre aceasta credinți şi acesta giurt- 

mantu, ca Paşco Simiwn nu iaste vinovat cu ne- 

mici Imi Fodotsehi, nice nu are nid[i] u lucru cu 

Paşeo Simiwn; Paşco Simiwn iaste wm bun şi wm 

dereptu ; şi sn vs ţie Dumnezeu într'o voe bun[n] 

pre Mnria Voastri. BAFT 73pSi MCUA Mah A AHH.
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Aceasta carte iaste scriss la birul de Bistriţi 

şi cu la sfatul Msrii Sale. : 

Pecete cu o stea şi semne. 

Dises is der Prieff auf dem Eberschten Suttsch 

fon des Paschka Simeon seines Tedich, des Ross 

Halben, mitt denn Fodorottsky; bekhentt die gancze 

Gemein, das der Paschka Simeon khein Schuld het. 

XXXIX. 
[1612.] 

+ La ce[njs[tijtol şi murit de D[u]mnedziu birul 
de Bistraţ[s] şi la tot [s]fatol d[ojmneii-sale. Cntri 
aceasta dau şt[irje d[ojmnietale de rindul veşte- 
ior de la nwi, cu am îmblat pna mai sus de Tur- 

"gol Ssreatiwlwi de am vsdzuiscwm au adws Ar- 
meane tiați de la Cernnwţi şi negoţitori de la 
Sucevi şi de la Sereati. Au grubitw nomtea în Cer- 
niuți w mie de Leaşi de i-au thiatw pre îwţ 
wmenii și au ras twt înrgol Cernsuţii şi au 
mwrsu înapoi la Sleatin; alţii au grubit dzua 
eri la Cernnwţi, şi au lwatw dwbitwee şi s'au twrws 
la Cameniţ[i], es sinto cw tabrra la Cameniţiu| ; 
aceia, santo Csdzace şi și dupre acele margini în ţara 
leşascu, ce grnbescn de apocn dwbitwee de ţara 
nwstr. Forte este ţara în grej; si ştiţi d[o)mniile 
vostre en pnnn acwm nw si[n]to Leaşii în ţara, 
Mwldwvei, ci „(ştearsă o literă) wste mare şi la 
nwi la Ștetineșt şis (656) trimis Marie Sa Vodu la 
Tntara si vie forte tare şi vwr dwi (awpat); de 
aceasta dim ştire d[ojmniitale; şi sa fiţ sinntoş cu 

_ Hlristo]s adnvaru, 
Eu Petrea Diiaclw scriu pace şi sinstate D[o]m- 

0
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nelor Vostre si vi tremeaţn D[ujmnedzeu; altr, Sa 

aveţi a creade cwm am scris en-i devsrâtw aşea. 

Vine Hwea. a Ahn. 

Pecete mică, de ceară galbenă, ruptă. 

+ La cest[it]wl birsul de Bistreţe, și la twt [s]fatol 

d[ojmnii sale sn st deae ceasti carte ew censte. 

Gia nunta. 

Î e soris €, mai des, 

XL. 
[1616 —30.] 

1 S meritul preutul Fhewd[olsie, egumenul, şi tot 

smeritul swbor de la sfinta msnnstire de Voro- 

neţ scriem de la mţiji[olstivul Dwmnul Dum.ne- 

dzeu multe pace şi viața şi sinstate priiatinilor 

noştri cei dulci şi iubiţi, anume bsirnul de Bis- 

triţi, de wraș şi a toți dwmni; şi dup'acia dim știre 

dwmnilor vostre cum am înțeles şi ştim c'au avut 

paguba clin]stite mai marele prrintele nostru Atha- 

nasie ep[ilse[o]pul de Roman de cntiva samn de 

chelşug, cum şti țara fot, între Dwmnul şi alți 

vlsdit[i] şi toț bwiarii: dea&[i] amv înţeles en s'au. 

aflat acel nepreitwr ci-au Încut acia pagub» şi în 

mina dwmnilor vostre. (Cer restituţie. Vor fi râs- 

plătiți), printruce cr St[i]nţiia Sa iaste psrinte wm 

bun, de-l ştiu dwmni şi bwiari şi toti ţara și are 

cfinjsti mare... Cadem cu fia[țe]le la viardele pa- 

ment înaintea dwmnilor vostre și ne, rugim Sh 

faceţ, bine, şi prentru voia, nostri sh nu S% Opreasch 

bucatele acelui e[in]stite pnrinte. (De notat: „do 

va hi şi va spure“). 

- Pecete pe ceară neagră, mică, neinteligibilă. 

Vo: Adresa romănească, 
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XLI. 
[16:6.] 

+ Eu Petrea Deiacol şi Gligor[e] de Cim[pujlungo 
scriem pace şi si[najtate la domnesa la biraul de Bistriţe şi la tot [siaol d[ojmneesa, (516). Dim ştire d[o)mnealor vostre ea au fogit Leaşii de țara și au (în]trat Ştefan Voda și au fost în Iaşi la Scauno şi si es spre ţura leșescn eo Mwntea|ni] 

și co Titari; ern Alle]xa[n]dru Voda: au trecot Nestrul de ceae parte; ern Acpoaar ara i L-au fost 
wprinto în Conariu şi i-au dus la Ștefan Vodn, ce no pontem (s:6)) şte nice noi ce au ficunto cu dașei, ex no ne-au venet now vornecn sn ştim bine; ce, esnd va vene, noi vom da ștere domnel[or) vostre, cn va vene Gligor[e) la cemrep (San-Toader?). Pun atoce vom şte şi mai bine, şi si fiţ Senntoş adevu[rat). 

T Ilne n Asarsnnoat, 

Petria Difajculu,. 
Pecete neinteligibilă, peste hîrtie. 

Vo: la birsul de Bistriţe dee ceaste carte w BApARCTOWHTE V ru amun, 

  

XLII. 
[1616.] + Eu Gligor[e] şe Petrea Dieacol scriem pace șe srnxtatee la priiatinol nostru la birnulu de Bis- treț și ia tot sfatol dumnietale; centri ceasta mul- țemim de cest dumnelo vostre, dimo-vn şte dum- nelu vostne sn n'aveţ nece w grije pre de cntra noi, cn no sint wşte necniure pre aprope, cs, de am şte noi, am da ştere dumnelor vostre, com am grauit esti dumniavostri. Se aveţ nedeajde pre noi: par ude vom costa, întru tot vom nevoi sn Vb dam ştere de ce vom ște detr'acocea; voi înca s no ne 
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utaţe pre noi. Sn şteţ cn adevarat covant vi spo- 

nemn, Si m'aveţe nece w greje de racoce (86), cn 

wşte no srnto pre de cutn Suceavs, cn le-am ște 

noi. Noi înci ne rogrm dumnelor vostre sn ne tre- 

meateţe de ce-ţe ște de aceale wşte. Forte sn crea[de]ţ 

cu adevnrat com v'a seres; şi sn fiţe Sinntoş adevnr. 

Pecete mică, de ceară verde: goală, 

Vo: “+ La mnna birsului de Bitreţ (sc) sn sn deae. 

XLIII. 
[1617.] 

Ț Eu Lupul Malaiu seriu multx pace şi snr- 

tate dwmnilwr de Bistriţu, Alt, de veţ avea a şii 

Msriia Vostrn de r«ndul veştilwr de Moldova, cum 

iaste, cau strigat la Hotin curți de aemu 20 Ann 

sn treaca Nestrul 80 mii de Leş, 25 de mii de 

Liifan[i] şi de acii cuteva mii de Cxzacii Neprului ; 

iar 'Purcii fac podur[i] mereae pre Dunnre, pre trei 

locur]i] ; dece nu ştim cum va fi. Dumneavostra 

veţ da ştire iar la noi, dece wm da ştire iar la 

Dumneavostru, cum vom şti; iar, de rindul celwr 

wști de mai inte,i-au bnstut Moldoveanii; de-a- 

iasta dim dumnilevostre ştire; dim ştire de.-ce 

ştim ; şi ss fiţ dumilevostre sanntoş mulţi ai și 

bun[i) de la Dum(ne]dzu, amin. 

+ Închinnciune şi snsta[te] dumilor vosire, eu 

mai mie Lupul Mzlaiu, feciorul dumilwr; eu am 

a sluji dumilostre (sic) pururea; diriiasen-va dum- 

nndznu paț[e] şi snnn[ta]te. 

Pecete neagră, ruptă. 

Vot Închi[nnjciune şi (sn]nntate la dwmriii de Bis- 

58851 3
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triţn, la birul de Bistriţa; Ss sa dea în mnna du- 

-misale. 

XLIV. 
[1617.] 

+ Eu Liupuls Malaiu seziu încsinxciune și 
bunxtete (sic) la dwbmuni de Bestirjitţa și vo dau 

ştire ce veaste estea în Moldova, ex sr-u rxdecatn 

u[n] frate a liui Cwreschii c'upti mii de wmnii şi 

iaste lala, (80) cetate Hotinoliui, și easte ma giusn 

la Derla 7 mii dea Cazacu; de no ştim, daca sr 

vor înpreauna, cum va hi-le vwia; şi-u eşita și 

Hat[m)inol cu enteava samă de wmeni naitea lor; 

dece de-aci no ştimn ci vo face; deciu sn trimeţn 

curod (sic) pana la noi; şi sn bnițn sanătoşwr șe 

amin. 

Fără adresă sau pecete, 

XLV. 
[1620.] 

+ Cu mare cinste şi cum sa catgaou cuviință 

Sin sh dea această scrisoare a nw în mnna 

cea cinstită a domniei sale birsului de Bistrița şi 

a tot sfatului Mnriei Sale. Priimiţ închinxciune și 

plecare di la buni priiatenii domnilwr voastre, di 

la toţ pnrinţii eslugnrii dila sflijnta manastire 

Mwldoviţa. Altx, pohtim di la mlijllojstivul Dum- 

nedznu bunx pat[e] şi snnaztate domnilur voastre. 

Cnt'aceastea dim ştire de rnndul Domnu nostru, 

lui Ștefan Voda, cu mila lui Dumnedziu s'au aşe- 
dzat în Scaunul Mnriei Sale şi au alinattoate rnu- 
tnțile; printr'a6[eia] domnile voastre sn r'aveţ ni&(i) 
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o grije dintwacoace, e” s'au potolit: toate este ar 

fost, şi iaste acmu pace cu mila lui D[ujmnfe]-, 

dzru din toate prrțile. Așea dim ştire domnilor - 

vwastre ; şi fiţ ssnatwş cu toţ priiatenii domnilor 

voastre. E Moldoviţ, Noelm]vr. 5. 

Vo: Aceasta carte sn si dea cu cinste în muna 

domnisale birnului de Bistriţa şi tot svatul Mn- 

riei Sale. - 

Pecete galbenă, pe ceară ; neinteligibilă. 

  

[După 1620.] 

„Gavril Vornicul de Cimpullungu, către „Mnriia 

ta Andreia de cetatia Bistriţei“. A rămas dator 

9 florini birăului pentru „un ras“. Să-i mai cate 

unul frumos: îl va plăti la Bobotează. 

Cimpul Lung, 17 Decembre. 

Iscălitura obişnuită a lui Gavril. 

VO : adresa remănească. 

Pecete verde goală (ceară). 

XLVII. 
[După 1620.] 

Către „Domnii de Bistriţi din ţara ungurease(n]“ de 

la „ariep[i]se[o]pn 'Pheofan ce-au fost mitropolit şi 

de la egumenul Partenie şi de la tot snborul de la 

sv[njnta msnsstir[e] de Slatin[a]“, pentru doi călugări 

trimeşi „în ţara ungureasen si înble printru m[i]- 

I[o]steniia, cine[le] va îndura dumn[ejdzeu si ne 

miluiascn sv[]nta mnnnstir[e] şi sv[s]nta besearecu 

cu bouleani, cu culuşei, cu Vneşere,cu wișoar[e], cu 
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chelșugel, cine cu den ce-l va îndura Dumn(e)- 
dzeu“. Cer. „carte“ de voe. Ă » 

Fără dată. Adresa romănească. Pecete pe ceară neagră, cu: 4, 

MeiaTre.,, 

  

XLVIII. | 
[După 1620.] 

TA mieu cinstiti şi ales parinte Mhriia Ta bi- 
rru de cetatea Bistriţei închinu-nn Mnriital[e] cu 
sin[sjtate, și dau știre] Mnaie dumitalţe] de'rnndul 
veştilwr, cu mila lui Dumnedzuu iaste pace şi aşe- 
dzare bun[r], şi Domnu nostru iaste la Scaun la 
laşi, iar Tutarii s'au dus la Moscu, şi aș hi venitu 
şi eu, ce m'am dus la Cimpullungu pentru nişte 
cai ai voştri“, A times „7 zloți, fac şease florinţi“, 
Deie „sul“, de și lipsesc 9 ilorinţi pentru mo- 
ment. Cere a se dala birăul de Rodna ordin pentru a 
se urmări un fugar de vamă pentru niște piei de 
capre şi „doaspridzeace bolgarii“. Alt-fel, va trage 
ceva de dincolo. 

17 Decembre, Cîmpu Lung. Gavril Vornicul. 
Semnat, 

Vo: Adresa romănească. 

Ainncături de condeiii nemţești şi ungurești. 

XILIX. 
[După 1620.] 

+ Screm la biraul de Bistriţ[i] şe la tot sfatol 
d[ojmniitale, şe dan ştere de rind[ullu veştelor, en 
strige Vodn wste şe cheamn toţe boiare la Iaşe, şe 
cheamn toţe boiare la laşe şe cw vlndice, şe ceare 
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de pre diyie bane catn dww mie de galbene, şe 

face Vods wbedze înrs samn molte, şe no pote şte 

neme ci-i voia cu aceale ohedze; aşe sn face cu- 

vrnto cu va prende boiarie cee ce au fost boereţe 

la Gaşpar Vodi, şe vor biga în wbedze şe vor 

tremeate la psrat|u]lu ; ere 'Ttarn ssnto la Suroca, 

dow mie, de ţen straju de cst[rj Leaş, er Torce 

snnto pre I[n]gi Voda nomai, es țene Vodr pre Iu[n]- 

ga d[i]nsul ewrte nomae Torce şi Grece, si fie de cre- 

denţe; alti, sunto rawtnț în ţeari, de dabila forte 

rea şe fomente ; iara de Leaş înch se awde cn sunt 

wşteţe pre la Cameneţe în țara leşascr. Dea aceasta 

dau ştere d[ojmnelor vostre, şe si vs erwţ(e] D[u]m- 

nedzeu cw bon pace şe snnstate pe d[ujmnie 

vostre într'ai bwne şe molțe. 

+ Eu Petrea Diiacwl am seres la Domniele Vos- 

tre. Alis, mn rogo d[ojmnelor vostre cn me-amo 

tremis si-m cw[m]pere pnne pre w fecinr, sr-m ere- 

taţ vama, eu ca vo[iu] a vn sloji d[o]mnielur vostre 

în twtu vreamea. 

Pecete brună de ceară, indistinctă. 

Vo: La cestlitjolu birswl de Bistreţe (sic) şe la 

tofatolw (si) d[ojmnie sale sn se de cesti crarte 

(sic) cu ce[n]ste. 

L. 

(Între 1620 şi 1647.] 

„lieaş i Ghiwrghi Şeptelid[i], ceşşti feciorii lui 

Şeptelit[i] Hatmanului“, către Dirăul de Bistriţa, 

pentru a li se scuti de vamă nişte „mascuri...
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vndzatori“ şi, la întîmplare, boii, cu cari ar voi 
să-i schimbe. 

1: Septembre,. Ambele semnături, 

Peceţi rupte, Adresa rnmănească, 

  

LI. 
[1621.] 

+ Giro aa lonaşew Rotoban, biv sulgear i wrednie 
wt Dligoepole, scriem închinnciune şi sinstate la 
dumiiata Şalar (3ic) Andreiaş, birau de cetatea Bis- 
triţii şi la tot svatul du cetatea Bistriţii: alta, de 
veţi sn ştiţi de Mnria Sa de Alexandru Yoda, iaste 
Seaunul dumisale la Iaș: alta, de'npnratul, iaste 
sosit la Dunnre cu wşti mari, și feciorul lui crai 
cu Leaşii iaste la Hotin, de ciaia parte de Nistru; 
şi am înțeles cer trec Nistrul; însn tnbir mare 
p'au trecut, ce nu știm bine pre de ciia parte vor 
mearge de Nistru au treace-vor pre de ceasta parte 
de Nistru; iar dumiia voiastra (3i6), ce va hi, tot vom 
da ştire cu dereptul; ce mn rog sr ne daţi ştire 
de tot dentr'acolo cu dereptul; dori D[umnedzia 
va aprra şi pre dumiavostri şi pre noi. 

