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PRECUVÂNTARE 
————— 

Documentele ce dau Publicilăţii sunt culese într'o escur- siune, făcută acum doi ani prin ara Ardealului, 
De mult doream să aduc un mic Brinos istoriei noastre naționale — ca o mângăere proprie sufletească, ca o mul- jumire față de profesorii mei — dar hpsa de mijloace materiale ma împedical Până în prezent de la aceaslă Plăculă datorie. Azi, datorită părinților mei, lucrarea. ese de sub tipar aşa precum este. | Şi spre a servi mai bine ştiinţa şi a fi nai în folosul obșlesc, am socotit de primă mecesitale să public și textul original slavon al documentelor, pentru ca asi-fel citi- torii să cunoască şi limba în care ele sunt scrise. Aceasta se impune chiar de la sine, fund vorba de iexte vechi, Limba ca şi paleografia slavonă nu sunt încă bine cu- Hoscule; pe ierenul acesta mai este de lucrat, suni încă multe lacune, slavistica este încă în faşe. Osebit de aceasta, documentele noastre externe ca şi cele interne, prezintă mule curiozități de limbă şi mu pot fi deslegate de cât de cei cari posedă câte-va din limbile slave, pe lângă cea română. Astfel trebue a şti limbile populare sărbă şi bulgară pentru lămurirea documenleloy munteneşti, şi
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“limbile ruteană şi rusă pentru cele inoldoveneşti. Sub haina 
slavonă a documentelor, aflăm apoi, deseori, cuvinte, în- 
torsături de frasă cural româneşti scăpate de sub pana 
diacilor sau grămălicilor cari le-au scris, ori din graiul 
domnilor sau boerilor cari le-au dictat. 

Textele originale, prezentând aşa dar un îndoit folos 
şi pentru istoria limbei slave şi pentru istoria limbei _ro- 
mâne, nu pot lipsi dintr'o astfel de publicaţiune. 

Am socotit iarăşi că textele nu trebuesc rezumate. Un 
text dal în intregime cuprinde mult, şi multora poate 
folosi. De pildă : pe unul îl interesează partea islorică, 
altuia îi foloseşte partea filologică, pe un al treilea îl 
atrage cuprinsul juridic, pe popor voroava sfântă a gra- 
iului strămoșesc, scumpă şi nepreţuită oglindă a trecutului 
coborâlor sau înălțător. Dat în rezumat izvorul docu- 
menlar pierde o bună parte din adevărata lui valoare. 

Ținând seamă de toate acestea, am crezut de datorie să 
copiez textele cu îngrijire întocmai ca în original ; pres- 
curtările nu le-am împlinit, aruncăturile de litere le-am 
păstrat — spre a servi mai bine paleografiei. Semnele 
bârtiilor — căci mai toale scrisorile sunt pe hârlie — 
le-am observat şi notat, fiind necesare une-ori la datare. 
Sigilografiei — o ştiinţă puțin studiată la noi — iarăşi 
i-am adus o contribuțiune, 

Peceţiile documentelor de fală le-am studiat, la câte se 
află, cu mnuţiozitate, reproducând legendele lor la locul 
cuvenit. Mi-a fost mare mulţămirea să poi descoperi în 
această privință lucruri nouă şi interesante : două ca- 
racterislice peceţi de la Neagoe Vodă Basarab: una a- 
dăogând un termen nai mult în legendă de câ! cele-V'alte, 
iar a doua purtând imaginea sfântului Nicolae şi de jur 
imprejur legenda: „Faculu-sa această pecelie de bun credinciosul 
domn Jfeagoe voevod“. pecelie întrebuințată până târziu de ju- 
dețul şi pârgarii din Târgovişte. Asemenea, pecetia lui 
Radul Vodă de la Biumaţi cu legenda : „78 Radul voevod 
cel nou și domn român“, LI curios apoi cum pănă în ultimul 
limp a fost treculă cu vederea artistica pecehe a lui
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Mihai Bravul, care am pus-o pe învălişul prezentei lucrări 
cu întreitu-i titlu de glorie ca domn al Țării- Româneşi, 
al Ardealului şi al Moldovei, purtând în herb stemele 
celor trei țări. Asupra acestei peceți am atras atențiunea 
Socielăţei numismatice pentru medalia comemorativă. — E de 
observat că peceţiile lui Vlad Ţepeş şi ale fratelui său 
Vlad Gălugărul diferă ca legendă, şi nu se confundă una 
cu alla. A lui Vlad Călugărul și a fiului său. Vlăduţă 
poartă aceiaşi legendă; se deosebesc însă prin busturile 
din herb, fiind mai artistic lucrate unele de cât cele-Palte. 
Acelaşi lucru se vede la peceţiile Ii Radul cei Mare şi 
ale fiilor săi Radul de la Atumaţi şi Petru Paisie. Iu 
fine pe toale documentele interne cât şi externe, din căle cu- 
nosc, de la Mihnea cei Rău, pecelia aplicală pe ele este 
a lui Vlad Ţepeş, fală] său. 

La urma cărţii am dat şi două stampe de pecelii alese 
ca tip şi o stampă de filigranele bârtiilor documentelor 
moldovenești din archivul Braşovului. Desemnul peceţiilor 
îl datoresc amicului W. Sabo, iar al filigranelor  d-hui 
R. V. Piekarski; după copiile scoase de mine în acest 
scop. 