$ Alta, mn rog dumile vostre cn am trimis pre 
Gligore si-m cumpere niște pnne, ce mn rog de 
Vamn Şi mn rog sa-mi ertați sn-m faceţ cale pre 
la Rodna. Foarte mn rog, și m[i]lfos]tivul D[ulm- 
n[e]dzesa sr dnroiasei buna snntate Şi pace ra [a] anu. 

Semnătura. 
Pecete ruptă. 

+ La Dumiiasa birnul de citatea Bistriţii. 
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LII. 
[1621.] 

„wnaşeo Ritumpan ..., biv sulgear“, câtre bi- 

răul „Salar Antreiaş“, câtre „jupan Gherghel“ şi 

câtre „pîrcălab“. Recomandă pe twimesul săii, care 

trebuie sn cumpere în oraş sai ținut „pnne de 

Se manţi, genu frumos“. „Alt, de veşti, ste patle] 

cu mila lui Dumnedzau“. 

Adresa: v pus GHpav W TANTY RucTpuun. 

LIN. 

X (1621. 

+ Go aa Iwnaşeo Rotompan sete închinsciune 

şi ssnatate la iubito dulce priiatin, birxului de 

Bistriţ[a] şi La tot svatule domnii tale; pohtescu de 

la D[ujmn[e]dzsu bun snnatai[e] şi pace. Alta, de 

veaste, sn ştiţi dumiia vostră CX dumiialui Alexan- 

dru Vod[h] iaste eşii la wste, de preun(i] cu T- 

tarii de ia Bungeag (3ic), şi iaste pre dea mai sus 

de 'Țuţora, şi Leaşii încu sxnti la marginea Nis- 

tralui; sn ştii dumieata; nice w menciuna nu creade 

dumnieata, ca în țari] n'a întrat;, adevsr, la jac ei 

au întrat, de-au fncut destula rau; iarx Turcii ei 

wec Dunarea, Însh W Samir, Îară ostea cia mare 

p'au trecut; deaci, Sh știți dumiiavostrr, că, de ce 

vom şti, tot vom da ştire dumniilor vostre, cu 

aceşti wmeni buni, co Grigor şi cu popa Petrea 

şi cu Gliga şi cu Petrea; de tot de ce vom şti 

vom da ştire dumniilor vostre întru tot ciasul, și 

sn veţi a creade ce va gri popa Petrea și Gliga; 

şi mulițămnscn dumnilor vostre de priinteşug ce 

a
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arntaţi extra noi. Dumna dzxu Sa Vh c[r]uţe sinztoși 
Xerk amuu. 
Ionaşco Rotompan. 
Vo: + La al nostru printe dulce, la birnul de 

cetatea Bistriţei, si si dea; multi srnatate. 
Pecete pe hirtie, cu arabescuri. 

  

LIV. - 
[1622] 

Iw Stefan Tomşea Yoevoda, soiS auaocrii ree- 
USAGPK BEMAX monaatekoi. Seriem domniia mea pri- 
iatinilor noştri şi vecini de aproape birnului şi 
la tot svatul Bistriţ[ei]. Dam știre dumilor voastre, 
cand au fost mai ceaste dzile, sculatu-s'au niște 
wameni rhi, niște trlhari, unii au fost şi de aicți), de ţarx şi :de wameni ri au fugit în ţeara dumi- lor voastre, alţii au fost și de acii de ţara Qumile- voastre; venit-au întraceasti țari, cercat-au pre la toate msnsstirile, pnni au lovit la munnstire la Putna. Colea au spartu ușile şi au stricat vistea- rele minsstirei ; luat-au avearea, argintul şi sculele minnstirei toate, carile au fost fncute de cei Domni batrini, şi au muncit crlugnrii de i-au arsu şi i-au tniat şi le-au luat trei-dzed[i] de cai şi trei şi bani şi covoare şi alt tot e au gusi[t), Snrit-au dup dinşii nişt[e)] Strajeari, venitu-le-a pre urmat pin'au trecut despre Birgnu; de-acii au snriţ şi de acolo wameni de ţara dumilor voastre şi au prinsu w sami de acei tnlhari, de sunt în leguturi acii la dumilevostre ; de care lucru foarte mulțemim' du- milor voastre de prietineșugul bun ce aț arntat catri noi; şi printru acesta lucru trimis-am dom- niiamea. pre Iwnaşco Rotimpan sulgeariul ca ss 
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cunoasei pre acei wameni; printru aceaia pohtim 

pre dumnea voastr printru unealtele şi argintu- 

rile mensstirei şi caii, sx-s întoaren toate, cute s'au 

grsit la cei înlhari, în mina acestui boiarin alt, 

nostru şi în mana celugarilor, şi furii carii vor 

cunoaşte en sint de ţară, su -faceţ[i] bine printru 

voia noastr sn ni-i trimiteţi] cu acest boiarin al 

nostru, şi alde (âic) treabe ce vor hi a destui s- 

rac[i] dintraceasti margine și dintraceaia veţ 

socoti dumneardastra înpreunn cu acest boiarin 

al nostru, cum va hi mai bine şi mai cu direptul: 

şi de toate de este veţli] socoti ss faceț[i] r«spunsu, 

daţi] la acest boiar sn aduci la domniia mea; alt, 

pohtim pre dumneavoastrs sn ne fiţ[i] dumnea- 

voastra priiatini bun(i], cum ne-aţi fost şimai de- 

nainte vreame. Aceasta pohtim pre dumneavoasiri ; 

H BADARCTEOCU. 

Iluc v Gvuae, gâpa, PH KA. 
Iscălitura Domnului, 

Pecetea . Iw Gredani "Foaia EOEROAR PNAph BEMAH MOA- 
AOBCKOI. Alt-fel, analogă cu a Domnilor precedenţi. Adresa slavonă. 

LV. 
[1623.] 

Îw Stefan Tomşea Voevod, ou mMiascTii roe- 

noaapn Beman moaaatersi, Scriem dumniia mea la 

al nostru bun priiaten birnul den celatea de Bis- 

triţ[a]; centri acea dim ştire dumitale de rindul 

cestor wameni din ţara domnii meale, den sat den 

Rotompineşti, anume Iwnaşco şi Mihsil[n] dzicandu 

înnaintea domnii meale en le-au luwat doi boi un 

popn de la Domniia Voastr, anume Toader den 

Ilova, exce gice (sic) popa en au plitit w nupaste
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pentru dinşii în mnnante boiarinului domnii meale 
Conde Vamnșul cel Mare, şi boiarinul domnii meale 
așea au mnrturisit înnaintea noastrn cn n'au pitit 
nimic întru mnnrle lui, nice şti nimic; dereptu 
acea pottim pre d[ujmneavoastra sn aibn leage cu 
popa ceşii wameni ai noştri, sn le dea boei înnapoi; 
de aceasta scriem, şi. si fii sanntos. 

“| Cam TNAgn Reaka. V rac, A. sâpaa, BR. ka, 
BEAHUI goAkgu VUHA. 

Pecete mare roșă; fără adresă, pe 0 singură foaie. 

LVI. 
(Până pe la 1628] 

„Smeritul arhieplijselojpr Tofan şi dela egu. 
menul Partenie şi de la tot suborul de la sv[a]nta 
munsstir(e] de Slatina“ către „domnii de Bistpiţ[n]“, 
cu" mulțăniri „de carte ce aţ încutu-w omenilor 
noștii la vlndica, mitropolitul, la, Ghenadie“, și ce- 
Xînd o scutire de vamă pentru „dobânda“ peste 
hotar a trimeşilor mănăstirii, i : - 

Pecete cu ceară neagră. 

Vo: Adresa romănească. 

  

LVII. 

[Pe la 1628] 
Ghenadie, mitropolitul Ardealului, către birăul 

Odor „de hrmenişte“ pentru arestarea rudelor unui 
preut, 

pCernpame*, Octombre 17. 
Pecetea mitropolitului, eu fum. 

  

 



— 43 — 

LVIII. 
[Pe la 1628.) 

„Smeritul Iwan, arhiepis[cojpul și chipul. vii- 

dicni lui Ghenadie de Belgrad“. Pentru o schim- 

bare de protopop în ţinutul Bistriţii. Cel ce era, 

„foarte şe-au dat w samn proasti de rindul veni- !: 

tului vindicesen: fara dajdile preuţeşti nemicr n'au 

arntat, nece veritul de wsfeştenii, nece de împnrți- 

turi, nece de frnţii, nece de cuscrii, nece de cu- 

mntrii, nece de ceia ce fac alte înri de legi ce simt 

legnturile beseareciei, nece de unele“. 

Iulie 2. 

Pecete peste hirtie: legendă neinteligibilă. 

Vo ; Adresa romănească. 

Y, LIX. 
- [1698] 

+ Buni priiateni şi mult nedejduitwri , de toate 

ireabilo sv[i]ntei m[i]n[n]stiri, Mariia Sa Budachi 

Martwn, birul de wraș de Bistriţă, şi cu toţi d[o]m- 

nii Mariei Sale. Primiţi d[o]mnile vwastre închi- 

nxciune și smerenie di la priiatelii cei adevnraţi 

a do]mniilwr vwastre, di la igumenul şi twt st- 

borul di la sv[s]ntaa mihjn[h]stire Mwldoviţ[a]. 

Altx, de veț[i] pokti Mariia Vwastra sn ştiţ de 

rndu veştilwr, cu mila lui D[ulmn[ejdznu şi cu 

narocul Mariei Sale D[o]mnu nwstru Harnwvschi 

Voevoda, iaste pat[e] bun, şi sau bucurat twţi 

wamenii de Mariia Sa, cn timpul înca mearge 

bine, şi si aratx biuşug a hi. Catr'aceastia rugam 

pre Mariile Vwastre si ne faceţ bine, cn sx des- 

coapere besearica şi twale casele, sn ne însrmaţi 

de cue de şindile, sr ştim adevărat si fie gata:
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nwi vom plati au cu bani, au cu dobitwe, crt le 
Ya hi prețul, şi vwm mulţemi d[ojmniilwr vwastre, 
de ne veţ putea fat[e] aceasta îndema(nu), pentru 
ci știm prietenşugul d[o]mnilor vwastre de de mult; 
co acea și nxzuim; şi iată am trimis pre aceşti 
fraţi ai nwștri, popa Panfilie şi Avacum şi Dumi- 
tru: cum vor gri catra d[ojmnile vwastre si-i ere- 
deţi, en simt cuvintele nwastre adeveare. Atuta 
scriem și ne rugim; și fiți Mariia Voastra Snnatoş 
dila Dumnţejdziu adevar, 

v mHeTrug, Lon. în, - 
Vo: $ Ss hie dusa aceasta carte la priiatelii 

sv[i]ntei m[hjn[a]stiri, Ja m... (tăiat), la twţi d[o]m- 
nii aceluia wraş, ce-s înpreunx sreatnicți]. 

Pecete cu negru (ceară) ; indistinctă, 

  

LX. 
L | [1629.] 

+ Îw Mirwn Barnovschii Moghila Voevoda sa 
MACTIIR TeAGh BEMAH MWAAdARCROH, Scrie Dwmniia mea la buni priiateni și vecini de aproape, giupnnul 
birul de Bistriţa şi tot svatul Dwmniitale multi sinntate cu libov trimis dumilwr voastre. Catrs aceasta dim ştire dumilwr voastre cn au fost niște wameni rsi tulhari de aicea din ţara Dwm- nii meale şi au tilhuit an aicea în țari de-au ficut multu ru wamenilwr; det[i] unii dintr'nnşii i-am Prinsu dumniia mea, iar alţii au senpat în țara dwmniilor voastre acolo, în wlatul Bistriţii, iar, cind au fost acmu în ceasti “primnvars, ei au venit iarş de au tilhuit w mnrnnstire anume Voroneţul, şi au luat endelniţe de argintu şi chivote şi cupe Şi alte arginturi şi au mnrsu şi la un codru ce sa
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cheamn Ghera de iarnş au tilhuit şi au Îscui ru 

mişeilwr dwmnii meale. Anume ssntu acei tnlhari 

Iwn din Urmeneştţi] şi 'Poader de acolo şi Iwnaşco 

din Lunpiertu şi un Ghewrgbie din Pniriuj de aicea 

şi un Gligorie înr[tat] Imi Ghewrghie, iar de 

Pntrauţ, și iarkş Istratie de Rotwmpaneşt[ii şi Pn- 

traşco giugunitorul de pre Moldova şi Hilip fe- 

ciorul Catei, ce au fost den Luşeşt[i]. Pentr'aceaia 

Dwmniia mea am trimis pre cest boiariu a Dwm- 

nii meale Rotompan Vornicul ; ded[i] poftim pre 

domniia voastra si-s cea[r]ce acei wameni, sn fa- 

ceț leage sn aibn strnsoare, ce si va gusi de a- 

ceale arginturi su-s întoaren şi wamenii, tnlharii, St 

piiardeţ dwmniia voastrn cum iaste leagea tulha- : 

rilwr; îns poftim pre domniia voastrn Ss aiba 

perire între boiarinul Domnii Meale carele mai 

sus scriem şi la munca Îwr Sh-ș spue gazdele şi 

soțiile ce vor mai avea; altn, ce va grvi şi de rostu 

Rotompan Vornicul la Domniia Voastrn, si aveţ a 

greade (3ic), şi de alte treabe ce l-am învsţat sh 

gruiasen cu dumneavoastri, ce vor hi treabele Dom- 

nii Meale şi a ţnrrei; de aceasta seriem domnilwr 

voastre ; şi sn hiț Domniia Voastra stnntoş w rH 

amuu. [ac v Gvuae, Ra. sapa, lun. d. 
Semnătura. 

Pe Vo : pecete mare, pusă peste hiriie. 

Ț Iw upon RapHoRckH BOEBOAA FNAG BEMAE MOAAECKOI. 

Adresa: Buni priiateni şi vecini de aproape, ju- 

“punul birul şi tot județul Dwmniitale din wraşiul 

Bistriţii, multa sunntate. 

  

.
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-| LXI. 
(1629.] 

+ Smearenii ermonah Anastasie, egumen n are 
TH cm'kpenie cnsop wT [lSrno mnernp. Seriem multi 
pace și snnntaate alui nwstru iubiţ şi bun priiatel 
şi megeiaş de aproape, domnealui Gașpar Diiae, 
birul di Bistriţi ; entre aceasti, dim știre dumi- 
tale de rindul veştilur ce avem în țara nwastr; 
pentr'acea si ştii bine cu adevar cam petricut 
foarte cu grije mare, cace c'au fost PHnn acmu ţara 
înv Dwmnu; dez[i] au predat țara 'Tntarii pnnn la 
Picore, cum vor spune dumitale și aeşti wamen[i] 
ai dumitale; alta, se-au fncut wameni ri mulţi, 

' anume tilhar[i] şi furi, şi au venit acmu cindzeti] 
“de tnlhari în dwadzes[i] de dzile, în luna lui GOet- 
tovrie, şi au tathuit m[ijn[n]stirea Suceviţei, de-au 
rsmas humai cu peatra; dec[i] noi înca simtem 
fwarte în grije şi ne teamem si nu pnțim şi noi 
acea, nevoi. Alta, sa ştii d[oJm(nliiata de rindul 
aestor slugi ai dumitale carii i-ai trimis aicea la 
noi cu treabele dumitale, iara ei, venindu, i-au 
timpinat nişte telharți] la Cralibav şi i-au trlhuit 
şi i-au ucis, cum vor Spune singuri dumitale ; iara 
Mihaiu Diiac l-am wprit noi aicea pnnn dwarn se va mai înturi, şi avem noi a-l griji de tot de ce-i va trebui, pentru voia dumilor voastre, şi, deca se va mai înturi, noi-l vom trimite cu wamenii 
noştri, cum însuş va spune dumitale de petria- cerea nwastru, şi (bis) de veşii ce vrem avea, încnş va spune; iar: de D[ojmnu, sn ştii d[ujmneata cn avem D[o]mnu AleJesanjădru Vodn, feciorul Ra- dului Yods; dec[i] avem nedeajde depre milfo]s- : tivul Hristos şi Pre prea-curata maicn, dware se va m[iJi[o]stivi de va trimite de acmu ceva pace
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rii, ca așea se fnguduiaşte. De iastea scriem. şi 

dim ştire, și sn dnruiascn Dfajmn[ejăziu duniitale 

pat[e] şi snntate cu adevar, amin. 

Vo: + Alui nostru iubit şi bun priiatel d[ujm- 

nealui Gaşpar Diiac, birul di Bistriţn, sn se dea 

cu cinste aiastn carte a noastr întru mină Mnrii 

Sale. 

Pecetea mănăstirei, cu ceară neagră. 

LXII. 

[1629] 

+ Stujubi şi mult sinntate de la egumenul de 

Putna şi de la tot suborul dumitale, giupnne Gaş- 

par, birul de Bistriţa, şi dumitale, giupine Budaki 

Martin, şi tuturor priiatinilor noștri. Alta, dim 

ştire dumilor vostre ea alor buni priiatin[i]), de 

randul veştilor din ţara nostri, cu cu mila lui Dum- 

nndziu şi cu nnrocul Mnriisale Domnu nostru lui 

Alexandru Vodn sintem sinntoş şi Tatarii s'au dus 

din ţar; adevnr, destul pagubi au încut; spre ţara 

dumilor vostre nu înţeleagem nice de w rawtate. 

Alta, dim ştire dumilor vostre şi de rindu lui 

Mihaiu c'au pnţit rau de cei tulhariu de l-au 'nchis 

şi l-au deznbricat, şi acei lotri simtu de la hra- 

niţ; nevoi-vrem Sh Sh ştie şi vrem da ştire “ău- 

 milor vostre; alta, noi pre Mihaiu l-am adus cu 

cai noştri din munte ia munsstire; cu de ce-am 

avut, l-am socotit, și am dat și şiase florinţi: d[rlept 

acea nice banii nu pohtim de la dumilevostre, 

numai ce pohiim prietinşig și vr'o dow faşce de 

cue de şindili, en ni s'au descoperit casele forte 

ru; de aceasta pohtim pre dumniiavostrn; Şi Sh



fţi dumnia vostre sinntoş ai mulţi şi buni. Ilne 
5 ÎiSruon atonacrup, mu, wyroapu na ank. 

Pecete neagră, ruptă. 

Vo: ck ancrrh aa ck N9A4cT Rh pnkH nan Pamnap spa wT 
Bnerpnun. 

  

= LXIII. 
| - [1631.) 

+ lo Moisi (mov'en) Mwghila, Vwevwd pazite Macri 
FehApa BEMAH MWAAaRckou. Ilnuem TNCARMH HâLIEMV A05p9M 
ngitareare  Paunap SHphYA wT hnerpiu, MHwr zapantie. 
Cntra aceasta dau ştire dumitale cn au venit înna- 
intea domniei meale robii cinstitului înparatu şi 
mişei noștri carii Incuescu în Crmpul lungu pre 
locul ţnriei Moldovei, de ni s'au jeluit cumu le-aţ 
luat hotari lwr şi aţ trecut preste hotare pre unde 
au fost de vac, de le luaţ înnațale şi le goniţ vsile 
cu peaștele şi le vinaţ munţii; de care lucru nu 
sare crdea sn si strice hotarulu fsralwr ; dipre 
aceaia pohtescu pre dumneatanea (sic) si dai în- 
vațnturii] wamenilwr Gumit(aJle su nu treaca preste 
hotar, ce, cum au ţenut psn'acum, așia sn fie, si nu 
aibn mişei domniei meale nevoe, ditru wamenii 
dumitale; iar mai apoi, de vom gssi wamenii du- 
mitlajle pre locul şi pre hotarul ţiriei facand ne- 
Voe cuiva, prinde-l-vor : şi la domniia mia-l vor aduce : det[i] va hi de mare certare; de-aceasta 
pohtesc pre dumneata; şi si hie dumneata Sunnstos, 
amin. 
wH (3i6) Ilac zapm, Oc. 21. 
Vo: 7 nameaw ASEpMY npirareat nnv Vaurnap BHpY Wr 

BucTpiun Auwr BApaReie, 
Pecete de ceară roşă, ruptă. 

A ——
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LXIV. 
(Înnainte de 1631%] 

„Popa Arsenie egumenul şi tot snborul dn (ms) 

minastire de Mwlduviţn” către birăul și pîrgarii 

de Bistriţă pentru un călugăr, căruia i se furase 

trei vite de „acel cerne ce-ali] lipndn leagea, de 

Ninssud“, 

Pecete ruptă. 

VO : adresa romănească. 

LXV, 
v [1632.] 

1 Seriem pnrealabul din Crmpulungu la Mnriiata 

birnu şi la sfatul Mnriital[e]; dimu ştir[e] de rnn- 

dul cestor cuvinte ce sau ficut în țari, la dom- 

niia voastra. În de altr, cu mila Domnolui, aveam 

Domnu în țars,pre Alecaxandru-Vods, feciorul lui 

Iliiaş-Vodr, şi ar[e] Mrriia Sa un fntu vwnicn (sic), 

şi sşeade în casn ss, cu Mnriia Sa, cu Domnu nos- 

tru; iar alte cuvinte cin[e] au fncut la dwmnia, 

voastrr, fost-a un wm cu un cap deşerii; pentr'a- 

cela lucru, cum au fost dumilor voastre alţi diri- 

gntor[i] priiatin[i], aşea voms nevoi şi noi sh VA 

him mai priiaţini, de cum v'au fosti alţii. Alt, 

iaste pat[e] în țari, şi si nu purtaţnie[i) o grijls), 

nice de w parte. Al[t], poftese pre dumnea voastrr, 

acel wm ce au ficut aiaste cuvinte, sa ne arntaţ 

pentru prieteşugi; înțileagemn er iaste din. sati 

dela noi; pofntesea pre dumiavoastri sn ne ar[hj- 

taț acel wm; de altr, sn m'aveţ dwmnea voastra 

niâ[i] o grijls] din coa&[e], din iastn țari), er, de 

va hi ceva, eu voiu trimite la Mariia Ta veaste; 

58851 4
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hie den cstru.p a hi vro veaste, voiu avea a sluji 
Msrii Tal[e]. Altn, de wamenii dumilor voastre, de 
vor vini cu negoți, st triaca în iasta (Sic), nu vor 
avea de nime ni&[i] w nevoe, macar cu negoț, ma- 
car hie cu ce va vini, pentru voea domilor voastre; 
pknn unde voiu hi, eu voiu avea a sluji dumilor 
voastre, sn n'aibs nime niâ[i] w nevoe; [i]ar, de va avea 
vea (Sic) cineva vr'o nevoe, eu voiu da sam, pentru 
voea Mnrrii Tal[e]. Aciasta scriem, Şi si fiţi Mnriile 
Voastre snnntoş[i] W ypere, STamnnn. 

v Lac ka. Fâ0M, MCUa mai A. 
Acuicgpns Ilea pms. 
Pecete mică, de ceară roșă; ruptă. 

Vo: f Aceastn carte s: si dea la Mnrie Sa la 
birau, 

  

, LXVI. 
Î [1633.] 

+ Seriem pace şi mult: sxnatate alui nostru 
dulce parinte giupznu Luca, Nndreiaş de Bistriţ[n]. 
Pohtim pre Dumneata întro tot priitișugul, şi dam 
ştire dumiilor vostre, de rxnduln veștilor despre țara nostra, ca-i veaste rea și vin Leaşii fara 
greş; nu ştim ce va da Dumnxdzru acmu; iară 
noi ne rugăm dumiilor vostre sin nu ne wpriţi despre dumiiavo[s]tra credzea (Sic); noi vom da ştire domniilor volsltre wrs[e] va hi mirşagul la Leaşi, wri la Turci, și giurami noi cu tota credința nostri sa va dam știre domnilor vostre în totx vreamia; de ce vom şti, de tot vom da ştire; alta, pohtimi pre Dumnieavostra si nu creadeţi menciunile wre cui de dzxceea Că nu si- mstem cu credință direaptx spre Dumiiavostra;
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credzu şiii-ne dumiiata, Anndreiaș, ca n'am putea 

hi noi de-aceia wmeni nice wdath; de aiasta dam 

ştire dumiilor vostre ; și sh vi gaseasca aciasta 

poţinea scrisore a nostra în bonx pace de la Du- 

madzxu adevnrat. Huc w Aanrounsan. 

+ Eu popa Petrea şi Gliga şi Noţuli ne închi- 

nam spre dumieavostra și giorama st him priia- 

tini cu toti osa[r]aiia nostra adevarat. 

Pecete sfărimată, mică, 

Vo: + Sn sa dea aceasta carte în mana lui An- 

dreiaș de Bistriţx. 

LXVII. 
[Pe la 1634.] 

+ Pywrtariul-Mare de cetatea Suceavei şi şoltujii 

cu tot sfatul, pnrgarii, bitrinii de urașul Suceavei 

seriemu multi pace şi viiaț[i] şi sanatate la ai 

noştri buni şi mari priiateni şi vecini de aproape 

Msria Sa domnul şi toţi sfeatnicii de Bistriţa. Alt, 

cu mila lui Dumnedzsu toate veştile sintu bune. 

Sn ştiţ dumile vostre dentr'acoce cr am înţeles ca 

veţi dumile vostre si închideţi drumul prela Cim- 

pullungu, ce sn ştiț Mnriile Vostre dentracoace 

nemie si nu gundiţ, ni€[i] grije sn purtaţi, pre la 

Cimpulungu: ea de am şti ceva, noi cu mare 

credinți am da ştire dumilwr vostre, ce nemie 

Sa nu gundiț dentr'acoce, ce Si Insaţ sn nu închi- 

deţi aceasta seal[s] la Cinpulungu, ca ss înble 

neguțiiorii, și a Msriilwr Vostre şi ai noştri, ca st 

hrineasen şi la noi şi la Mrriile Vostre, cum au 

fostu şi pina aecmu. Alt, dem ştive Mnriilor Vostre 

cn am trimes acolw la Mnriia Vostri cu treaba Mn- 

riei dumisale a Domnu nostru Vasilie-Vod[h] pre



; Bogdan neguţntoriul, si cumpere nopdzeci de mii 
de cue de şindile și de leaţure; ce poftim ss 
naibi val de vamn sau alts ceva, şi se-aibh s0- 
cotinţn li Mwriile Vostre; şi noi încn vrem socoti 
oamenii Mnriilwr Vostre, cn Mnriia Sa Domnul 
nostru au misu unde-i porunca cinstitului împsrat. . 
Și ss fiți Mnriile Vostre ssnntoşi. 

Pecete mare de ceară verde; ruptă. 

Vo: Multa srnntate la Mrriia Sa domnul de 
Bistriţi şi la toți sfeatnicii (pătat) viaţa. 

LĂVIII. 

[1635 —45.] 

+ Eu Drigan vam(n]şul de Cimpulungu pof- 
tescu de la milostivul Dumnedznu pad[e] și viiaţ(n] 
Mrrii Talle), doamne biriu. Altr, dim ştire Mnrii 
Tale ex au fost dat Irimiia-Vod[k] neși|e] sate gi- 
nere-siu lui Potoskie acol[o] la hraniţi despre 
ţara leşascr, și acmu nu ştim ce s'au scrubit Va- 
silie-Vod[h] pe Leaş şi acmu nu va hi w Sipti- 
mins], de candu au trimis Vodln] de au aprinsu 
aceale sate a lui Potoskie și au pus cnlnraș de 
straje. acolo pre margene, şi au dat ştir[e] ia 'T- 
tar[i], sn fe găta, de wr veni Leaşii în ari, sn margin 
Vod[s] cu 'Tntarii la Leaş. De iasts dau ştirțe] Marii 
Tale, doamne birsu, şi, de vor mai hi nescare veşti 
la noi în țari, înca wm mai da ştir[e] Mnrii Tale, 
ck eu Srmtu gata în toatn vreamea a sluji co vor 
hi treabele Muriilor Voastre. Sa duruiasea Dumne-
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dziu [su] fii Murii Ta sanntos cu tot sfatul Mnrii 

Talţe] întru ai mulți și bun[i). 

Fără pecete. 

Vo: ş Cu cinste sn su dea aceast rnvaşîn mhna 

lui Şimon birul de cetatea Bistriţei. 

LXIX. 
[1635—45.] 

+ Eu, Drrgan de Cumpu lungv, poftescu dela 

m[ijl[o]st[ijvul Dumnedziu pate] şi multa viiaţis) 

Mnriitale, doamne birnu, şi a tot sfatul Mnrii Talfe]; 

alta, dau ştire Mnrii Tale en Vod[n] s'au împscat 

cu Leaşii, cn, dacau aprins Vod[n] aceale sate le- 

seşti, iar Potoskie au fostu strinsn la vr-o patru 

mii de jolnir[i] ss între la noi în țar(n], sn stric[e]; 

iar, daca s'au înpncat Vod[n] cu Leaşii, au întrat 

“Pntarii acmu în ţara leşasci pe şleahul negru, şi 

au întrat prn la Beseareca Albu; det[i] acmu sn 

teame şi Vod[h] su nu între Tntarii și la noi în 

țar[i], ce au pus la vro patru mii de culiraş pe 

margine. Atnta știu. H sapanoteraTe $ ye amnii, 

Vo: + Cu cinste sn-s dea aceast puţinea seri- 

soare în mana lui Şimon birnu de Bistriţa. 

Fără pecete. 

LXX. 
XA [1635—45.] 

+ Es as Putraşco Ciogolea Vel-Logofet scriem 

pacea şi sinntate la iubiț pr[eltenii noştri şi fraţe 

la cinstiţ domnii de Bistriţa, la Şimwn Biriul, şi 

cu toţi domnii Mnrie Tale ; alta, pohtim de la dom-
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neavoastrn sn faceţ Marie [dujmilor voastrea pentru 
voe nosti, sr ni tremeteţi pe c[ejstn diiac, an[ume] 
Toder diiac, den Felder, pentru en€[i] ne-u fost 
și de mintea vremea wm [al] nostru; aemu-l poh- 
tim de la Mnriilor Vostrea, sn ni-l daţi: noi înca 
vom sluji Mnriilor Vostrea, întru ce va hi pohta 
dumilor vostrea la noi, cn av[e]lm... e ii, Sh 
ni-i înveţe. Alta, pohtim de bine ce veţi facea şi-l 
veţi Isa...; deaci şi vama de dow trui vite ce va 
ave, de ceasta fortea [ne rugim dom]neavostrn; şi 
sn dsruesea m[iJl[oJst[i]vul Dumnfejdziu si vi afle 
ceasti scrisoare a nostri prea Mnriile Dumilor 
Vostrea snnntoși 4 gea a[mnn]. 

V Suceav[a], lun. 
T Bun priiaten şi gata fie cundu a slujirea, Ps- 

traşeo Ciogoolea Vel, Logofnt, nekaa. ! 
Mn închin dumile vostre Și mn rog, 
Pecete indistinctă, pe hirtie, 

Vo: La iubiţi fraţi și priiateli a noștri la domni 
de Bistriţn cu cinst[e] sn sn dea ceasta cartea, n 
MHST Biga... (ruptă). 

x LXXI. 
" [Pe la 1635—8] 

+ Cinstite biriu. Drm știr[e] Mnrietal[e] de w 
carte ce ne-ai trimis; înțeles-am de rindul apelor 
și a fnaţilor; știi Mariia Ta bin[e] [c'au scris 7) 
Vod[k] şi vau spus psrenlabul cr, den unde sk 
rup apele încoat[e], si nu aveţi treab[] cu ho- 
tarul farsi, şi a'mprratului ; deg[i] Mnria Sa Vod 
ne-au înviţat şi pe noi, de von gasi vit, si w 
luwm cu wm cu tot şi [si trimejtem la Vod[s),



ca aLod[n] are treabl], cu acela wm ce cale ho- 

tarul: țari; aşea Ss: ştiţ cr “nu-i cuvantul nostru, ce 

este a Domnu nostru. Aceasta vi dim ştir[e]. Sr 

heţi sun[s]toşi. Aaransa, No. 4. 

Gabril Coeri, Vornicul de Crmpulungu. 

Gavrili pnrealab nckaaay. 