Cuprinsul documentelor este : privilegii comerciale, 
scrisori domnești și particulare. Cele mai multe mau 
dată. Am căutat a îndeplini această lipsă pe măsura 
cunoştinţelor mele, făcând şi oare:cari adnotări şi expli- 
cări de cuvinte grele la inteles. In traduceri am între- 
buințat limba veche românească ca fiind mai conformă, 
mai proprie limbei vorbite pe vremuri. In cestiuni de 
istorie am stăruit mai mult asupra genealogiei voevozilor 
şi asupra faptelor necunoscute. In notițe — datorită miilor 
de documente ce mi-au trecut prin mână cât timp am 
funcțional la Academia Română și de când funcţionea 
la Archivele Statului — am dat o sumă de noi contri- 
buţiuni şi lămuriri istorice, pe cari le împărtășesc celor 
dorilori de adevăr. Ei vor privi alt-fel de cum au pri- 
vii pe urmaşii lui Mireea cel Bătrân, qi lui Hlexan» 
dru eel Bun, Dan Iu, Viad Ţepeş, Vlad Călugărul,
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Radul eel Mare, Radul Paisie; vor cunoaşte alt-fel pe marele Mihai; vor vedea şi se vor convinge că Domiti- torii noştri mau fost atât de blestemaji şi de prăpăstioşi în faptele lor ; vor afla apoi Domnitori pe cari istoria nu-i aminteşte, domni şi buni şi rei, cari au rămas mitați in negura vremurilor apuse, dar cari azi ies la lumină înbogățind numărul cărmuitorilor țărilor româneşti. Am desbătut întreg pomelnicul de la Bistriţa, pomelnic scris în secolul XV-lea, foarte interesant Pentru genealogia fa- miliilor domniloare din Moldova CĂ! şi asupra unora din boerii țării. Am reprodus o sumă de înscripțiuni în text şi traducere, inscripțiuni culese de mine de pe la diferite mănăstiri şi biserici din fară. Am extras însemnări şi părți de texte de prin alte diferite documente interne și externe prețioase penru istorie, filologie şi vechiul Drept român. Cu un cuvânt mam trecul nimic cu vederea din tot ce putea interesa pe istoric, pe filolog, pe jurist şi pe popor. La sfârşitul lucrărei am dat şi un Apendice de do- Cumente înlerne și externe, ca ilustrare şi completare d celor expuse în corp. Nolez cu osebire două prețioase cărți ce se păstrează în biblioleca Zainoyski din Varşo- vid — din epoca de mărire a lui Mihai Bravul, una de la Ștefan Răzvan și alia de la baimanul şi pârcălabul Su- Cevei „„Udreac, 
Documentele. sunt grupăle în trei capitole, după loca- Hitățile de unde le-am cules. Cele de la Sibiu şi Braşov văd pentru prima oară Jumina, nu sunt cunoscute ; cele de la Bistriţa, afară de două, sunt date în rezumat de d-l N. Iorga, în Documente româneşti din archivele Bis- /riței. — Bucureşti 1900. Am crezul necesar, dat fiind cuprinsul lor interesant, să le Public în întregime împre- ună cu textul lor slavon. 
Sibiul, Braşovul și Bistrija erau cele trei centre comerciale principale, de unde Principatele române se aprovizionau cu tot ce le trebuia 3 în acelaș timp ele erau şi centre politice : la adăpostul lor sau făurit şi înde- Plinit de multe ori planuri măreje. Relaţiunile noastre
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cu aceste cetăji suni vechi, ele încep odată cu epoca 
de formare a Slatelor române şi ajung apogeul lor în 
secolul XIV şi al XP. În timpii de restriște şi de grea 
cumpănă, Domnilorii noștri ca și boerii își aflau acolo 
refugiul, la adăpostul acestor cetăţi şi de aci se înlor- 
cedu încărcaţi de bani şi urmaţi de oști spre a-şi recu- 
ceri prin sabie ceea ce pierduseră prin ambiția lor şi 
vicleșugul unora şi allora. 

Cu acestea încheind precuvântarea mea, ţin a aduce 
mulțămirile mele d-lui profesor D. Oneiul, în seminarul 
căruia am învățat modul de a privi, trata şi discuta 
cestiunile istorice, şi d-lor archivari: Fr. Zimmermann, 
Fr. Stenner și Dr. Albert Berger, pentru buna voință 
ce mi-au arătat cu prilegiul cercetărilor 1mele în drdeul. 

Fie-mi îngăduit încă a mărturisi recunoştinţa mea d-lui 
profesor Gr. G. Toeileseu, peniru comunicarea făculă în 
sânul Academiei române, la io Decembrie 1904, despre 
prezenta Îucrare imprimată; d-lor General P. V. Năs- 
turel, (nEvista ALBINA, viu, No.14,p. 382), Dr. Ion Sîrbu (s'ro- 
RIA LUI MuAl-VoDĂ VIriAzUL, ÎNTROD,, p. XV) şi N. Iorga (AnaLeLe 
Acap,, SER. 11, T, Xxvii, p. 4), pentru alențiunea acordată acestei 
lucrări. 

Voiu fi fericit, dacă lucrarea mea, în urma lungei 
străduinți depuse, va interesa şi aduce foloasele ce doresc. 

Si. JVicolaescu,



DOCUMENTE SLAVO-ROMÂNE 

ARCHIVA ORASULUI SIBIU. 
  

VLAD III CĂLUGĂRUL. 
(Aprilie 1482—Mai 1496) 
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+ 100 BAS BOGRO, MATIA BAIA THR. 

Hârtie, — Monogram mic cu roșiu ; pecetie aplicată : mare, rotundă, de 

ceară roșie, cu legenda: < IG Baaa RonRoAa, Macri Î:KHIO n FoeNSAHHn> ș 

marca hârtiei : un foarfece, 

e. 1482—1483, 

+ La al mel buni prieteni şi dulci şeciai, burger meşterului şi judeţului 

domnului craiului luminat şi celor 42 părgari din Sibiu, 

+ Cu mila lui Dnmnezeu I& Vlad, voevod și domn. Serie 

domnia mea, multă sănătate și din dragoste salutări la ai 

mei buni prieteni și dulci vecini, burger meşterului și judeţului 

domnului mei măritului craiii şi celor 12 părgari din Sibiu. 

Și după aceea dau de știre prieleniei voastre: că a trimes 

împăratul turcese de ma chemat la Poartă, iar domnia mea 

am mers și i-am dus dajdia ce este a ării-Românești, și cu 

voia lui Dumvezeu m'am dus şi sănătos am venit, şi prieteniei 

voastre lvimet veste bună, că aveţi pace şi bine și să petreceţi 

cu pace și în voe bună; și de nimic să nu vă temeţi pe 

credinţa domniei mele. Căci știți bine prietenia voastră cum 

am legat cuvintele cu graţia voastră și aceea ţin cât voi 

trăi. Și Dumnezeu să 'nmulțască anii prieleniei voastre. 

+ 16 Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

NorIițE. 

Viad 111 Călugărul e fiul natural al lui Viad I Dracul sau Draculea, 
Sa născut intre 1430—1435, s'a călugărit de tânăr — poate de nevoe — 

dur aceasta stare n'a dăinuit mult. Un sfert de veac, cei mai frumoşi ani



„ai vîrstei sale, Călugărul i-a petrecut în mijlocul Ardelenilor tot pândină 
0 soartă mai bună, care să-i dea tronul şi gloria strămoşească. Timp 
«de restriște în care a dus-o din greu şi a avut mult de luptat față de 
pretedenţi serioşi cunoscuţi şi necunoscuţi încă, pân ce viitorul a înce- 
put să-i surâză şi calea să-i se deschidă largă şi înflorită. Aceasta între 
1481—1482, avi, când soaria îl dădu ceia ce el dorise, tronul 'ării- 
Româneşti visat de atâta amar de vreme. Dar cu aceste spuse să ne o- 
prim o clipă şi asupra lui Vlad Deacul, tatăl, şi după aceia vom conti- 
nua iarăşi cu fiul, spunend cele ce nu s'au spus încă. Vlad Dracul este 
fiul lui Mircea-cel-Bătrân şi frate cu Mihail voevod, cu Radu Chelul, cu 
Alexandru-Aldea şi cu Dan. Cest din urmă, Dan; nu-i cunoscut de isto- 
rie, cum necunoscut era până mai de ună-zi Alexandru-Aldea. Existenţa 
lui ne o afirmă însă privelegiul s&u comercial, care se păstrează la Braşov 
sub No. 6 ca și pâcetia de pe acest privilegiu în care se intitulează de 
fiu al lui Mircea. Vlad Deacul, a luat de soţie pe fiica lui Iliaş voevod, 
“domnitorul ţării Moldovei (vezi notiţa de la Iliaș şi Roman). Numele a- 
<levărat al soţiei lui Vlad Dracul nu-l cunoaştem, dar ştim numele ei 