Pecete neagră peste hirtie, indistinetă. 

  

LXXII. 
[1635—45.] 

Catre „Şimwn“, marele birău de Bistriţa, de la 

„egumenul iermonah Partenie şi de la twt snborul 

de sv[x]ntaa mnnsstire de la Voroneţ“. Trimite 

om: „cestu frate“, popa Mihail, să schimbe grîu 

tcu „vr'w 2 sute de coţ de psndzx de ss va gssi ca 

Î (aie) efinr, sn fie de cunmeş cnlugirilur“. „Sintu 

din satul Mriei Talfe] de naştire, din Nisnud, şi 

acea besearecu iaste fncuti de moşii noştri, ce au 

venit popa Toma acolea de șeade; desi] s'au tnm- 

piat un feciwr a[1] lui învaţindu carte [aici] în țari 

la nwi, nu la [mw]nestirea noastrn, ce la alti mn- 

nustire, ce [s']a ficut cilugrr; cu ai6[i] în ţar[n] la 

nwi iste aşea toemala de cslugurescu cu de-asila 

şi feciori de mni mar[i] şi de neamăli] şi de 

iwbagi, şi de la Dwmnie iaste Insa; sn facu aşea, 

peniru ci apwi sim [t] wamen(i] de treabs; dintru 

aceia sim[t] vifejălijei şi egumeni] și preuţi și 

diiacwn[i] pre la svlijntele mnnnstiri; cum ne-au 

fncut şi pre nwi cu de-a sila, aşea au facut şi pre 

feciorul lui cu de-a sala (8i6)“. Toma își răzbună 

pe „oamenii săi“ (ai Voroneţului). Dar nu l-a 

călugărit iel pe fiă, căci nu ie călugărit la mănăs” 

tirea lui. „Cand au venit [acesta] la nwi, l-am s0-
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cotit cu bucate şi cu înenlţii (sc), pentru îrnţiia“, 
„Au pus unchiu-mieu Gavriil niște enrţi zilwg la 
popa, pann vwr însama wamenii noştri banii“. Acum 
nu vrea să le dea, în schimbul banilor. Cere „pu- ținel dar: w pureachie de MsnUuș cu deagite:. 

Fără dată, pecetea smulsă, Adresa romiănească, 

LXXIII. 
[1635-45.] 

Simon, egumenul și soborul de la Putna către 
birăul Şimon pentru eliberarea unui „fecior“, ple- cat pentru afacerile mănăstirii, cu un frate. „Pen- tr'acela lucru i sau immplat acia nrpaste asupra lui Snracul, de-u avuţ acea iscuşenie cu acel wm de l-au ucis în țara voastru, iara la noi au nascut şi au creasncut, şi n'au fucuţ Diminue nimic: ne iwema, ce un pui de ghinn nau omornt el PinA acmu, ce i s'au inmplat aemu acea nnpaste cu acel om, de i-au eșit înnainte inihnrește“. Oferă a li împlini „ce va fi hideatiul şi pofta“. 

Fără dată. Pecete ca în cealaltă : cua ntua. -. 
Adresa romănească, 

  

[Pe la 1635 —45.] 
„Ermonah Simwn egumen și tot snborul de la svanta mnnnstirea de la Putna“ către „Solgabiriu den Țignu“, cerînd continuarea bunei-voinţi. 

Semnătura, 
Pecete cu ceară brună a mănăstire (ruptă cu totul). 
Pe o banăă de hivtie.
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LXXV. 
[1635 - 45.] 

Egumenul Simon de la Putna şi soborul catre 

birsul „Şamon“. Plîngeri pentru lucruri oprite de 

la „feciorii“ mănăstirii, trimeșă pentru a „cheltui 

bucate acolo. „Nwi ne gndiem cn ne sinteţi priia- 

tin(i] dumilevoastre, iar dumilevoasire ne faceţ de 

nemich; nwi vn wmenim pe Mnriile Voastre şi pe 

wameni voştri, cand vin la nwi, iar Mnriile Voastre 

va bateţ gioe de wmeni noștri“. Ameninţăcu „ză- ! 

berire“. - 

Pecete peste nirtie, cu mai mulţi sfinţi. Legenda: + G...cu... 

JISrna. 

” [După 1635.] 

Catre Bistriţa „de la ermonah Nicolae igumen 

şi. de la tot suborul de svlsjntaa mwnastir(e] de la 

Voroneţ“, cerînd o pomană de „ceva eue de şin- 

_dile, en ne-au adeverit şi dumnealui Hilip şi cu 

soțiile dumnisale“. 

Nici-o dată. Două peceţi cu fum. Nici-o adresă, 

LXXVII. 
(1636.) 

Catre Bistriţeni de la „popa Epifanie egumenul 

şi cu twt snbwrul de la Vwroneţ“. Ştiri: „Alta, sn 

ştii Mbria YVostrn cn Cu (norocul, şters), mila lui 

Dumnedzsu şi cu nsrocul Domnostru (sic) iaste 

pat[e] bun[i] de toate parţile; nit[i-w griji] nu 

iaste, ce-i tot bine“. Trimet doi călugări, pentru că
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„Îwrte au slibit mansstirea de bobitoc ce-i marha“, 
„la aceşt[i] wamen[i) bun[i], doar vwr înturi SvÎn]nta 
msnnstire, cin[e] cu ce-l va îndura Dumnndzsu“, 
Cere scutire de vamă, 

Voroneţ, 7144, Iunie, 

Pecete foarte bine făcută. 

Fără adresa. 

OLX XVIII, 
[1629.] 

T Scriem închinaciune și mult snnatate du- 
mitale cinstite birxu de cetatea Bistriţei şi a tot 
svatul Mxriitale. Alta, de veţi sn știți de randul 
veștilor despre țara nostra, ca cu mila lui Dum- 
nlejdzzu s'au mai aşedzati Hanul la Vadul Genei, 
și Cantamir iarxş s'au mai aşedzatn la locu, şi Hanul 
va să sa batx cu împaratul: cu adevaraţ îi aşea; ş'au 

"trimis Hanul la Cazaci w mie de cai şi w mie de co- 
“joce şi w mie de sahaidace și leafa mare, Ş'au pobtit 
Hanul w mie de Cazaci ; eara Cazacii au trimis soli 
la Hanul, șau dzzs ca simin şeasedzeci de mii 
de Cazaci; deaci (2) au tocmit sa marga toţi în- tragiutorul Hanului; șau trimis Mariea Sa Vod[k] 
soli la Împaratul sa știe cumu-i va da învațatură; 
s'au trimis soli și la Hanul; deaci PANA acmu n'au venit nice de w parte se sa ştie. De aissta dam 
știre; amin. 

Noi Campulungeanii, n'au data Toma la noi ne- 
MICA, ce-s și ceae[i] Armeani. 

Ferar (sic) 17 an.
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+ Eu Popa Petrea mx închin Maria Tale, cinstite 

b[irsu]. şi a tot svatul Marii Tale. 

Pecete mică, neagră; ruptă. 

+ Sa sn dea aceasta carte în mana birzului de 

cetate Bistriţeei cu mare cinste. 

LXXIX. 
[1687 sau 1640.] 

T Cistitea bireu, sn hi Mnrie Ta ssnstos. Mnţrescu 

(sic) dumitalea en nu nea uiţi, ce ine umul dumi- 

tale pururea de ne vede. Er, de randul dumişale 

lui Vodnr, ştim cn eşte la Eş cu adeavat (sic), pnnn 

acmu înca am avudzit eh SA hie eşit Dumnealui 

Vo[dn] în cios, ce cu adevrat nu ştiv; şi mn rog 

dumitale de vesşti den ţara dumnelor vostre, şi 

ştim şi noi, sn ne Ingu[dnjm la Domnu (sic) nostru 

cu prietenşug de la dumnevosstrn; aducn Sh plitim ; 

şi forte ms rog dumitalea, şi sn hii dunevostrn ssno- 

tos ; amin. 

Pecete de ceară brună, indistinctă. 

Vo: + Cinstita muna dumişale birnu, mere aA[pannn. 

  

LXXX. 
[1637 saă 1640] 

Bandi de hîxtie; probabil P. S. la no precedent: 

despre. nişte iepe de găsit. 

LXXXI. 
[1637.] 

i Întru twt cinstit şi de la D[ujmn[eJdznu iubit 

al nwstru fiiu sufletesc, dwmniialui Şimon domnul
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și birul de Bistriţx; pwftim de la m[i]l(o]stivul 
D[ujmnfeăziu bunx pace şi snnntate Mnriei Tale 
şi a toat cinstiti casa Mnriei Tale. Alta, de veri 
vrea sn ştii Mnriia Ta de rsndul. veştilwr diîntr'a- 
ewce, venit-au un. pass] cu neşte wşti turceşti 
de este la Smil şi Msriia Sa Domnu nwstru înen-i 
mnrsu cu wştile sale într'acolea, iarn cara greale 
ce-au îwst, le-a înturnat la aș, şi înţeleagem cn 
vwr eşi ia cumpi spre Daşwr, dup neşte 'Tatar[i, 
ce-au rimas de-a lui Cantimir Pașea, de nu-s în- 
chinaţi acei 'Tntarţi] nice împnratului, nice altuia 
nimrnuia, ce înbli ci de capul Suu; ce nu ştim 
pina unde le va fi mnrsul; iar de aiuri de nec- 
iuri nu e nice w grijn; alta, dau ştire Muriei Tale 
de rindul cestui feciwr al nwstru, cn l-am tremis 
acwlw sn ne cumpere. fier şi cu alte treabe a casei 
noastre; ce nn rug Mnrriei Tale, de ce va nuzui 
feciorul nwstru la Mrria Ta, sn ne fac(i] Mnriia Ta 
bine ; şi de Vamn Încn mn rwg Mnriei Tale sn n'aibh 
înveluşag, iar nwi vwm avea a mulțimi şi a ruga 
Dumnndziu pentru Mariia Ta; şi ce vwr fi trea- 
bele Msriei Tale la noi, bucurwș vwm avea a sluji 
Msriei Tale. De-aceasta pwitesc pre Mnria 'Ta ca 
pre al nwstru dulce prieten și fiiu sufletesc. Si 
fii Mhriia Ta sinutws de la D[ujmn[ejdziu. adevr- 
at. & Mitropolii, Av. 8 ann. 
Varlaam arhiep[i]se[o]pi i mitropolit cSuaneku 

H EBCEM BEMAH MoaAasekou, cu dragoste ne închinau 
Msriei 'Tal[e). 

(De aceiaşi mână cu restul scrisorii.) 

Pecete indistinctă, pe ceară neagră, 

Alta cu 

agcko, 

5. Gheorghe şi legenda:  ntiar... mu rpenoaur e$- 

T Întru twt cinstit şi de la D[ulmn[e]dziu iubit
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al nostru fiiu sufletesc, dwmnialui Șimwn birnul 

de Bistriţa, cu cinste ceastn cartea sr-s dea. 

Y LXXXII. 
i [16837.] 

i La al mieu întru totu mai mare şi ca un ps- 

rinte Mariia fa cinstite birnu, sn fii Miriia Ta st- 

nntos cu totu sfatul Mnrie Tale, depreuni cu toț 

domnie cetnţei Bistreţei ; sn YA dnruiasch m[ijil[o]s- 

ițijvul Dumn(ejdznu pase] şi multi srn[n]tate. Mul- 

țemsscu Mrrie Talle] şi a tot sfatul Mnrie Tal[e] 

de wspnţu şi de cinste şi de dar;altn, grsisn[m] cu 

Msriia Ta pentru veşti; avut-am un fecior la Iaş, 

trimis, cum fam şi spus Mnrie Talţe] ; dec[i] avenit 

în 14 dzil[e] lui Noevrie de la Eaşa; spusu-mi-ia 

aşea şi mi-ia adus carte de la Doamna, cu Msriia 

Sa Vod[k] av bstutu pe Mnteiu-Vod, şi sau închis 

la 'Teleajin sus, iar Vod al nostru iaste Ja Gher- 

ghițn cu wștil[e], iar alti veaste cu mila lui Dum- 

nedziu nu-i ni&[i] o grijln], en 'Tatarii sfantu iar 

la Moscu; aemu numai ce. s[s]jntu acol[o] la Mun- 

tean[i] 10 mii, iar alt» nu-i nimic, ce-i foarte pac[e] : 

şi iar am trimes la Iași un fecior; decți] va hi 

pu duminecn şi pe la aicea la Mariia Ta cu rss- 

punsu. Aceasta dau ştir[e] Marii Tale). Sin vn cruţe 

Dumnedzru cu pat[e] şi cu sin[i]tate în veaci. 

35 Ac[alx[olnca[e], Noev. 14. 

 



Pecete ruptă. 

Vo: La al mieu dulce priiaten şi ca un purinte 
biraul 'de Bistriţ(a]. 

$- LXXXIII. 

[De la 1638. 
T AL nostru întru tot cinstit bun frate şi marţe) 

priiatin, dumnealui jupan Andreiaş birzul și ju- 
deţul a cinstitei cetați a Bistriţei, poftim de la 
Dumnndznu pat[e] şi Sinntate dumisale şi a toata 
cinstita casxi dumitalțe] ; alta, poftim pre dumneata 
pentru neșt[e] varniceari, doari sari afla acolo, ci 
facem w beseareca d5 Biiatra de va vrea Dumnax- 
dzeu si fie cu agiutoriul Svenţiei Sale; ce nu pu- 
tem afla aicea în ţara la noi meşteri sn poata lucra 
var de piiatra:; ce am înțeles de wamenii dumi- 
tal[e] cum acolo la dumneavoastre simt meşteri 
buni şi pot face var de piiatre. Pentr'aceaia mn rog 
dumitale, de si vor gisi acolo meșteri ca aceia, 
St înveţi dumneata si vie un meşter aicea la noi 

| sn vadza piiatra ; de-i va paria cum sa wpoata lu- 
cra Si fac[n] var, eu mi voiu tocmi cu dansu ca 
st-i plitim ; și atunci voiu poronei şi ms voiu ruga 
dumitale sn ne dai de acolo patru Vnrniceari, st 
vie si lucriadza aicea. Ca vei face dumneata bine 
pentru voia, noastr, avea-vom a mulţimi şi a 
sluj[i] de ce va hi poronca dumitale aicea la noi; 
şi Dumnndzeu sa dnruiascx si afle ceasta scrisoare a nostra pre dumneata sinaţos şi veasel, depreuna cu toat cinstiti casa dumitale w Xe amin. 

Iuc wv Suceav., Mai 31. 
i Întru tot a dumitale neîndoit frate şi bun



de
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priiatin Gavril Hetman şi psreslab Suceavei den 

ț[a]ra Moldovei mw închin dumital[e] cu snstate. 

Pecete neagră ruptă. 

Vo: + Întru cinstite msnule dumisale jupnnului 

Andreiaş biriu, judeţul a cinstitei cetaţi a Bis- 

trițzi, cu cinste sa fie datx. 

LXXXIV. 
(De la 1638.] 

„Cu mila lui Dumnedziu eu chipul vludicescu, 

popa Iwn din Maramureș, din eraşul de sussu, din 

Vişeul de sus, scriu slujba şi închinsciune domi- 

tale biriu din Bistriţi Andrieşel şi ca unui swm- 

sid. (cwmena) a ţersei noastre a Maramureşului:, 
“pentru „cei Telceani“. Un proces. „Sn nu-ș puture 

îspravi de aicea, eu voiu da cartea mea de-acie 

înnainte su tragi de la cine vor vedea din Rodna“. 

Fine e. 

Vo: adresa romănească. 

Pecete peste hirtie; []apnane eprm[onay]. 

LXXXV. 
[De la 1638.] 

„Iwrga şi Pahulcea, vornieii de Cimpulungu“, 

către birăul Andriiaş, pentru doi oameni trimeşi 

după cuie de şindrilă şi pîne. Trebuie 30.000 de 

cuie grabnic. De notat: „acice“ (aice). 

Pecete neagră, goală ; de ceară. 

VO : aăresa romănească, cătră Andriiaș şi alți domni din Bistrita. 
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LXXXVI. 
[De la 1638.] 

„Gavril Coeri, vamrşul Ao[ars]nsa[e]“ către birăul 
Andreiaş și fostul birăi Simon. „Alta, de veşti, 
cu mila lui Dumnedzuu avera veşti bun[e) şi pac[e] 
bun[s]“. Se plînge pentru un om din ținutul Bis- 
triţei, care n'a plătit de două ori vama, „Ştii Mnriia 
Ta cn vama iaste domneasca, ca şi Ia Vod[s]; de-ar 
hi alti, am Insa, iar vama nu putem, cum şi Vod[sj“. 
Ameninţă cu represalii dacă nu se va plăti prin 
aducător, „ca ni-s înple sam[a] acmu si ne dim 
[sam]a la Vod[«], Jante Marie, Va opri alt-fel 
vite în „Suhardu:. i 15 August. 

Pecete ruptă. 

Vo ; adresa romănească, 

LXXXVII. 

[De la 1638.) 
T Cinstitţu] şi dulce pnrintele mieu, Andreiaş bi- 

riul de cetatea Bistriţei, şi al mieu dulce pstinte 
Șimon biriu, dim ştire Msriilor Voastre, despre 
noi cu mila lui Dumnndziu iaste pate, şi Vod[i] 
au venitu în Scaun; alta, pentru prieteşugul Mn- 
riilor Voastre au venit aicea, un fecior a lui Ianson 
den Birguu; dec[i] i-a datu iapa ce-a fost luatu 
Cherboiu; am socotitu si nu hie cu pagub[u] despre 
noi ; alta, nas rog Mnriilor Voastre si nu aveţi scri bi pre min[e)] pentru Tincuţa, cu i s'au latu numai 
un giuncu, și iaste la prharnicul; deci ma rog Moriilor Voastre si nu v[s] protiviţi unui menciu- 
nos, pin voiu ven[i] şi eu acol[o], de vom toemi



+] 
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cu Mnriile Voastre cum va hi mai bline). [5] hiţ 

san[ijtoş cu patfe] şi cu snn[njtate (neinteligibil). 

  

Hexaa S Acalrsjnsa. Ghen. 6 (2). 

+ Mfaij mic plecat fecior M... Gavril Cocris, 

vornicul de Cimpul lungu.,. cu sinlsltate)). 

Pecete de ceară neagră, indistinetă. 

Vo: La birul de Bistriţ sr-s dea cu multn... 

k LXXXVIIL. 
A [De la 1638.] 

+ Întru tot cinstit şi de la m[iji[ojstivul Dun- 

nnâzau cu mar[e] cinste diruitr dwmnii sale giu- 

prnul Andreiaş birsul de cetate Bistriţui şi la tot 

Svatul dumile vostre pacle] şi cu snnniate sn va 

duruiasca m[ili[os]tivul Dumnndziu. Alin, st priimiţi 

Iwmneavoastri de la noi, mai mici şi buni priiatini 

dumile vostre, cu plecar[e] închinsciunțe], de la 

minfe], şoltuzul den tisgul Sucevei şi de la ai 

noştri b(ntjrani wraşului și de la noi toți orașenii. 

Dam ştire dumile vostre cam înțeles de tot bin[e] 

pre randu serisore dumitale; serii dwmneata că 

an[ul] carele eşti domneta destul înţeleptu ; pren- 

[tru] aceaia dim ştir[e] dwmniitale şi a tot Svatul 

dwmniitalțe] fwrte cu marțe] dereptate cum ştim 

I) Documeftul e rupt pe alocurea, 

8551 5
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noi cu suflete[le] nostre de rindul acestor wamini, 
anume Gligorie, feciorul popei Petrei den Rebri- 
ora şi Luca, feciorul lui Mntei den Bnrgnu cel de 
Sus, cum ei au venit aicea în wraş; des[i] n'au 
şedzut la w cas[] de wm bun, unde-au baut, sau 
la gazdr, ce, daca s'au înbntat ca nieşte wmini fr 
de isprav[n], ei au eșit nopte de au înblatea nește 
înlhari cu sabii şi cu ewrdur[i] și cu topor: dezți] 
e-au dat de strajla]: straj[a] i-au întrebat ce wa- 
min(i] sintu de înblu aşa cu arme gole pren iragu. 
Ei s'au semeții, ce-au dat așa, au şi thiat pre 
un fecior a sstrujerilwr, de dzaile] așa demieat 
et el va muri: şi, aşa frerndu ei, au srrit 
straja] de i-au prinsu, cec de bun[s] voe nu-s 
da; det[i] apoi noi vram sa-i bngrm în cetat[e] ca 
pre neşte rni fhcntori, iar apoi. daca s'au spus cr-s 
den idicul dwmnii tal[e], noi i-am Insat numai sn se înpat[e] cu acei wmini ce i-au vntimat şi dzae 
raniți și înca, de va muri wmul, ei şi vor mai în- treba cu dAinşii; deă[i] au dati unul birbiiariului w foti și w nifram[h). iar altul au dat iar brbiia- riului si îmble sa tsmnduiasen pre cel wm ce dzat[e) tuiat dunşii, de au dat 3 zloți şi giu- mstate, şi globa au plitit 6 zloți; atnta au dat, iar 
mai multi un ban n'au dat, iar, de-r hi wmini buni, ei ar hi în pat[e]. Prentru aceaia, sn fii dwmneata Sinntos, prentru aceaia pohtim pre dwmneavostra 
Sr nu-i creadeţi ce vwr Srsi, ca de c[e] Sriescu, ei &Tnescu cumu le-i voe, iar, de n'am socoti prienti- șugul şi cinstit libwv dumilevosire, car[e] dwm- neavostri purure arntaţi cntru noi,. ca neşte wa- mini buni şi înţelepţi şi întru tot a-i şti priiatinii buni, ei, ce rnutat[e] au fncut şi groznrie, ei nit[i) cu w sut|i] de taleri nu sar plati; şi, de ar hi fr- cut ei așa la dwmneavostra cum au facut ei la
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noi, ei ar hi putredzit în neşte temnițe, de nu 

șar pun[e] şi capete. Jar noi am socot[it] cinstit 

prietinşugul dumile (36) şi alta nu le-m fncut, 

ce s'au înpncat cu wminii cei ce i-au tniat, şi au 

platit ce pre unde-au bnutu; şi înca apoi ei au scris 

și carte) înşiş pre sin[e] cum ei sintu vinovaţi, 

şi ce au încut rau ei pren vina s'au plititu, şi ei 

cum nu vwr scorni ni€[ij-w pnrÎn] pre sin[e], nic[i] 

sn pnrasen nim(e] cum s'au înpacat, — car[e] v'om 

trimis şi la dwmneavostri, pre mai mar[e] credinţn 

sn vedeţ. De aceste dim știr[e] dumitale; şi si dn- 

ruiasenr m[i]l[oJstivul Dumnndznu si afle pre dwmneta 

aceastn serisoar[e] a nostri întru buni] pac[e] şi 

cu srnntate de preun[s] şi cu tot Svatul dumital[e] 

şi cu tot wrașul dumile vostre de la Hs amin. 

Muc S$ Gvuae, re. Ka. 

Adresa: + Cu cinste sn se de aceastr carte a 

nostrn întru cinstiti] mana dumisale giupnnul An- 

driiaş birul de la cetate Bistriţ[ei] și la tot Sva- 

tul dumilwrsale. A 

Pecetea orașului, 

LXXXIX. 
[De 1a 1638.) 

+ Hance vornicul de înrgu de Suceavs. Seriem 

pace şi srnnatea dumitale!) giupsne Andrieş. 

dumnului de Bistriţi, şi altoru dumni. Alta, dam 

ştirea pentru rindu cestor meșteri pețrari şi doi 

wlari ce e-ţi trimis dumevostrs aice la Suceava 

Sh Iucredze la Curte Muriei Sale lui Vodn; au încut 

patru uşi şi patru ferestri şi doq sclipurele, însa 

şi cu alţi meşteri; ce Mnriei Sale lui Vodn nu e-u 

1) Dumitale e repetat.
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forte plieut lucrul; ce, prea, cut au lucrat, le-ti fut 
Mnrie Sa Vodn plati, de au daţ petrarilor şesu- 
dznci de lei şi wlarilor dopdzaci de lei; şi carte Mr- 
riei Sale lui Vods încr au trimisu Ja dumevostua, 
le acesta, scriem ; şi si fiți dumevostra snnntoși. 

Z PO 

în dd Aa WU rm “ 

Fără adresă, 

Pacate pe hirtie, “mică, cn ui Valtar ca dou capete şi intre icie cruce. 

XC. 

[1639.] 
fe _Dirovs dn Bistriţa, scriem multe pace îi ă lozuitalea, ca unui boiariu cia esta do- miatata, SK te țiia Domnedzeu într'aj mulţa și bunn; dupn aciaia am înțaliasn dupn scriptura  domitala 

cia ai seris: domiaata la minn de rindu estui wm, ca iaesti wm buna și iwbagiul a, doimitals, anumn 
Vasilie; ai serisa domnata si-i întoren marha ; marha esti în mnnile Șpanului ; scriia domiaata la $pan, cn domiasa est mai mari; nu potliu) iar po- ranci domisali, ek domiasa porunceaști miia și evn facn aciaia; nina atunţi (80) nu am vruti Iwa eu cai de la dinși, dh nu mi-ava vruţ porunci dwmiasa, și, de a vrut avi dersptair, canti da la diwmiata, ca la nwi aşi vighiazuit wrimnghiia, 
cum cinea va fi dintalta țara, sn aiba car- 
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tea; de nu va avea cartea, sn-ln prindzn şi sa-l 

dea în mina de deriagator; aşe e[u] înc nu 

ia-am vrut prinde, da a vrut avea dernptatr sava 

cunoştinţa cu ţineava; dupa acia, mn rogi domi- 

tan sr nu ei schirba pri mins, cn iavn fac cia mn 

porunceşii domiasa: nu [nu)mai mie, cia a tota ţara: 

di asta scriem si dam ştiri domeatala. BapaneTrara 

W yk ama. Iucn e Îlnrrpo&'E, por s[ojiicre za k Î, mMeua 

CDs. n. 

A domitali prietiln Iacob giuratn da vidig: 

de susn. = 

Pecete pusă pe hîrtie; litereie: PN 

Vo: 4 Aceasta seriswrn si Sh di la mina gipi- 

nului birovi di în Bistriţa în tirg. 

În sens invers : lacob iuratus provisor contentunm 

mittat litera ioberioris condicionis (sic); dabuntur 

ipzius res contentae vel sistentae (2). 

   [1640] 

Câţi-va Cîmpulungeni se prind chizeși la Bis- 

triţa pentru adunarea de datorii. Între iei: „Ilwnaşcu 

a Chiruţei“ şi „Maexin Dingoman“. Între datorii: 

„bucate Tincuţei de la Cocris*. 

Pecete peste hirtie, cu arabescuri. 

Vo: Der» Compolonger der Birg-Brieff, in wel- 

chem sie verheissen haben dem Tankueza sein 

Ochsen wieder zu schaffen. A0 1640.
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XCII. 

[1640] 
„lonaşco Chiruţn“ certifici primirea de plată pen- 

tru un cal de la Bistriţeni. 

| 2... (rupt) Dec,, Bistriţa, 
Pecete peste hirtie. Semne şi litere neinteligibile. 

Vo: Quittantia des Kyrucza seines Schass îiber 
die 25 f., so er am Ross enipfangen. 

XCIIL. 

[Pe la 1640] 
+ Gakpeniie și metanie de la egumenul Achidin 

şi de la tot ssbwrul de la stli]nta mnnsstire Hw- 
mwrul și de la vwrnicul di în Cimpulung şi de 
la twt satui. Alta, ne rugim dumitale giuprne birnu 

“Pimwne şi dumitaie vamnș Andreiaş, ca unwr cins- 
"_tiţ priiatin ai nwștri, sn faceţ bine pe[n]tru vwia 
noastr şi pnîntru prieteșugul, de randul celwr wa- 
men[i] cu cea iapn, si ne daţ iapa, nit[i]ss-i mai 
învaluiţ dwmneavoastrn, euc[i] en nu-s wamen(i] 
vi, niâ[i) furți], ce s'au sfadiţ peîntru dajdea lui 
Vod almindwi, iari nu-s oamen[i] vicleani, cn știm 
nwi toţ cu sufletele nwastre, ce peîntru birul lui 
Vod ei s'au Sfidit; ce ne rugim dumnilor voastre 
Ss: daţ iapa; peîntru voia nwastrn și peîntru prie- 
teşugul, iar nwi vwm avea a Sluji twate treabele 
dum (56) dumilwr voastre în ţara noastr, ce va hi pofta dumilor voastre. De aceasta, ne rugnm ; şi 
sn petreaceţ dumneavoastri cu pac[e] și cu sans-
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tate întru ai mulţi şi buni] de la Dumnedziu; 

amin. - 

Peceţi rupte. 

o: Cu cinste su-s dea în mnsnile dumilwr sale 

birsului şi a vamnşului de Bistriţa. 

XCIV. 
[Pe la 1640.] 

Ț Eu popa A Macxin si Drrgan vamnşul serieni 

închinrciune Mnrii Tal[e] ădamne birtu şi Statului 

Mnrii Tale) ; alta, dim ştire domnelor voastre cn 

aţ minat aceşti wmen[i] de Rodna (pare scris: 

'Rognăd), si ştie de: Vodln], veni-va; ce nu putem 

ști bine, ce-am ninnat noi cu satul şi [cu] vorni- 

-cul w slugi a vornicului şi altu wm de sat, [ea] 

sn ştie mai bin[e] de va veni!) Vod(n], sn ştim 

sn ne grijim şi noi, iar, de nu va veni, noi ne vom 

grij[i] de wm mearge la, bolălii] cu colat[i] la Su- 

ceavn, cu[nd] va veni Vodln); şi, daca vwr veni acei 

wameni ai noştri de la Iaş, cum ne vor spune,noi 

vom mai da ştir[e] cum va hi rindul ; iar de rn- 

dulcelor ia... ce au luat; de la Gura Dornei, noi . 

cu satul nu şti[m] nemic... şi el f... ui de... 

(rupt). 

VO: adresa romiinească, 

X XCV. 
[1640.] 

Eu Drugan scriu ssnatate şi închinuciune Mr- 

vii Tal[e] doamne birsu şi a tot Sfatul dumneitai[e]. 
    

1) Veni e repetat.
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Alta-ţ dau ştirțe] cn au venit vornicul acmu de 
la Iaș și git[e] cn Vod iaste pre loe şi au mnnat 
toţ vldicii și egumenii la Smil înnaintea unui 
sf[nati, şi. deaca wr veni, îi cuvantu sn iastn] Vod[h] 
la hotar, en gi&fe] en ş-au kotnrit hotarul (nrsi den 
toate laturile, numa de ivacoace man hoinrmt: ce 
va veni pe hotar; ce nu știm bine], prnin] la bulefiu) 
au de la bulciu, va veni; ce va mai mearge vor- 
nicul și wmen[i] de la noi la laş: detii vom şi 
mai ști mai bine; dec[ij. deaca wr veni, sn știu 
mai bințe], eu tot ţi voiu mai da știr[e]; n a[a]panerare- 
Te W XE: AMHRN, 

Fără pecete. 

Vo: f eu cinste sn-s de aceast carte în mania] 
birsului de Bistriţ(a]. 

al 
XCVI. N 

Aso) 
7 Ero aa vornicul wt Cinpulungu scriu pace 

și ennntatea dumitalea cinstitea biriu Şiimone um 
Bistiţs, și a atot. Svatul domnelor vostre şi, de 
veţ sn știț dumnevosten de randul pneei den ţara 
nostre, avem pace, și dumnelui Voda el a eștijtu la 
Galaţ înnaintea svintului: și ne rugim dumi- 
tale de nesște goimi, en am avudzitţ en ai Şoimii ; 
deci ne rugsm dumitale cu plati şi, unde vei şti 
dumneta şoimi, ne rugim dumitale si ne aduce, 
sn pitim, cn n'e forte de trabi ; noi von mnlţemi 
dumitale şi vom face slujbn dumitale, de ce vei 
pohti dumneta: alta, dm știre dumitale, de rindul



cesştor wmin[i] mulţi ce înbin prentru veşti, SN 

nu în cu cur[ţi] de la dumrneta, sr ştii dumneta 

bine cr nu vor înbla bine, cine va vini fara scri- 

sore de la dumneta; en noi avlim p'aceşti ci fac 

cuvinte cum nu trebuescu la dumnevosstra. Şi S4 

hiţ dumnevostra snnntos. Premete-ne 1 ta! devin. 