„de călugărie, se numea Eupraxia.— Vlad Dracul a avut mai mulţi urmaşi 
“Şi în hrisoavele sale el îi citează pe rând anume, afară de Vlad călugă- 
rul, care îl era fiu natural. Ast-fel întvun hrisov din 13 August 1437, 
me arată de urmaşi ai sei pe: Mircea şi Vlad (Ţepeş), iar în altele două 
din 1439: unul diu 2 August şi cele-l'alt din 8 Septembrie ; primul dat 
div Argeş, al doilea din Târgovişte, ne arată de urmaşi ai sei pe: Mix- 

„cea, Vlad (Țepeș) şi Radul (cel Frumos.) Primul e interesant prin faptul 
că în el, Vlaa Dracul, ne aminteşte de bunicul s&u, Radul voevod, înte- 
meietorul M-rei Tismana ; de bunica sa, doamna Calinichia ; de unchiul 
său, Dan voevod şi de părintele său, Mircea voevod ; de cumpărăturile 
„ce le-a făcut popa Nicodim de la Dan voevod (Arch. Stat., secţiunea Is- 
torică). Cel de a! doilea, e un privilegiu comercial prin care, Vlad Dra- 
cul, acordă neguțătorilor din” toată Polonia; Galiţia şi Moldova, liberta- 
tea comerciului în Valahia și a trecerii în Turcia, plătindu-se vama ex- 
-cepțională de 2 fiorini ungurești în limnie, şi vamă ordinară în cele- 
l-alte oraşe (Hasdev, Arch, Ist., ], 1; 84). Vlad Dracul Domneşte de la 
1433 şi până la 1446. EL moare la această dată, Și moartea l-a ajuns — 
ne spune un hrisov de la Vlad Vintilă — în sat la Dălteni, credem Băl- 
tenii din Ilfov. Documentul acesta poartă data anului 70t2=1534, şi-i 
dat din Târgovişte, Aprilie în 3. În hrisov e vorba de nişte părţi de mo- 
şie din Dobruşeşii inchinate M-rei Snagov de către Tudor logofătul, Vlad 
Vintilă judecă pricina de judecată iseată asupra acestora, dintre călugării 
de la sliota M-re cu nişte pretinşi comoştenitori ca Vlad, Berivoe şi Stan- 
țică : «ÎL Hanaoy TACRE MH Ba CTEI9 MORacTup ex cr munca Khur$ Baaayaa ke- 
„AHEATS BCEROAA CTapera H El AccTHxe cupa Ha cea9 BazThHn; 1 NARH, Takot- 
Ae€pe n KHur$ Haaancaana crapora BOHBOAA, AONEcen npea, PACEA MH, A DPSUETAI 
rcaRe AH When KHnrE, ... ÎL nau Asneceui kaaSrepi um craa AOHACTHA H KHur3



  

Bac4paRE BOERSAE CTapsra H H3HAHASX TACRO At...> Adică: <Și am aflat dom-- 
ia mea în sfinta M-re ce este scrisă cartea Vladului marelui voevod ce- 
lui Dătrâu şi ce l-a ajuns moartea la satul Băltenii ; de așijderea și car- 
zea îi Vladislav roerod-eel-Bătrân, le-au adus înaintea domniei mele, şi 
am citii domnia mea acele cărți... Și iarăși au adus călugării de la sfiuta 
M-ye și cartea lui Basarab voerod-cel- Bătrân și am aflat domnia mea...» 
Se mai vorbeşte în text şi de jupân Sabat păharnicul de la Greci. Mar-. 
torii sunt: jupân Drăghici fost mare vornic. jupân 'Teodor-cel-Bătrân 
mare logotăt, jupân Şerban mare vornic, jupâna Vlăsan mare logofăt, ju: 
pân Barbul fiul lui Preda mare ban al Craiovei, jupân Vlad hanul, ju-- 
pân Dragomir mare spătar, jupâa Toma .banul, jupân Diicul şi jupân 
Stan mari pârcălabi ai Poenăreştii cetăţi, jupân Hadul Fureă fost vis- 
tier, Dragoe mare spătar, Staico mare vistier, Radul Paşagia mare pa- 
harnic, Staico din Șenteşti mare comis, jupâa Vintilă mare stolaie, Ju-- 
pân Barhbul Deteovici mare postelnic, ispravnie Vlaicul postelnicul. Și 

„am scris eu, Oprea diacul, în scăunala cetate Târgovişte, luna Aprilie 
a 3-a zi, în anul 7042=1534 (Arch. Stat., M-rea Snagov, pach. 4, No. îi.. 
Vedem din cele spuse mai $us, că Vlad Dracul, s'a stins la Bălteni, deci 
contrar celor afirmate până acum în istorie după cronica lui 'Turoez, că 
ar îi perit în luptă cu Huniad.—Fiul său, Mircea, murise ceva mai painte,. 
la 1443, ucis după cum ne spune leatopiseţul sărbese publicat in Spo- 
menik — de Pasarab voevod, care Basarab este fatăl lui Basarab-cel- 
Tinăe şi după cum se constată din mai multe docuinente de la Archiva 
Statului, dilerit de Basarab Laiotă. lată acum şi pasaoiul din leatopiseţ: 
«En romae Ak'To (suma) cresaue 'Toprun Baaăoy RSEBOAOY n  nocragnule 
“Angra, Hanae Pacapasa u TAAROY Emo oreeue. Ters paau "Toyprun nakunue 
Baauskoy-Bemat, n 'Tparoauurra nsnaanuic.> Adică : «Într'acelaş an (1445) 
au legat Turcii pe Vlad voevod şi au aşezat (domn) pe Mircea. Veni Ba- 

. sarab şi-i tăie capul. Pentru aceia Tareii prădară Ţeara-homânească şi 
arseră Târgoviştea (ef. Spomenik III, p. 132). Ceia ce ne spune cronica 
lui Turocz despre slârşitul lui Vlad Dracul, trebueşte pus pe seama fiu- 
lui său, Vlad Ţepeş. Vlad Tepeş întradevăr a pierit -la Târgovişte în 
141%) probabil cu fil său Mircea, nu în luptă eu Huniad ci ucişi de Ba- 
saraba Laiotă, Dar cu acestea să revenim iarăși la Vlad III Călugărul : 