şi-ţ vom da şi antuns de Coinar. 

Pecete ceară neagră : un. 

Vo: la cinstiti nana (82) dumitale birsului Şi- 

mon wt Bis(triim, Musre zapănnr. 

XCVII. 
[1640.] 

1 Cinstitea birmu Simone wt Bistriţi, sn hii 

dumneata sinntos. Şi, de vei si ştii dumneta de rsn- 

dul vestilor, sn ştii sn (Sic) s'au întorgu Msrie Yodr 

de la Gnlaţ,şi viitor cu sam la Sucevn; alta, dav 

ştirea dumitale de rndu unui ginere a lui Po- 

poiţe den Dorna...: 

Fiivă pecete și semnătură. 

Vo: adresa romănească, 

XCVIII. 
(1642.] 

- Ermonah Thewfan, egumen H REC CRGWp MUT 

s|injtaa monastirea aHgacMă Putnak către birâul de 

Bistriţa. Trimesese astă toamnă pe un călugăr 

pentru a vinde cai. Nu i-a putut cheltui la Bis- 

trița: lasă unul „la Caenfwe în Blaşfaliu“ Hobli- 

cește popa de la Runcu şi-l iea: acesta-l cheltarește.
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Cere banii sai calul. Pentru banii luaţi pe o iapă, 
„mirsina noastr“, de Mihai Lăncariul: feciorul 
era „voinic bun“. Roagă „sr-l wmeniţ cu cinste şi 
cu wmenie“ pe trimes. 

Putna, Aug. 6, 7150. 
Pecete de ceară neagră, ruptă, 

Vo: Întru cinstite muna Marii Sale domnului 
birsului de Bistriţn sn sn tindza aceasta carte cu 
cinste“. 

XCIX. 
[ 1642.) 

+ Serin şi dau ştire dumilor vostre domni, dau- 
w știre de rindul Ini Costin, cu ce traba l-aţi 
minat, sn ştiţi bin(e], de rindul wşiilor Pașe au 
trecut dupi Pașitţi] la dwo Srptimunn Dunare spre 
Hazac, şi Vod[t] au trimns dirabani dupa Sim- 
giordzu într'o snptimins, şi Vod[n] încs au mers 
pn COrheiu, iam dumnavostri Sh nu purtați 
nice w grije de n&micn. Sn fţ dumnavostra sunntos; 
amin. Mai mie prietinul dumilor vostre: Carivatu 
Costin numele meu. 

Pecete brună, de ceară, nedistinetă, 

Vo: En pvan nan SHp5SA wT hnerpeus, St Se ştie, 

C, 
[1643,] 

Iw Vasile Voevod, soxiie macrip... (către Bistri- țeni: Andreiaş, jude). Dup: aceasta, ştiind noi de mult vreame prieteşugul dumilevostre şi adu- căndu-ne aminte cum pănr acum, de exte treabe



m
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ale nostre am poftit pre dumneavoastra, nice de 

unele nu ne-aţi frantu voia, nice waţi apnrat, ce 

întru tot v'aţi aflat dumneavoastra cu prietenșug 

bun şi cu slujbi dupe pofta noastre, şi acmu asij- 

dire prilejindu-ni-sn noaw a face de iznoavn niște 

case de piiatru den temelie acii la Suceavs, şi ne 

aflandu-sn meşteri buni la noi în ţar, ca ss poat 

lucra bine la uși şi la ferestri şi _la bolte, cum 

știm. cb lucriiadzn meşterii dumilevostre, pohtina 

pre dumneavoastis ca pre ai noştri buni priiateni 

sn ne faceţi bine şi la aiasta treabi, cu doi meş- 

teri pietrari, nu pentr alt lucru, ce numai sn 

arate cestora meşteri ce sant aicia, şi doi meşteri 

iaraş wlari, St fie de învsțiturn cestora wlari de 

aicea, sn fach caramida ; iar, ce va face plata meş- 

terșugului lor, noi vom avea ale face plata deplin, 

şi vom mulţemi dumilevoastre ca alor noştri cins- 

tiți şi buni priateni; şi ce va A pofta dumile voastre 

la noi, fi-vom şi noi datori sn ne aflim cu slujhn 

dup pofta dumilevoastre. n aApageTariTe w XAC amMHR, 

$ Suceav(a], ar zâsha, Mai îi. 

Iw Vasilie Voevod. 

Adresa slavă. Pe VO: xesumat german. 

Peceie nare roșie; ruptă. 

  

CI. 
[1643.] 

„Fu vornicul de Oimpulunga“ către Bistriţa. „Alta, 

dim ştire de rendul vestilwr, ştim cs iaste pace 

întru twate lature despre Dwmniu nwstru ; alta, ştim 

şi dim ştire en avem pedeajde sn vie Mnriia Sa 

Vwdi acmu la Suceavi; alta, ne rugsm dumilwr 

voastre dwart puteţ ss gssiţ undeva dwi şwimi Și
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si-i platim cu banfi] sau marhn ; fwarte vom avea 
a mulţe[mi] dumilwr voastre. Recomandă un om 
trimes „pnnă la Posmușt: să fie condus acolo. 

Semnat pe margine, în lung: $ Swlwmwa. 
Pecete peste hârtie, în mijloc cu 

ia 

Vo : atresa rominească. 

Pe o foaie anexată, anunță că are „cai buni“ 
de vînzare, i 

CI. 

> [1610 -3.] 

CZE (Iorest), mitropolitul Ardealului, că- 
ie Bistriţa. Bălgrad, Septembre 14. 
Pentru „proegumenul Ghonrvasie de Putna, en au 

venit pnnn la noi cu treabele svintei munnstiri“, 
În cale, „feciorul“ lui se bate cu nişte oameni 
beţi şi ucide pe unul diniei. Cerere de a-l liberă. 
„Aș fi dat ştire Mnriei Sale lui Craiu, iar: nu au 
fosti la Belgrad, iara, de nu le-ţ slobodzi, pote en 
vom butslui (sic) pre Msriia Sa pre Craiu“, 

Pecete verde, vuptă. 

CI. 
, [Pe la 1644] 

„Naeul, parealabu de ţinutul Suceavei“, către 
birăul Şimon şi pîecălabui Tămaş. Pentr u preţul 
unui cal ce voiă să cumpere de la iel cei de -al doilea.
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A oferit unul „de-aceaia protivn ce spunei er-ți 

trebniaştie | dumitalle i“. Cere o restituţie. 

„Rotumpnrneşti“, 29 April, 

Semnătură ; adresa romănească ; pecete mică ruptă. 

  

CIV. 
[Pe la 1644.) 

10 Februar, Rotopăneşti. Către Bistriţa. 

Pentru deosebite ataceră, mai ales oamenii ca 

trimete „sn sa cheltuiascs“, adecă să cumpere: 

„blide, talgere, lanţuje, sveaşnici, mnnuș de varls] 

sape“. Menţiune de „olani bistrițeni, ce ai lucrat 

„la BO. 7 

Nacu pîrcălab e iseălit. 

Vo : pecete mică. verile. Adresă romănească. 

  

ă CV. 
[1644.) 

„Cimpuliungeanii cu Vornic cu tot, cu Iliiaş, și 

preuţii de Cimpullungu, anume preuiul Gligorie 

şi preutul Petrua“ (mai jos, spre fine, şi alţii, cu 

vătâmanul Şandru), câtre „boiarii de Bistriţla]“, 

cerînd a se permite ieşirea, cu vamă, spre ţară a 

„wmanaşilgr din Cumpul lunlg]“. 

IUNIE (nuny) 11, 1132, 

Pecete peste hirtie: insignii, 

Yo: adresa romănească, la «Qomnii de Bistriţu». 

  o 

CVI. 
(Pe la 1646.) 

1 Fu 'Poder vornicul de Campulung scriu pace 

şi multa săngtate Mariata cinstite birzu Martine



şi la tota cinstiti Svatul Marii Tale din cetatea 
Bistriţeei; alta, dau știre Mariilor Vostre ca s'au 
milostivit Mariea Sa Vasilie-Vod[n] de mi-au dat 
vorniciea de (ampul lung“. Trimete pentru vînzare 
și cumpărare: cere scuţire de vamă. Și iel îi va 
ajuta „cumu mi-i învățătura de la Mariea Sa de 
la Vasilie-Vod[s]. Alta, dau ştire Mariilor Vostre 
c'avem veaste bunz în ţara cu mila lui Dumnardzxu, 
adevxrat Mxriea Sa Vod(n] au purces la G)rhiiu 
de Gioi, ss vadza neşşte hialiaşteae“. 

8 Novembre. 
P. S. cu rugăminți („forte forte pohtesen“) de 

prietenie. 

Fără pecete. 

Vo : adresa romănească. 

CVII. 

[Pe la 1647.) 
„Andreiu și Ipatie Murguleţi către birăul „Se- 

mon“. Pentru nişte pagube făcute de ai lui „Be- 
tlean Freanţi“. Vodă a permis „zeberire“. Cere 
informaţie la el, 

Două peceţi în negru, una de ceară brună, 

VO : adresa romănească, 

CVIII. 
[Pe la 1650. 

Ta Rarounerhaom H  XVAWENROM Man BHpn$S wr pân 
sncrpnuy“ de la „Conde vamișul cel mare]. Se 
plinge de un popă din Ilova, care a oprit niște 
boi la doi oameni, pe temeii că a plătit la iel
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gloabă pentru dînşii ; ie falş: nici nu îera atunci 

vameş, ci „alţi vamişi“ ; vie popa să stea de faţă. 

Tași, Februar 21. 

pes 
Pecete de ceară verde, neinteligibilă. 

mie > 
reteta e « 

Yo ;tadresă slavonă. 

  

CIX. 
[Pe la 1650.] 

Atestat de „năpaste“ de la Cîmpulungeni, între 

cari: „Sandro Star.“ şi „Istratie Lateş“. Mărturisesc 

„en Lupul lui Ioan au fost cu feciorii lui Apostol 

de-u bstut pre Ruşi de la Sineltin (aacvnn), pre- 

esndu Sau prudat Ungurii în Cosna“. [Saiă, mai 

probabil: „pre Rus de l-a stin(s!“.) 

Pecete de ceară galbenă, xuptă, 

Vo: Întru cinstite mrnule dergotorilor din Ar- 

del cu multi] sin[s]tate ss-s de. 

  

CX. 
[1 604—18.] 

„Pavel dregatorul de in vama“ către birăul 

„Sabeu Giurgiu“ pentru scutirea de vamă a „niște 

borei ci-au trecut pre la nui“ şi ar fi fost ai bi- 

văului, după declaraţia jaratului de Iad. De acun 

cere „carte“ 

Fără dată şi adresă. 

Pecete mică brună ; ruptă.



CXI. 
[Pe la 1650.] 

„Smeritul popa Mitrofan igumanul şi tot snbw- 

zul de la msnastire dela Moldoviţa“ către Bis- 

triţa. Pentru „bucate“ şi altele vprite: şi un aALER. 

Pecete de ceară neagră. 

Vo: Adresa romănească. 

CXII. 
[Pe la 1650.] 

Catre Bistriţa de la „smeritul egumenul Galerie 
și de la tot snborul de la sv[ulnta mnnnstir[e] de 
Slatin[a)“. A trimes un frate „la domneavoastan la 
Șocodom şi am trimis nește blide de plumbu stri- 
cate şi neşte talgere şi w wlovancn stricati, doar 
va afla si le schimbe pre altele noaw.* Certifică 
men l-am mnnat noi în poslușanie cu bl[agojsțlo]ve- 
niia noastra şi a snborului“. 

Pecete de ceară neagră, 

Vo: adresa romănească. 

= . 

ln sens invers: Gesehen. 

CXIII. 
[Pe ia 1650.] 

Catre Bistriţa de la „Partenie: igumenul şi de 
la twt snborul de sv[s]ntaa mnnsstire de Voroneţa“, 
Recomandă pe un călugăr şi un „Posluşnie“, tri- 
meşi pentru afaceri, 

Pecete de ceară neagră. 

T CIA neuaTe W mon... Het, 

Fără adresă.
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QăIv. 
(Pe la 1650.] 

-Îzvod de pagubele Cîmpulungenilor şi Dorne- 

nilor. 

  

găv. 
| Ă [Pe la 1650.) 

+ Întru tot cinstit [iubit fratelea nostru bir 

de Bistriţin], scriem multa paă[e] şi multi snntate 

M[n]rie dumitalea, şi mulţemim dumitale de prie- 

telşug ce a[i] ţinut (2) dumeta la noi. Altu, poftim 

ae la m[iji[olstivul Dumnndziu şi de la maica 

preacista ss te afle acesta puţin[n] seriso[a]rle) a 

nostin pre M(sjrie dumitale Sunntus; alta, dau 

ştirțe) Mlslrie dumitale de 1sndul cerol (htepoa) 

"fatarți] ce-u fcut cuvente cum vei hi auzit şi 

M[sjrieta; deț[i] am dat ştirțe] dumitalea, sn fii du- 

meta vesel de cesta lucru, ch M(njrie Sa D[omnu nu - 

(sic) nostru au încut pate] bunl] cu atarsi Şi 

au înpscat de tutinderele (86), cu tuţ vizirii; des[i] 

sn nu-ţ fat[i] voe re d'esta lucru, cs noi vești ce 

vom audzi, tot vom da ştire] M[nlrii dumitalea; 

sa fie M[h]rie dumitalea sunntos w7 ke amin. 

+ Eu Vişan şi Cozma Vornici we Aabransak şi 

Drgan vam[e]şul ne închinsm Miijrii dumitalea 

cu sanntate; şi sn fii Mirjrieta Sinntos. 

Gavril manechin. M(alrt, 

Pecete verde neinteligibilă ; de ceară. 

Vo: + La einstit birsu de Bistriţ[a] sn s* de 

cu cinste acest» puţine] serisoar[e] a nostrr. 

PI e i 

DSS0L
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| [Pe la 1650.] 

„Smearenie ermonab Rafail, egumen n Bre chEwp 

WT CTor Momacrup Xomoperin“ către Bistriţa, pentru 

călugări trimeşi „întru ţara Msriilor Voastre de- 

reptu milostenie“: cere pentru iei „carte“ de voie 

şi eventuală scutire de „marhă“ la vamă. 

„Yo: adresa, romănească, 

Peceie neagră (ceară), ruptă: ...1 NEY.., fe.. 

- XCVII. 
(Pe la 1650.] 

„Simiwn di Crasna“ certifică proveniența unei 

vite a sale. o - E 

Pecete neagră, 

XCVII. 
[Pe ia 1650] 

Judele din Maerul şi bătrinii recomandă birău- 
lui Bistriţei pe un „meşter bun, anume zugrav“, 

care le-a lucrat la biserică şi stă în sat. 

XCIX. 
[Pe la 1650] 

Alta, ne rugsm Mriilor Vostrea. pentru cest wm 

al nostra; ne rugrm Msriilor Vostrea sa faceţi bine 

pentru abrac, ss aibn de la Mnriile Vostrea, ei înbls 

cu treabele satului; pe unde va merge, si n'aibi



 _T 

nevo[e], e noi înc vom avă a sluji Merilor Vos- 

rea, pe porunca Mnriilor Vostrea: sn fiți snstoş 

«le la Dumnndznu. Aamin. 

Pe o bucată mică de pergament. 

C. 
(Pe la 1650.] 

„Eu Nacul pnrenlab de țunutul Sucevei“ către 

„Sabo Martin“, birăă. Ie sănătos „cu norocul Mnrii 

Sal[e] Domnu nostru, lui Vasilie- Vod[s]“. Cere a i 

se cumpăra „cue de şindiln, şiase dzeci de mii de 

.cue, însn [sn] fie bune..., şi cincispradzeace mii de 

cue draniţ[n]“. De n'ajung banii, să avem credințe 

pini la nwi în ţar“, Pentru iel, cere a i se lua 

do pnrech[i] de msnuşi _ de var frumose, si fie 

w pareache de mene, alfa] “pereache unui cucon a 

meu. Cere şi carte pentru trimeşi, „phnn la Deaj şi 

la Ratace. Semnătură: „Inc S rnprS Boa,“ 10 Maiti. 

Pecete mică, neagră, fără embleme sai inscripţie, 

Vo: adresa romănească. 

Pe o foaie separată, rugăminte „sn le aduc[s] 

punn la Cinpulungn“. 

CI. 

[Pe la 1650; poate 1635—45.] 

Achindie, egumen, şi soborul de la Homor eă- 

tre Bistriţeni. Un popă Partenie, „dascal de be- 

searicn“ şi „frate al nostru u“, stă „în . vidicul Moriei 

'Tale, în sat în Nesnud“. ÎL cătowiniază un alt popă, 

“Romă (sk acoliseaşte popa 'Poma de acel frate“),
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că ar fi scris la mănăstire să se călugărească un 

fiu al lui oma. Toma acesta n'a plătit pe „călu- 

găraşul“ Selevestru, care i-a cosit o vară întreagă 

şi a batjocuwit mănăstirea şi prin fiul sâsi, a cărui 

călugărire nu ie explicată. Dar informaţiile nu-s 
de la Partenie. 

Tăiată partea cu. pecetea, 

  

CII. 

F = LU 

wi Cmpulungn, em Balea l0- 

glo]fiin wr Brașovys“, către birăul 

„Giurgiu“. Iunie 21. 

[Pe 12 1650.] 

„Alta. n (sic) sn veţi pobhti: dumiiavoastra a şti 
şi a înțeleage şi de bunn sanls]tatea Msrii Salţe] 

Domnu nostru, cu mila lui D[ujm(nejdzru şi cu nr- 

vocul cinstitului înparat, iaste Msriia Sa sanntos și 

veasel și întru bunn pat[e]; aşijderea și noi înca pre 

Ing cinstite spatel[e) Msrii Sal[e] ne aflimn. sinn- 

toş[i]; alta, dau ştire en s'au milostivit Mariia Sa Domnu. 

nostru de m'au miluitn cu deregstoriia ai6[i] la 

iasti margini la Osmpulungs ; deci, ştiindi eu pre 

dumiia voastrn mai dennainte vream[e] multi buni 

şi înţelepţi, rog şi foarte pohtesci pre dumiia voas- 

Ar st ne fiiițn priiatin[i), şi noi dumiia voastra 
așișjderea, enndi vor veni snracii dea ai6[i] den ţara 
Mrrii Salfe] lui Vod cu nevoi la Dumiiavoastai, 

"si le fiița cu agiutoriu cu leage direapti şi iar,
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cind vor veni snracii dumiiavoastrn în canta 

ţar|u], așijderea şi noi înca le vom fi cu dereptate: 

şi iar, întru ce va fi pohta şi toate treabel[e] du- 

miiavoastri încoat[e], înrn de preagetn sn ne po- 

ranciţi, cu noi. înc, întru ce va fi putearea noastr, 

cu tota inima vom sluj[i] dumiilor voastre...“ 

Adresa romănească : fără pecete. 

CIIL. 
[Pe la 1650.] 

Cinstit Mnriita doamne birnu de Bistriţi, Mnrii- 
tal[e] cu ssn[njtate ne închinsm șţi (sic) poftim de 

la Milostivul tot binele sw-ți dnruiasen Mnriital[e). 
Cntra aceasta facem ştire Mnriital[e] e ai trimis 

Marii Ta w carte la Lucaci] neguţitorul de Suceav[a], 

pentru Agopşe, ce este slug[h] la Lucat[i], dziennd 

es-i dator unii Arma[n] anume Toros, şi acel Toros 

ja noi mau vinit, niâ[i] la Lucad[i), si întrebe cu 

acel datornic: a lui; de€[i], mai înbland el ameste- 

cand neguţetorii, si aibi Mnri[i] Ta ştiri cn acel 

vm înbls fi» de cale. Acesta poftim pe Mnrii (Ta). 

Si fii Msriita san[s]tos. 

Fev. ia. 
+ A Msrii Talle] bun priiatin şi megieş de 

aproape Trnas Voiţi, Vornic de Suceavia], mn în- 

chin Murii Tal[e). : 

Pecete de ceară neagră neinteligibilă. 

Adresa romănească pe Vo.



CIV. 
(Pe la 1650.) 

+ Eu Msrica Mutiiasa den ţara Mvwldovei, den 

satin den Sinjnreni, scriu la tine, birbate Mntei, ca- 

rele ședzi în ţara unguresex ; dau-țn ştire] cum 

eu-sn beteagn şi de cas[h] nu-s de a ţinere,iar tu, 

de-ţn va trebui fimee, tu sn-țn iai alin înmee, de: 

min[e] sn hii ertat în veci, şi mn iarta şi tu,ca eu 

am bwlnnvit; des[i] de acmu înnainte mie bsrbat 

nu-m mai trebuiaşte pun la mwrte me. ar tu, de 

nu te vei pută ţină însuţi, tu ss-ţn iai un soți, și 

Incuiaşti sanntos în veci; iar eu nn voiu ţină aicea 

în Mwldova lingn wminii miei pnnn Candu voiu 

custa (Sic),—ece vndzu en nu voiu custa mulin; est. 

va vre Dumnndzsu. De aceasta-ţ seriu: şi se hii s- 

nitos, amin. (Şters apoi) Ihe $ Dumbrrveni, lunie: 

10 am. : 

f Și sn ereadza şi Mrriia Lu dwmnii den ceaia. 

țari] es adevarate envintele mele în ceasta seri- 

sore a me. 

+ Și am scris în sata în Stujnrenii, 
Iunie 13 dzil[e]. 

Pucetea de ceară, peste hirtie ; neînţeleasă, 

Vo: ff Sn se dă aceasti hrstie în mina soţului 

mieu, Îui Mntei Bnrar. 

[Pe la 1650.] 

Dna către Bistriţeni. 

Cere a seda voie 

a ieşi, cu maria
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A, 

, 2 „ a Va 
sa, unui om al săi, care pănă acum a slujit: „ţa 

hidecul cetsţiei Bestreţii“. ! | Pali 

Pecete, cu o floare (ceară galbenă); vupră, 

CVI. 
[După 1650.) 

„Popa Lupul şi protopop Mihai den Moisei“ 

cătra „pireălabul de vidicul Bistriţii“, explicînd că 

n'aiă putut scoate oile la muntele ce „li se dase, 

pentru „acea zipadz, acel wmnt mare“. 

24 Septembre. 

  

CVII. | 
(După 1650.] 

Joan 'Țuvie către Bistriţa. Pugise în „țar sire- 

ină“ de nedreptăţile dregătoritor Bărgăului şi săte- 

pilor. Regulase tot la plecare, trimeţind „şi dajdia 

vim[e]şugului nspaste“. După plecare, sătenii îi 

pun casa la bir cu osută de bani. Dar a dat, unde 

ie, zece florini. I s'a luat şi nişte stoguri de fîn- 

Se plînge de Jude. 

CVIII. 
[După 1650.) 

„Cimpulungeanii și derepntoriul“ către birăul 

Bistriţei. Pentru oprire de „bucaţi“ la oameni. „Ei 

au fugit de la oi în postu Sxnpetriului, deae' au 

phtit gorştina, şi au nnzuit la prmsnitul Dumilor 

Voastre de rindul finicelului (30), eh au locuri si 

moşii aicea la Bnrgau, en ei srntu de aicea de loc 

şi vecini Dumilor Voastre, doamne birnu“.
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"Adresa: ț...%5 ca si aiba mearge în mina 
birmului de Bistriţn“ (Vo), 
e 

Pecete indistinctă, peste hirtie, 

  

CIX. 

_ [Pe 12 16907] 
+ Izvod de ce au luat de aice de Bistra veş- 

mente şi argintu şi alte lucruri, tot cu mnrgaritari, 
acei inlhari den Brrgsu; anume au fost Nicolai 
Pasire şi cu alte soți a lvi. 

T 3 faloanea scumpe. 
1 prestol cu wchi de zrba, 
3 stehare scumpe, cu icoanea de argintu poleite. 
4 grobnice. 
1 poali cu sarmns, cu eunafi, cu mhrgaritari, 
tratapod cu snrmn, de canafi, cu mnrgnritari. 
2 poale de zrrba. 
4 dveri roşi de adimasen. | 
1 tampla lungi,cu csnafi de matase. 
5 procoveţe de zirba. ! 
1 patrahir cusut, cu 10 nasturi de argintu. 

T 3 pnrechi de naraclițe cu margaritar[e], w pr- 
reche cu belcioce de argintu. 

f 3 aurare de snrmu. 
f 1 tratapod vargat, 

1 tratapod în tipar. 
30 de nntismi cu sarnin. 
1 nnfranin turceasca. 
9 bree ce stau pre desupra icuanilor. 
4 brsia de mntase cu ennafi, cu rmnrgnritar, de 
ncingu popi la leturghie, Ă 

e
e
 

e 
e 

e 
e 

e 
e 

ae
 

D
n
 

e 
e 

a 
e 

Sh 

  

1) Un vină ie ţiiiat,



D
e
 

4,
 

"si altele: „w cupnțnni de fîrmu“. 
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+ 1 canaf mare de la policandeu, tot cu mnrgn- 

ritaru şi cu pietri. 

f 4 covoare hagimești. 

7 4 scuorţe turceşti. 

+ 1 cruce mare, tot cu argintu. 

+ ii crucişoare cu laţuje de argintiu. 

i 1 Panaghie pnbeprg. 

“+ 6 icuniţe ferecate cu argihtu. 

Aceste le-u încurcat; pre patru cai. 

Pecetea Slatinei ?: cta neueree crn monacript Caa [ina]. 

Vo: A. 1690 die T (86). 

Regest iiber die Sachen so aus dem kloster 

Putna geraubet und hinkomen sindt, 

Întipărit cu un creion: 

+ de la Bozgni. 

+ Grigori Copenţe. 

CX. 
(Pe la 16902] 

Chitanţă pentru primirea lucrurilor oprite ale 

Moldaviţei: sînt şi unele ca cele citate în no CIX 

. 

Fără pecete, adresă și dată. 

CĂI. 
[Pe Ia 16902] 

+ Izvod ce au luat inlharii, anum[e] Nicolai Pa- 

ssre wt Bnrgiu cu soțiile lui: veşminle şi odoare 

svți]ntei munnstiri Slatinei, sw-s ştie: mea lunie 2. 

+ 1 preastol verde cu ochi. 

+ falane de aam, di cea bun, cu fir.
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2 stihar[e] scumpe tij, cu icoane dargint (3ic) 
poleit. 

Ț 1 poal[] la hram, cusnt[n] cu sirm[n], cu mnr- 
gnritare şi cu cnnafe tij ninrguritare, 

T w tsnpli cu solţi şi cu 150 ennafe. 
fun tratapod cu sirmn şi cu nurgsritarțe], cu entifă, 
f un tratapod tij cu fir. 
+ un cennatf dela] policandru, eu matgnritar|e] 

de mult preţ. 

T w prreche de nnraze tij cu (?) sirmn, peste tot 
cu mnrgenritare. 

f 2 pnrechi tij, cu fluturi şi mnrgnritare, 
+ 4 poal[e] cu mnrgsritare la cnnate. 
ț 50 de nnfrimi cu sirmn şi cu fir. 
T 5 ne (?) eu sirmn di-asupra icoanelor, 
+ 1 patrafir cu sirmn cusut, şi cu margaritare şi 

cu nasturi de fir. 
T 1 gropnic cu sirms, cu ennafe. 

1 cruce mare d'argint au din... (9). 
T 1 ocu argint sfermnturi, 

w leg[ijturi cu margnritar[e). 
3 aurar cu sirma, cu margaritare, cu cunafe, 
3 nnfrome cu sirmn mari din... (2). 
Un procovnţ cu csnafe cu argint polii. 
3 procoveţe cu sirmr cu csnafe. 
2 covoare de agium. 

Ț 4 scoarțn turceşti. 
Și alte carele nu s'au cnutat la izvod şi nu le-nr 

putut țină minte. 

CXII. 
[Pe la, 1650.] 

Cînpulungenii către Bistriţa. Pentru unul din 
ai lor ae la Dorna, care ar fi călcat hotarul. „Nu  
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na-u fost vreme acmu sn ne ceircnn hotarale nico 

noi, nice wmenii Mnriilor Vostrea, en vremile sintu 

cum sintu, num'au dat Dumnndzeu.,. Acma ian, 

de si va prciui (ara nostrn şi a Mnriirilor (ic) Vos- 

trea, dez[i) lesne va hi sn preiui şi hotainle, can 

ce-au fost luat Dornenii... Noi, carni moşiile tot 

sr le ţinem pe unde le-au ținut moşii noştri. şi 

moşii Marilor Vostrea pana acmu ora nici o sfadn 

sau price... 

Pentru credinţa pus-am pecete satului.“ În- 

tipărită cu fum. 

Adresa romăneascii, Fără dută. 

CXIII. 

[Pe la 1650; „Main 0“.) 

Cîmpulungenii şi Dornenii către Bistriţeni pen- 

uu un om al lor, căruia nu i so plătise întreagă 

întreţinerea unei iepe. N'ai vrut să-l permită a 

opri „bucate“ în schimb. 

Pecetea Cimpuluuguluil cu fum, 

Fără adresă. 

  

CXIV. 
(Pe la 1650.) 

„Goian da Jadova şi Creciun, giudeţii şi tot sa- 

tul dn Jadova“ dai o adererință cu jurământ pen- 

tru proprietatea unei vite. 

De notat: „feleluim_cu satul cu tot cum esto 

Pai 
apa... 

Marturi: oameni din domeniul Bistritei („aia 

wmean[i)“).
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Jadova, fără dată. | _ 
Semnaţi „Gwian n Creciuln], boiarii Jadovei:. 
Trei peceţi îndistincte, cu cerneală neagră, 

CXV. 
[Pe la 16907] 

+ 5 carți novi: ev,, psal, ceast[tnj carte, m[ojle- 
nicx şi altă carte. | 

2 rasă novi, una binnits, alata neblnnite, 
măntie, 1 chemeleauc[i]. 
crmeș şi pandzn de w cxmeșin]. 
ir de sucman, 3 calduri. 
sxcur[i], 2 par. de desagi. 
sat[i], 2 taistre, 2 cwsx. 

și 8 galbinţi] de aur. 
4 tal. de poltroniei] de argintu. 
24 de tal. de ban[i] mnnunţi. 
și alte unealte multe minunte, ce nu și le 

[n] samn. - 
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CĂVI. 
[Pe la 1650.] 

Egumenul şi călugării de la Voroneţ anunţă 
că aă trimes doi frați: „en i-am minat pentru 
m[iji[o]steniia, en i-am minat în Maramuraş si îm- 
ble şi acolo cu numele lui D[ulmn[eJdznu şi de acolo 
SA vie şi 'ntr” Ardeal, ss îmble cu numele lui 
Dlujmn[ejdziu“. Să li ierte de vamă „ce rwr fi 
dobindiţt]. 

Fără Qată și adresă. 

Pecete neagră, pe ceară, nădistinetă, 

În RI  
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CXVII. 
[Pe la 1650.] 

„Protopop SŞtiru, giuratul Viudicni în Nimtiu“, 

scrie la 4 April, către un personagiu nenumit. 

Plingeri contra unui personagiu care-l făcuse 

a interveni la Vlădica. - 

CXVIIL. 
[Pe la 1650.] 

Cerere de scutire de vamă pentru cai şi „pîne 

de sămînţă“. Nesemnată. 

. A CXIX. 

: (Pe la 16902] 

T Cinstit Mnriia Ta bi[raul] cu tot svatul Msriei 

Tale de la cetate de[n] Bistriţs, ne închinsm Mr- 

viilor Vorstre (sie) cu snnntate; alta, ne jeluim Ms- 

iilor Vostre cau trimis milostivul Dumnsdziu 

msniia Sv[i]nţiei Sale asupra ri nostre, de s'au pus” 

tiit wraşele şi satele şi munsstiri, şi de la msnss- 

tirea nostra s'au furat clopotele, şi ne pare ch s'au 

adus [în]traceastr parte de loe entra wmenii Mna- 

viilor Vostre; deci ne torte rugsm sn va fie Mr- 

riilor Vostre aminte ca si nu pers pomana Domni- 

lor ce au fcut svlilntele munnstiri;, şi Mvriilor 

Vostre înca va fi mare pomans, şi noi cslugnrii 

vom avea a ruga pre milostivul Dumn[e]dziu pen- 

tru b[un]s ssnatatea Mrriilor Vostre; şi su fiţi Ms- 

rilor Vostrea snnntoş. 