A Vlad Călugărul, a lost de două ori căsătorit. În prima cu Rada, 
întra doua cu Maria. Despre Hada ne vorbaşte pomelnicul dela Bistri- 

“ţa: eloakni, Tu, AA BaRi CROHȚ: HaaAd ROGROAA Î Marepr er Paqa Â cecTpa 
Ere Kanak», Adică : <Pomeneşte, Doamne, sufletile robilor tei: a! lui 
Vlad voevod şi al mamei sale Itada și al sorei sile Caplea» (Acad. 
Rom. m. s. No. 72). Rada, cred, era sora lui Gherghină pârcălabul (v. 
notița de la Gherghină pârcălabul) Cu itada, Călugărul, a avut pe Radul- 
cel-Mare, Mircea, Viad şi pe Caplea. Rada sa călugărit şi a purtat în 

  

perene . - . . - > ătigărie numele de Simonida. A -doua snție a lui Via călugărul am spus 
> că s2 numea Maria. Cine este aceasta Marie, pentru momeut nu-o pot 

spune. Despre Maria ce a:ainteşte pomelnicul sărhesc de ia M-rea Spinia : 

   
  



  

-<Noavkun, Leenoin, Rarouneruna Ivana Faaaa ROEKCAS Hi rscnsaS ere Alapinas. Adică: <Pomeneşte, Doamne, pe blagocestivul loan Vlad voevod şi pe 
-doamna lui Maria», Apoi: «Raarounerutare uapa Dewaswpa pSenekare», Și 
după aceea: <Ilsmenn, Veeneau, BAITSURCTHRATO rocnoaapa Îwauna Paaoraa nse- RAS n roensmAS ere haranen$>. Adică : «Pe blagocestivul țar Teodor al Rusiei». Şi după aceea : «Pomevește, Doamne, pe blagocestivul domnitor loan ltadul voevod şi pe doumna lui Catalina» Spomenik al Acad. din Belgrad, XXIV. 8—10. Doamna Maria sa călugării şi ca şi a purtat în -călugărie numele de monahia Hupraxia. Cu Maria, Vlad călugărul, a avut _ „__Pe: Vlăduţă, — Hadul-cel-Mare se arală de fiual doamnei Saomaa Areni „Stat., M-rea Govora, pach, 6, No. 4), iar Viăduţă al monahiei Eupraxia (ef. doc. 163/XN Acad. Iom. şi articolul meu din Con. lit, pe Noem- brie 1902, p. 1038.) Vlad Călugărul venise în primă-vara anului 1482 şi odată cu sfirzitul primă verei 1496, îşi dădu şi el sfirşitul, căci ultimul, act dat de el e din 20 Aprilie 1496 (Arch. Stut., condica M-rei Tis. mana I, î. 504). Dala morţii sale neștiută până ucum, o dau din leto- pisețul sărbese după II. ivaraţ: «Ra akms 134, sympe Baa toenoaa Bâaultt>. Adică: «ln anul 1004= 1495, muri Vlad vocvodul român» ef, Spomenik, JI, p. 156. Diutre urmaşii sti, Mircea şi Vlad n'au domnit de cât ca asociaţi la domnie de către tatăl i0r, după cum se constată din mai imulte documente de la Archiva Statului şi Academia Română. Radul- cel-Mare domnește de la 1486 şi până la 1598. Data morţii sale ue-o dă acelaş letopiseţ citat mai sus : «ha akro 7351, npkeranu ce Pagotan RSERSAA Biatunia, Adică : «În anul 7015= 1503, pristăvitu-vau şi Radul voevodul ru- mân». Fratele său Vlăduţă sau Vlad-cel-Tiînăr moare în luptă cu Dasa- rab voevod, la Bucureşti. Pisania de pe piatra criptei sale, glăsueşie : < Bz akiw 35, Meila LenSapia kr, npkeragn-ce patn Ein L& Haaa  Roeaoaa, „BDATR 15 PaaSa Roegoaun, ctin “RpEAstpars Â Reautare 13 Rasă RSEkoAn; n RA Și AET BBâpAcTa ceae na nprkcToan upeuria n upenmreta akro a n MCua a Ă noa... Hi npiae ram L& Facapaka REERSAA n CApamenui RHS wreeue raaas [8 Haaa, ESERCA BA rpaă, ESSpern>. Adică: «În anul 1020=1512, luna Ghenarie 23, au răposat robul lui Dumnezeu I& Vlad, Voevod, ratele lui 15 Radul voevod, fiul prea bunului. şi macglut 3 Vlad voevod; si înival 46-64 ăi al VIEStBI, Șizu pe scaunul domnesc și dotâni “ăn şi 9 luni și ju- mătate. Şi a venit domn I& Basarab voevod și fiind luptă au lăiat ca- pul lui 16 Viad voevod in cetatea Bucureşti». Soţia lui Vlad-cel-Tinăr 

a fost doamna Anca (Arch, Stat, M-rea Tismana, paeh. 15, No. 2). Cu Anca a avut doi fii: pe Dragomir Călugărul (1521) şi pe Vlad zis şi el Vlăduţă (1530—1539), Dragomir Călugărul în domnie Vlad, a fost ucis de către Mehmed-beg. Letopiseţele sărbeşti ne spun : <Ea are F3F8, Stan 
Mejmea, er BaaAn RoegoAoy na Raaceşi, Fien ke.=În anul 1029=1521, u- 
cise Mehmed-beg pe Vlad voevodul românilor, Ianuarie în 25» Spome= 
nik, Il, p. 140—43. — Din parte femeiască, Călugăru) are de urmaşi o 
fată cu numele „Caplea“ măritată întâia după Staico logofătul, apoi după 
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marele vornic Bogdan, Staico logofătul are de urmaşi pe: Caplea, Stana. 
Preea ; pe Staico, Pârvul, Barbu şi Jitiaa (Arch. Stai., M-rea Cotroceni, 
pach. 59; Acad. Rom. doc... şi art. meu din Conv. lit. pe Noembrie 1901, 
p. 1036-1044), Caplea, fica lui Staico logofătul, a luat pe Neagoe vistie- 
rul. Neagoe vistierul, erea sfelnicul, omul de casă şi de incredere al lui. 

" Radu de la Afumaţi. Era fiul lui Socol şi nepot al lui Kirca. Kirca, unchiul 
s&u, are de urmași pe : Marcea, Craciota și Stoica (Idem. M-rea Cotroceni, 
pach. 59.) Staico logofătul a murit în 1307. Ultimul hrisov în care [igu- 
rează că logofat e din 20 Iulie 1307 (Arch. Stat., M-rea Glavacioc, 
pach. 20, No. 1). După Staico, logofeţia a luat-o Teodor.—Jupaniţa Caplea. 
fiica lui Vlad Călugărul măritată în urmă după vornicul Bogdav, a murit la 
1511 Februarie 21, şi a fost îngropată la M-rea Dealului. Inscripţia de pe 
lespeda criptei sale glăsueşte : «Ilpkcrann ce pas [a Faria] Kana, Attih 18 Baaaa 
Roegoan ni cecTpa (Ha) lâ PaaSaa goezoan n na lă EAaAa BEAHRATO BOERSAH, RHRusta 
mSnannua Boraana ReAnkare AESpHHKA, Ex AETe s25i, meceua Denpovapia Ra A- 
dică : eRăposat-au roaba (lui Dumnezeu) Caplea, lica lui 18 Vlad voe- 
vod şi sora lui 1& Radul voevoa şi a lui 16 Viad marele voevod, fosta 
Jjupâniţa lui Bogdan marele dvornic, in anul 1019-1511, luna Februa-. 
vie 21». 
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Hârtie. —- Monogram mic cu roşiu; pecetia aplicată: mică, rotundă, de 

ceară roşie, cu legenda: <+- lw Baa, BOHBOAA, MATHIO BRE A TOCNSAHHIR>. Marca 

hârtiei : un foarfece, 

e. 1490—1496. 

+ Bunilor şi duleilor prieteni ai domniei mele, burger meșterului și 

judeţului crăese şi celor 12 părgari din Sibiu. 

-- Cu mila lui Dumnezeu I& Vlad, voevod şi domn. Scrie 

domnia mea la ai mei buni şi dulci prieteniai domniei mele, bur- 

ger meșterului din Sibiu și judeţului crăesc și celor 12 părgari, 

multă sănătate și drăgăstoasă închinăciune aduce domnia mea. 

După aceea dau de șlire măriei voastre: că mi s'a plâns 

jupân Nicola Marinov, că l-au bătut care-va din oamenii voştri 

şi pentru Bogdan fiul Neanciului. Drept aceea fiind-că l-au bă- 

tut fără dreptate, el a luat de la soția lui platoșa cu un suman 

insă casele și viile nu sunt în mâna lui Niculae, dar la cine 

este această avere ? Apoi acești oameni să vină la domnia mea 

să le fac dreptate. Şi Dumnezeu să vă bucure. 

“- 16 Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

Nonriţe. 

"Tokom ex eAu$ Stud = platoşa cu o haină.—'Toxe. Tei, f. pl. inseamnă: pla= 

toşe, zea sau pavază. Venea în faţă, aplicată pe veste sau tunică, prinzindu-se 

de la stânga spre dreapta peste piept. Servea de podoabă. Tunica sau ilicul la 

temel era fără mâneci, Pe tunică se prindea în față platca alcătuită din plăci 
sau bumbi metalici de alamă sau argint. (Vezi in privința acestui cuvânt 

Y. Caradzie, Lexicon-Germanico-Serbico-Latinum şi Fr. Miklosich, Tirki- 

sche Elemente).



    

GHERGHINĂ PÂRCĂLABUL. 
(1480—1481.. 15031508) 
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Hârtie.— Pecetie aplicată pe verso cu înel, în ceară albă : mică, romboidală marca hârtiei : o mână cu crin, 

+ La ai noştei buni şi dulci prieten, burger meşterului din Sibiu, şi judetului crăesc şi celor 12 părgari. 
? 
7 Măriţilor şi a tot puternicilor, la ai noștri buni și dulci prie- teni, burger meșterului din Sibiu și judeţului crăese şi celor 12 părgari, multă sănătate şi drăgăstoasă închinăciune aduce graliei



voastre al vostru frate şi prieten jupân Gherghină părcălabu!. 
Și după aceea dau de știre graţiei voastre, că am trimes a- 
colo în Sibiu şi-am cumpărat un cal (armăsar), dar am tri- 
mes ca să-mi fie pentru iepe, că l-am cumpărat să-mi lie pentru 
iepe, nu vreau să-l încalee. Și nu l-ai lăsat să treacă, ci l-ai 
oprit vameșii acolo. Așa vă rog, şi cer ca să vă învețe Dumnezeu 
să-l lăsaţi să treacă, să mi-l aducă, iar noi din ce vom putea și 
"vom fi în stare, noi vom face pe voia graliei voastre. Şi Dumnezeu 
Să înmulțească anii domniei voastre. 

Novi. 

Gherghină a fost pârcălab al celăţii Poenari. Primele ştiri asapra lui Gherghină le aftim iotv'un document din 1480—81 de la Basarab-cel- Tivăr (Veneliv, p. 111). EL era pârcălab încă din timpul lui Vlad Călu-_ gărul (Arch. Stat., M-rea Valea, pach. 16, No. 3), Gherghină pârcălabul este unchiul Radului 1V cel Mare, Aceasta ne o spune insu-şi Radul vo- 
evo în hrisovul său de intărire din 15 Decembrie 1501, dat M-rei Nu-ey. „Vega, x ii cel : «Grow RABARHRE WWT WENSBANĂĂ UECTHTH RAaCTEAHH H SYEUA rea MU, Suan 
Tepruna Best naptanas, = Pe care a inălțat-o dintw'un început cinstitul dregător şi unchiu al domniei mele, jupân Gherghină pârcălabul:. Prin acest hrisov Radul întăreşte M-rei Nucet satele Topolovenii, Micguneștii cu balta Saltava, Tămbureştii, Gălăşeştii, Budești şi 80 sălaşe de țigani (Arch. Stat., M-rea Nucet, pach. 1, No. 1). În altul de la 1502 ni se dau informaţiuni şi mai lămurite asupra lui Gherghină ca şi a familiei sale, Originaiul acestui hrisov nu ni sa păstrat. Avem in schimb o bună tra- ducere românească făcută pe la 1692, probabil de Antim Ivireanul. Iat-o : >f Întru Christos Dumnezeu bun, credincios și bun cinstit şi de Ohristos iubit și însuși ţiitoriu 15 nadul voevod și domn, feciorul marelui şi prea bunului, Vladului voevod Călugărul, cu mila "dui Dumnezeu dăruit, oblăduitoriu și domnitoriu a toată zara rumânească ce încă şi părților de peste munți, Amlașului și Făgărașului herțeg . . e. + dăruiă şi domnia mea acest hrisov al domniei nele, casii și lăcașalui Sfintului şi marelui mucenic al lui Christos) Gheorghe, Mănăstirea ci să chieamă Nucet, pe care o au rădicat den temelie cinstitul şi îndreptătoriul boiarinul domniei mele jupân Gherghină părcălabul, și întru acea mănăstire nastawnic cinstitul care e întru preoție părintele egumenul li popa Higzign și tuturor călugărilor câţi sânt den Christos întru sfinta mănăstire, ca să-i fie satul anime Zopoloveanii jumătate, pentru-că au, fost bătrâne şi dreapte bucate a jupâneasei Neagăi, ce au fost jupâneasă Cherghinei părcălabul, iară jupâneasa Neaga au adaos sfintei mănăstiri ca să-i fie ei intru moșie. Și ia” să fie sfintei mă- năstive şi ceea-laltă jumătate de Topoloveni, pentiu-că acea jumătate de Topoloveni Fost-au de moșie a JMilii, feciorul lui Voico al Tatului ; iar jupănul Milea, el au fugit preste munte în zilele văposatutui părintelui domnii mele Vladu! voevod Călugărul de au rădicat alt domn preste capul părintelui donmii mele şi au dat Domnul Dumnezeu de-au căzut Milea Feciorul lui Voico ai Tatului în mâinile părintelui domnii mele ; deci l-au trimes de să-l arunce în cetatea FPoenarilov, Zară Voico a] Tatului, tată al Jlilei, a mersu naintea deregătoriului domnii snele jupănului Gher. ghinei pârcălabul de-au dat și au închinat ci e nai sus zis satul jumătate den Zopoloseni, ca să-i scoață capul fiiu-său AMilii de la cumplita moarte, și i-ai, scos capul lui; iar boieavinul dom- 
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mii mele, el au strânsu mulți boiari de-au luat seama și au prețuit ci mai sus zice ocină 15,000 