Av. 23, 

+ Mai mici și plecaţi a Msriilor Vostre egume-
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nul Calistru și cu toţi enlugnrii de la mnnnstire 
de la Homor ne închinim Mnriilor Vostre. 

Peceiea cu negru (cerneală). 

Ve: La cinstit mina Mnriei Sal[e] biriului de 
wraş de Bistriţa, ss-s dea cu snnniate, 

CXX. 
[Pe la 1650.] 

„Andreiaşi Borear (?)* către Bistriţeni. Pentru un 
om din Cîmpulung, căruia i se pierduse la gazdă: 
„trei bezmen de cear|n] şi trei psrechi de desagi 
și dwo funții] și w scâr[n] de fer şi un burdur de 
Prendza și un burduv de fin“. Pot veni oameni 

1 „pîne“, dar numai de-ai Bistriţenilor: „56 DU 
sr tem[i] de hnrtii“, 

Fără dată şi pecete. 

CXXI. 
[Pe Ia 1650.] 

Cîmpulungenii către birăul şi juraţii de Rodna 
pentru niște iepe furate, 

Pecetea satului, cu tam. 

Fără adresă, 

CĂXII. 
[Pe la 1650] 

„Ghiwrghi Vornicul“ către „Giurgiu“ birăul, 
pentru un furt al lui Ion Giuvie (ca păgubaş). 

Fără pecete, 
Ă 

Vo: adresă romănească.  
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CĂXIII. 
[Pe la 1650.] 

-„Popla] Miron de la Tealciu“ către birăul de 

Bistriţa pentru violențele unui neneş si lovirea 

Jui. Menţionaţi: judele, pîrgarii, erainicul. 

Fără dată şi pecete. 

vo : adresa romănească. 

  

CXXIV. 
- (Pe la 1650.] 

Cîmpulungenii către Bistriţa pen _zăboare. 

-Cer o restituţie şi pentru vătămanul Nuţul, care. 

„au strigat pe sat sn prindzu furii, şi au audzit şi 

Samoiln sluga wraşului“, 

  

Fără dată şi pecete. 

Vo: adresa romănească, 

  

CXXV. 
[Pe la 1650.] 

Cîmpulungenii către Bistriţa. Ai primit seri- 

soarea. „Car[e] lucru am pofiit noi aiasta dar la 

Meriile Vostrea, de nevoe mar[e), precum iaste 

aemu şi la ţara Mariilor Vostre, precum ne certîn 

Dumnedzsu ; n'avem ce face: pote fii voia lui Dum- 

nfejdziu iaste“. Oferă satisfacere şi trimet trei 

oameni bătrină pentru a face aşezământ. 

Pecete cu fum. 

Adresă somănească pe Yo Î0ii 1.
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CXXVI. 
[Pe la 1650.] 

„sac Goian şi Ghiwrghie Goian“ către Bistriţă. 
Apără pe un iobag al lor din Jadova de calomnii, 
"Se plîng de un fulei care-i „tălhuiește“, din Rodna. 
L-aă urmărit întrun rînd „ai miei doi cucon[i]“. 

Jadova, 1 Decembre. 

Pecete neagră, ceară, indistinctă, 

Vo : adresa romănească, 

CXXVII. 
[Pe la 1650. 

Domenii către Bistriţa. Se plîng că n'a scris 
„nice la boerii nostrii nice la noi, şi dulvomii (sic) 
Mriilor Vosţre dzae că au poronca de la Marii- 
lor Vostre si calce hotarul pznx în Coşna şi pană 
în Bistriţa“. Ie chestie de o urmărire de vite. Să 
scrie în ce „forma“ o fac. „Iara la, hotar noi n'a- 

„Yem treba; are Mariia Sa Domnul“, 
Semnaţi sătenii „şi eu Potre Vataman“, 
Pecete de ceară roşie, neinteligibilă (de persoană privată), 

    

N CXXVIII. 
Î = - [Pe la 1650.] 

+ Eu Manâin Cozma, gindele lui Şarpatoki Mar- 
ton, scriu dumitale, cumatre Miha Gin Bungard, 
slujba şi închinxeciune dumitale de la noi; alta, 
iarăş de ce te-ai rugat mie, eu am înblat la cur- 
tea Domnului în Şarpatoc, ce,cum am înţeles eu, mi S: sue perii în creştet, cx, dupa ce vei si în- 
bli tu, î-au trecut toate ; ce, cum poţi mai cu rand, 
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Ss trimiţ pre cumxira la cumatrul popa Patru 

xszaa pre un wm bun; nice un ceas sh DU â$- 

tepţi, ce si w trimiţ, de nu te vor hi. prins şi de 

uu te vor hi pradat pxnă va susi această carte 

a mea la tine, ex vor sv te prade, şi sate prindzx 

sa te duca în gherla ; ce cum poți mai curănd Sr 

w trimiţ, ex, de nu w vei trimite, cent ruşine-i în 

lame şi paguba, toata w vei paţi ; de vei asculta 

de un wm prosti ca mine, aşia st faă[i]. Caz, di-aș 

hi potut, şi noptea aş hi vinit la tine st-ţi dau 

ştire, sa' nu dai de pagubx şi de ruşine; ce 

n'am putut, iar te rog pentru Dumnedziu si nu 

fai) tatr'alt chip, că nu palș] vrea raul: numai aşia 

ca şi al mieu. De aceasta scriu, şi sn fii sinătos; 

amin. 
Mu Mau 2 AHb. 

Scris-au popa Iwn din Cozma aceasta carte. 

Vo: Cu cinste sn sr dea aceasta carte în mănule 

lui Mihaiu din Bungard. 

Pecete ruptă, neagră. 

  

CXXIX. 
[Pe la 1650.] 

Ț Scriu eu Patru pop» WT Urmeniș pace şi si- 

nntațe dumitale giuprne Mihaiu den Bungards ; 

- alta, cum vei vede serisore nwst[r]e, si vii la noi 

Ursminiş st-ți spuiu dumitale cum ţi-i ra[njdulu 

dumitale; er, si nu vei vini, nu-ţi pot [ajrita grn- 

dulu ; şi sn cii Sanntos; aamin. 

Ve: + Cu cinste sn se aă în mina dumitale Mi- 

haioy din Bugardu. 

Bilet fără dată şi pecete. 

PIN o 

58851 
7
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CXXX. 
[Pe la 1650.] 

Cinstitu Maria Ta biru dea cetate Bistriţii, 
sn fii Mnriata sun[n]tos înpreaunn cu totu cinstitu 

sfatul Mnrii Tale). Outru aceasta facemu ştire Mr- 

rii Tale pentru randul acelwr tualhari cari ne-u 

prudatu sfinta mnnsstire Slatina; ne rugim Msrii- 

lor Vostrea ca unor cinstiți domni sn vin faceţi 

Mnriile Vwstre rug[i] şi pomana si nu pie ate]le 

odwri scunpe la acei tilhari, cari știți Mrrielwr 

Vostrea en tilharii santu den Birguu; cenci sa ştiţi 

Mrriile Vostre ex noi petriacemu nevoe mare despe 

mai marii noștri; ce nia vugim Msriilor Vostrea 

ss avem rispunsu di la Mnriile Vostrea, cn izvodu 

înca avem acold la Mariile Vosţtre] de unelte ce 

ne-u tilhuitu şi ne-u luatu tilharii; ce nia rugim 

Msriilor Vostrea ss facețu Mariilor Vostrea rug[r], 

ca st avem şi noi a ruga prea mi]i(o]stivul D[u]m- 

nțe]dziu pentru Mnriile Vostrea; şi si fiți sun[n]toş 
wr Xe, amin. 

Smerenii erimonah Grigorii cu tot soborul wr 
cra rannnstire Slatina mstanlie] facemu Mnriilor 
Vostre, 

Pecete cu îum, 

vo: adresa romănească. 

x CXXXI. 
+ Cinstit Msrie “Ta, doamnne birnu de cetate Bis- 

tziţei, şi la tot svatul Meriilor Voastre seriemn noi 
mai micii Marii Tale Dorneni pentr'o trnsurs ce 
ne-u ficut Iwn Balan vamsșul, de ne-u luat w bar 
binţi de urdu şi ne-u venit calul fir bucate; nu- 
mai ce-am fa&țe] la vami multe; dece moi ne ru-
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germ Mnriilor Voastre sn ştim, cu ştire Msriilor 

Voastre iaste, au doari ial au îscatn fr[s]sur[a] înr 

ştire Marilor Voastre ; Ch noi ştim cr Sau încut 

” lagnturs St nu-s fac zsboar[s) şi trisuri, sn înblim 

unii la lalţii. Sh va fi bine aşă Muiiile Voastre, pu- 

temn şi noi si facem, Gt wameni Msriilor Voastre 

s'afln toate zile pre la noi; ce noi p'amn vră Sn-s 

fac(r] trssur[n], ce-s trim cum au trait prinți 

Mariilor Voastre şi cu psrinții noştri ; en de aceastir] 

trusur[n] ce face Bilan, pel[nltru ce-am mrrsu de i-au 

scos den Putredul, noi ams mnrsu şi cam de fricÎn], 

cn ne-u mrnat cine ne ține de par, cun msrgu 

şi iobagii Mariilor Voastre unde î-ţi msnă, iar, de 

nu ni sor da bucatelțe], noi înci wm trage. De 

aceasta facem ştire Msriilor Voastre: ss fiţi ss- 

n [s]toş. 

Birsulin de Dorna cu nemesnicul şi toţ giuraţii 

ne închinsm de swnlrltate Msriilor Voastre. ! 

Dupa aceste, dup toate aceste svadzi şi bnini 

ce-am, avut, au: venit Iwn Bulan la noi în Dorna 

Şi ne-mb înpucat la casa vetimanului, şi de nainte 

i giuraţilor şi denăintea tot satul, ram dat şi heria: 

vro patru-cinei hersi de mied. 

întru cinstit[e] munule Msrii Sal[e] pirnului de 

cetate Bistriţii, la tot svatul cu snnstat[e] sr-s dea. 

Pe Vo şi socoteli nemţeștă. 

  

CXXXII. 
[După 1650.] ' 

Catre Bistriţa, de la „smeritul popa Mitrofan 

igumenul şi cu tot ssborul din manastiria Mol-
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doviţei“, pentru un om care schimbase bucate cu 
„nişte unialte: w roche şi w exmiaşe și un sovwn“. 

Fără dată, Pecete neagră fără nimic pe iea, 

Adresă slavo. romănească. 

CXXXIII. 
(După 1650.] 

„Noi Borşenii“ către Bistriţa. Certificat de pro- 
prietate. — Mai 4. 

CXXXIV. 
[După 1650, şi poate 1683] 

Nesemnat şi fără dată. 

"Un ivbagii al Bistriţei, „Ciocan Gavril din Nişn- 
fnlnu“, care mersese în Moldova pentru o urmărire 
de năpaste, află că vinovatul ie închis la Turda. 
Pentru moment, îel ie în „Moldua“ încă: „ce apoi 
m'am fostu brgatşi eu la stiagal Marii lui Vodn“. 
Va căta „de mn voiu erta de la stiagu“ şi va veni. 

Adresa xomăneaseă, 

Pecete neagră, ruptă, fără nimic pe iea, 

CXXXV. 
[Pe la 1650.] 

1 Eu smeritul Serafim egumenul de la svinta 
mnnsstirle] de la Moldoviţa şi cu tnt ssborul scriem 
molts sinntate și paâ[e) la ai noștri bun[i] priia- 
tin[i] şi iubiţ[i], la domnii de Bistriţa, la birnu şi la 
toţ sveatnicii wraşului, şi va dum șştir[e) domniilwr 
vostre ca alwr noştri bun[i] priiati(ni) de rindul
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cestui cnlugnr al nostru, anume Loghin, cn. forte 

iaste wm bun, şi iaste snhastru şi petreas[e] cu 

multa griwtate; des[i] s'au sculat acei tnlhari ce 

a prinsu domniia vostri, de i-au luat tot, şi l-au 

arsu, cumu veţi vedea şi domniia vostru, şi au luat 

multe curți mannstireşti forte scumpe; des[i]. ne 

rogm domniilwr vostre sn aibi leage şi sn-i în- 

trebaţ unde au dat aceale unealte a svintei mn- 

nnstir[i] ; forte ne rugsm; şi ce va grui acest pnrinte 

al nostru sn credeţ domnia vostrn, en sint ale 

nostre cuvinte adeveare (8îc). Sa cr num; şi se fiţ 

sanntoş de H(risto]s adevsr. 

Pecetea mănăstirii, cu fum. 

Fără adresă, 

CXXXVI. 
[După 1650.] 

»Maesin Pleşu“ către „domnul de vidic“. îi 

cere dreptate contra altui Romîn. 

CXĂXXVII. 
[Înnainte de 1652.) 

Armaşul "Toader şi Gheorghe Postelnicul, vor- 

nică de Cîmpulung, câtre „domni de Bistriţ]i]“. 

„Alta, tacem şt[ijrea dumilor vostre pentru aceastr 

ceat de talhari cari au venit iar din ţla]ra dumi- 

lor vostrea; nu s'ar.exdă sn le dați dumnevostrb 

voe a strica în ceastn saraca de țar[n], cn ne agiunge 

prada] despre pogani şi, despre Leşi, de Cezaei ; 

au dora ence v'aţi îndulcit, au cu wdori scumpe 

ce aţi loat de la dinşii inema boerilor noşiri, care 

maveţi gind cn li-ţi mistui, iati ca s6 gutedzi
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boiari de la Domnul nostru sn “margn la Msriia 
Sa Crai; care va veni luernl în mare ghlceavi ; ce 
ar treabui unii ca aceae si aibi certarea desprea 
dumnevostra şi tot sn viețuim cu pace bun, cum 
Şi pun acumu..., - 
Cîmpulung, 29 April, 

Pecete brună, de ceară: insignii neinteligibile. 

Vo: adresa, romănească, 

  

CXXXĂVIII. 
[1643.] 

+ Eu vornicul de Campul Lungu seriem mwlth 
pat[e], srnntat[e] csnaa (sc) prietinwl nwstru birul 
de Bistriţa; alti, dim ştire dumitale de rindul ces- 
trwr wmenfi], ex le-m zebernt (sic) 2 epe printru caii 
Chiruţi, en Chiruţa an venit cu carte dumlesti (gic), 
şi dumnefo3Pwsti'3 2'aţ gat carte Mariei Sale în- 
tru nemica, și Sfitruța w fost de a scnpare, și el au 
mnrs de sau jelurit Ms?iei Sale, exce un Dum (sic) 

„este în țars, iar dumnevwstre n'aţ socotit preite- 
Soga, Dumno nostru, cn dumnele-vostre de-ţ[i] 

: + strimată-a carte a dumnele-vostre, wm biga sam[i) 
- Mecom 4, craiului, cn socotim ca mnele-vostre ne 

sinteţe preetinți], iara dumele vostre no socotiţ pree- 
teșogol Dumno hostru, ne-aţ ac toț si rabde wm 
atata zeberala şi învsluel[i] ; ce sn socotiţ si în- 
torceţ bocatele cestoi 'om, a, Chiruţi, sn no si mai 
faci zeberali, cn dumnele vostre no veț fi fara ţara 
nostra, şi noi fnrya dumnelevostre; ce faceţ dumnile- 
vostre bine si pintiţi cai Chiruţi, cu Chiruţa au 
prețuit drept 25 de florinţi a 2 iobagi a lui şi mie 
Dhş ende no veţ nn (3ic) dumnelevostre socoti prie- 
teşogol Dumo: nostru, si ştiţi dunmevostre (sic) ca 
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no vai bine, en noi am priţiluit epele cu vornicul 
şi cu wmen[i] bon[i] şi 3 pop[i] ce sintn aice în sat, 
De aista scriem. Su fiţ dunmele-vostre Snnatoş w[r] 
Xe., amin. 

Vo: Cu cinste si si dă în cinstiti mnna birsu- 
lui de Bistriţn. 

În sens invers: Iustrissimo „Speetabili ae magni- 
fico d. d. Sigismundo Rakoczi de Felsei Vadass, 
Illustrisimi et Celsissimi d. Transilvanie principis, * 
d. d. nostri clementissimi, filio natu minori et q. 
d. amico nobis semper colendissimo, 

De notat: Litera W ie şi pentru ce şi pentu ţ şi gh. Scrisoarea ie 
foarte frumoasă, 

     VEPIFICAT 
1387      

 