de aspri, şi într'acel ceas au dat 15,000 de aspri în mâna lui Voico ai Tatului, iar după a- 

ceia dregătoriul domnii mele jupan Gherghina pârcălabul au adaos ci mai sis zice satul 10- 

polovenii tot cu toate hotarăle şi cu vinăriciul Doerese, ca să fie sfintei mănăstiri moșie ohab- 

nică. Si iar să fie sfintei mănăstiri satul -Picșeneşti tot cu toate hotarăle şi cu morile, pentru-ră 

Ie-au cumpărat jupan Gherghina pârcălabul jumătate de Micşeneşti de la Puica den Răsimnici 

drept 5000 de aspri și drept 2 pardoși domnești, și drept patru cai domnești, şi o părcache de 

„nasturi _drept 1000 de aspri ; iară altă jumătate de Micşeneşti el o au cumpărat de la Jamo- 

ciul drept 12 mii de aspri. Si iar să fie sfintei mănăstiri satul Găleșeştii toți cu toate 

hotarăle şi cu morile, pentru-că au schimbat boieurinul domnii mele pan Cheryhina părcă- 

labul cu Viaicul den Dragomirești de-au dat Crăstieneștii Vlaicului pentru  Găleşești și 3 

anii de asprii, Si iară să fie sfintei mănăstiri Pudeştii toți cu iot hotarul şi Alileștii toti 

cu tot hotarul şi cu morile, pentru-că au dat şi au adaos boiarinul demmiei mele Gher- 

ghina părcălabul sfintei mănăstiri, ca să fie călugărilor de hrană, iar lui în veci pomeană. 

Si iar să fie afântei mănăstiri satul Bădești toți și cu toate hotarăle, pentru-că acel sat fost-a 

bătrână şi dreaptă ocină a Vladului dvornicul ; iar Vladul dvornicul, el au perit cu cumplită 

muncă de cătră răposatul părintele domnii mele Vladul voevod Călugărul, pentru-că s'au vădi- 

/cat domnu preste capul lui ; iar după aceia au căzut Vladul dvornicul supt mâna părintelui 

domnii mele, și i-au tăiat capul, și au rămas bucatele lui domnești, și au cumpărat boiearinul 

domnii mele pan Gherghina părcălabul acest ce mai sus zice sat de la răposatul părintele dom- 

mii mele Vladul voevod Călugărul, pre bani gala. Si iar să fie sfintei mănăstiri nişte tigani pre 

mume : Bolovan şi Udriște și Nica și cu sălașele, și Radul cu sălașul și Costea cu sălașul, pen 

tru-că acești țigani fost-au ţigani bătrâni ai juz dneasei Gherghinei părcălabul pre numne „Nea, a, 

Si i-au dat și i-au adaos sfîntei mănăstiri pentru, sufletul ei. Și iar să fie sfintei mănăstiri alți 

țigani pre nume; Lal cu fraţii şi dinpreună, și Țiţul şi Chinciul și Dan cu sălașele, pentru-că 

acei ţigani fosi-au de moșie ai Marineștilor, iar Marineștii au fost datori boiarinului domnii 

inele jupanului Gherghinei părcălabul 50,000 de aspri; deci pentru acea datorie le-au luat Ma- 

vineștilor şi casele lor și viile lor și stupinele lor şi acești ci mai sus zic țigani. Jar după aceia 

boiarinul domniei mele dupre moartea fu său pan Drăghici marele pehavnic, el se-au milosti- 

vit de le-au ertat alte bucate, iară aceale 5 sălaşe de tigani, el iau adaos sfintei mănăstiri. Si 

au dat Marineştii aceşti țigani de naintea domniei mele şi de naintea a tuturor doieavilo» dum- 

nii mele, Si îav să fie sfintei mănăstiri 30 de sălaşe pre nume (urmează numele lor), pentru-că 

aceaste toate sate şi ţigani, el, i-au adaos, jupănul Gherghina părcălabul sfintei mănăstiri, ea 

să fie de posluşanie şi de întărire sfintei mănăstiri și întru hrană cînstiților şi Dumnezeeșiilur 

călugări câţi se uor afla vieţuitori şi lăcuitori întru afinta casă, îar boiarinuiui domnii mele 

Gherghinei pârcălabul și părinţilor lui întru veaci pomenire . . . . * . .. . Însă și mărturie 

pus-am domnia mea pre jupănul Barbul al Craiovei și Cr ian, ce au fost nare dornice şi 

Păzuul dvornicul şi Staico marele logofăt, Teodor vistier și Danciul comis, Stroe apălar, Badea 

peharnic, Dragomir stolnic, Neagoe ș şi Dragomir ma mari stratornici, Și a scris Stan, Leat: 7010— 1502*, 

(Arch. Stat., M-rea Nucet, pach. 20, No. 2)—âlte ştiri asupra lui Gher- 

ghină pârcălabul le avem din isvoare externe: La 1503, o slugă a lui 

importează mărunţişuri de la Braşov (Quellen I, p. 24). În tratatul de 

la 3 Decembrie 1507, Gherghină figurează ca pârcălab al cetăţii Poenari 

(ef. Engel, Geschichte der Wal, p. 189). Apoi în socotelile Sibiului „ba- - 

nus sive Gergina porkolab“ (Rechnungen aus dem 'Archiv der Stadt Her- 

mannstadt 1, p. 468) —Pe Gherghină pârcălabul, d. Hasdeu, îl corsideră 

ca rudă de aproape sau frate cu sfetnicul lui ltadul-cel-Frumos, jupănul 

Mihail (6976—1468). Dintr'acesta se trag „hoerii Băleni“ (cî. Etymologi- 

cum inagnum Romaniae, Bucureşti 1893, LI, col. 3032). Cât priveşte de 

inrudirea lui Nadul-cel-AMlare cu Gherghină părcălabul, deduc urinătoa- 

rele: mama lui Radu!-ceI-Mare, Rada, în călugărie Simonida, este sora 

lui Gherghină pârcălabul, căci wummai în casul acesta Rudul-cel-Mare poate.
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numi pe Gherghină ; unchiu al său după mamă. „Sun rea atu :BSnart 
Veprnua napkasac“, „eu: în slavoneşte inseamnă unchiu după mamă; 
pentru unchiu după tată Slavii au termenul „erau. La noi nu există 
această deosebire, intrebuinţându-se unul şi acelaş cuvânt pentru amân- 
două insemnările.— Vorbind mai sus de Ghe: ghină pârcălabul am văzut, 
că el are de soţie pe jupâneasa Neaga. Cu jupâneasa Neaga a avut de 
fiu pe Drăghici paharnicul care moare de tinăr şi o fată care poartă în mâ- 
ritiş numele de jupâniţa Gogoşoaia (Areh. Stat, M-rea Nucet, pach. 5, 
No. 1). Jupâneasa Gogoşoaia e probabil soţia lui Drăghici Gogoaşe, fiul 
lui Danciul Gosoaşe. Drăghici e pretendent la domnie îa prima jumătate: 
a secolului XVI (v. notiţa de la Şerban banul), EI figurează ca voevod 
în pomelnicul M-rei Govora imediat după Viad Vintilă şi doamna lui Raga: 
«Î8 Buurhan ROEEOA (n) renama ră Pâna; Î5 Anpărhun kouaoa = 16 Vintil vo- 
evod şi doamna lui Rada; I5 Drăghici voevod». (Acad. Rom. Ms., No. 257).— 
tiherghină pârcălabul era de fel din Surla (Arch. Stat,, M-rea Nucet, 
pach. 17, No. 1), data morţii lui n'o cunosc. La 1510, pârcălab al 
cetății Poenari este Danciul, (Aca. Rom. doc. 3/XXXIX). 

  

MIHNEA 1 CEL RĂU. 
(1508—1510) 

IV. 
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100 .AMITR BOERGO, MATIA BAIA TUL. 

Hărtie.— Monogram mic cu voșiu; pecetia de ceară roșie, mică, rotundă, 
cu legenda: <f Îw Haag, Rongoa, Mark Bir n FBEnOAHH sean Snrpo». 

i La al noștri cinstiţi şi buni prieteny, burger meşterului şi judeţului 
„crăesc şi celor 12 pârgari din Sibiu. 

Cu mila lui Dumnezeu I& Mihnea, voevod şi domn. Scriera 
la ai noștri cinstiți și buni prieteni, burger meșterului şi ju- 
slețului crăesc şi celor 12 părgari din Sibiu, multă sănătate 
aducem domniei voastre. Şi după aceea dăm de știre domniei 
voastre, cum că am lrimes acolo pe oamenii noștri : Mihnea 
din Târgoviște și Stoica să aducă nişte porci ai noştri să-i 
vîndă în Sibiu. Drepl aceea, vă rog pe Domnia-voasiră, ca 
să vă trudiţi și domnia voastră pentru noi, să staţi cu dinșii 
să mi-i vindeți pe toţi. Aceasta vă rog pe domnia voastră, și 
Dumnezeu să vă bucure. . i 

 1& Mihnea Voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

Novi. 

Mihnea | zis cel Rău, este fiul lui Vlad Ţepeş. Pecetia aplicată la seri- 
soarea sa de mai sus este aceaa părintelui său Vlad Ţepeş. Acelaş lucru 
se observă şi la cele din Brașov. O probă hotăritoare cum că Mihnea 
cel Rău este fiul lui Vlad '[epeş, avem însă-şi hrisovul Mihner dat ca 
domn al Țării-Româneşti, la 1 Noembrie 1508, în care numește de pă- 
rinte al său pe Vlad (Ţepeş) şi de unchiu al său pe Vlad. Călugărul. 
“(Vezi acest hrisov reprodus in apendice). O altă probă e şi hrisovul lui 
Vlad-cel-Tînăr sau Vlăduţă din 22 Martie 1511, dat în Bucureşti, în care 
numeşte de unchiu al său pe un Vlad, care nu-i altul de cât Tepeş (Arch. 
Stat., pach. 10 M-rea Snagov). — Soţia lui Vlad (Ţepeş) fusese o rudă a 
regelui Matei Corvinul. Vlad “Ţepeş stătuse multă vreme pe la Buda şi
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mai apoi prin 'Transilvania. „Aduceţi-vă aminte domnia voastră — scria fiul său Mihnea ca domn, județului şi pârgarilor din Braşov — de vre- mea când na fost lăsat între domnia voastri — se ințelege regele — şi am locuit şi trăit cu părinţii mei, precum știu cei ce sunt mai lătrâvi dintre voi, până ce a dat Domnul Dumnezeu şi cu voința dumnezeiască m'am făcut domnia mea domnul Țării-Româneşti“ ef. 1, Bogdan, Docu- mente şi legeste, p. 128. Vlad Țepeș a avut mai mulţi urmaşi, dintre cari unul Mircea a murit odată cu tatăl (tezi notiţa de la Viaq Călugă- rul. Narațiunea rusească publicată de d-l I. Bogdan în Vlad Țepeș, vor- bind de Tepeș, ne spune că; după moartea lui au rămas trei îii, cari au găsit sprijin şi protecţie la curtea din Buda : “unui trăeşte pe lângă fiu! craiului, altul a fost pe Jângă episcopul de Bordon [= Vidin] și a murit nu de mult; pe al iweilea, cel mai mare, cu numele de Mihail [=AMihuea!, l-am văzui la Duda». La 1481 printre cei duşi mai plecă unul şi mai ră- mân în viaţă încă doi, aceștia suat Vlud Tepeluş și Mihnea. Vlad luptă ca pretendent contra lui Vlad Călugărul şi a lui Radu. Primul document în care se pomeneşte despre el, e cel de la 1 Noembrie 1495 ;urmu= zaki, doc. 11? p. 365). Fratele său Mihnea se răzhoeşte contra lui Radul cel Mare, după moariea căruia ocupă tronul Tării- Româneşti. — Mihnea a fost de două ori căsătorit, numele primei soţii nu-l șlim ; cea de a doua se numea Voica. Cu Voica pare-se că n'a avut copii, căci fiul şi ur- mașul său Mireea nu este fiu al Voicei. Aceasta ne-o spune e] însu-şi în scrisoarea sa adresată statului din Brașov (orig. în Arch, Braşovului sub. No. 22) Mihnea a mai avut un fiu, pe Miloş. Despre Miloș voevod ne vorbeşte catastihul de scule al familiei Mihnea păstrat la Braşov și o scrisoare a lui Dasaraba Neagoe adresată județului şi vârgarilor de acoio-. (et 1. Bogdan, Nocumunte şi Regeste, p. 149). Din partea femeiască Mih- nea a avul de urmași pe Roxanda măritată, poate, după Bogdan voevod domnul ţării Moldovei. Domnia Mihnei wa lost de lungă durată, ela murit în 7018=1510 ucis de către Dimitiie iacşiei : cn aere sari, yin AnatTpt Elrwnan Aluyuey BoGROAoY o Guinnsy.=În anul 7018 =1310, ucisa Dimitrie Iacşici pe Mihnea voevod, la Sibiu» (ef. Spomenik, III, p. 122). La, cele spuse asupra lui Vlad Tep:ş mai adaog şi următorul preţios pasa- giu dia hrisovul Mireei Ciobanul ain anul 1551, Aprilie 4. Mircea Cio- banul întăreşte M-rei Goxora, satele Glodul şi Hinţea. Și zice hrisovul. <TAoa Aa Ha cr cena na me PasaSa A Xhuuk nze ca EBCOM  XOTARSA, m9- 
HEX CAH RHUI ÂMEHHT cGAa BAIA er cron MSHaCTHpŞ n3 naueak Hamem Raaul- 
Rom aaa, Î AAA 6cr hatz ARH EaaAa BoERoAa lknew, î wu ecr ana GAnn 
soakgun ex Amenonac SÎARSA REAHEAT, Ta EcT SauMaa RHUI ÂMGHHT CEA49 Ba 
CRSEAM cHAscTH Â em zanScrk A CTaa MonacTHga Ac apkae ex Aapora [a Bz 
CA rCACTaS psaireak ACEA mu Pasa RseRsaa ASRgar, cna Baaaa oegsaa Ra- 
aSrega. II ns oa TOCAA RZ ARH, EA ANA Haaăa RSERSAA Hiknem, 'ree koakpun 
STAsSA REAHKATO, NOARHFaA ce 6cr Fenag Had, PAaRS Baaaa ESEROAA Ilknew, î 
Hada, ROERCA ABHAE ca RSHeRS npkmo MS A SkaTu ere A nocekaz ra ecrâ wu.
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A gzcka PSACat ro. Ta ecr gna ta Eaaa BOERSAA CTaa AMOHacTHpa nScra, "TEA 

Pan  DOAMASBAA 6CT cac 'T9e c6ao LaoaSa A Xnnuk wkaoe casae EmS, SI no rom 

psahTeak reaga mn nokonnare Paaya RoensAa cha Baaaa Roenoăa KaaSrega, npo- 
1 EOAHA ce €cT Ra Taa CTpaNS Ta €cr BHARA Î 

Daci RA3ARHke A WanoRH A npkuncata cac creatie rcARS EMS e ra cr Aapo- 

CTAA MOHACTHpa aanSerknna, Tău 

oa Ta Bz, făRO CTOHT A AO ANEC, Î ei Wpn A moxSnn ceaa A Gunramu Â tu- 

HSrpani A nepugcataan ww Kon Sr Sanaaan WT CTa MOHacTHpa, A Rada A cr 

auue fmenuTr ceao PaoaSa A XnHua, Kano ecT Rua 2 nastea ARARN CTOAMS mo- 

nacThp$, ram nesSnn wr pork A wr anencen GAS za e AcnpH COTERH, FAO 

Aa BSA€E nâknt eros monacrupă AkAHH cac noksu Hu ez Hi CARS nps BE RRkii = 

Ca să le fie lor satele anume Glodul și Hinţea tot cu tot hotarul, pentru 
că aceste mai sus numite sate au fost ale sfintei mănăstiri încă de la înce- 

putul țării noastre vomâne;ti. Iar când a fost în zilele lui Vlad voecod Ţepeş, 

apoi a fosti un toer care se numea Albul-cel-Mare, și a fost luat mai sus 

zisele sate în sila lui și încă a pustiit și pe sfinta mănăstire. Până în pre- 

mea în care a dăruit Domnul Dumnezeu cu domnia pe părintele domniei 

mele Radul voerod cel Bun, feciorul Vladului voevod Călugărul. Și după 

aceea atuncea în zilele, în zilele Vladului voevod Ţepeş, acest boer Albul- 

cel-Mare, ridicatu-s'au domn peste capul Vladului vocrod Țepeș ; iar Vlad 

voerod a eșit cu oastea înaintea lui șila prins pe el şi l-au tăiat și pe el și 

pe tot neamul lui. Deci. văzând Vlad voevod sfânta mănăstire pustie, pentru 
aceia a fost miluit cu aceste sate Glodul şi infea pe niște slugi ale lui. 
Iar după aceea părintele domniei mele răposatul Radul voerod, feciorul Vlu- 

dului voevod Călugărul, au mers într'acea parie de loc şi au căzut pre 

sfinta mănăstire pustie, apoi iarăși o au ridicat și o au înoit și o au zu- 
grăvit cu agoniseală domniei sale care i-au dăruit-o Domnul Dumnezeu, pre- 
cum stă și până azi, și încă i-au descoperit și i-au cumpărat satele și ţiga- 

nii și viile şi grădinile de la cei cari le-au fost luat de la sfinta mănăs- 

tire și au aflat și pentru aceste mai sus numite sate Glodul și Hinţea, cum că 
au fost dintru'nceput moșii ale sfintei mănăstiri. Apoi le-au cumpărat de la 
Cârstea şi de la iepoţii lui pentru 5000 aspri gata, ca să fie iarăşi ale sfintei 
mănăstiri moșii cu odihnă fără de nici o pricină în veci», Ia hrisov ui se 
mai spune şi de pâra ce au avui-o egumenul Maxim și stareţul Teodor, 
carele riai nainte s'a numit Dorotei, ucenicul bătrânuiui Dorotei, cu ne- 
poții lui Cârstea. Domnul le judecă pricina şi la darea dreptăţei spune: 
«Hi NBOWETAX reABe AH Îi KHHrE mpa eronsuneinea renAagu : KHMr  poalire- 
aem neaga An Paaya BotcaS, A kmnr ANuYneB BSeROAS, A nmhr BzcapaneR ko- 
ReAS, Ai BunThaz BOEROAA; A AsHafasxk. = Și am cilit domaia mea cărțile 
domilor celor mai dinainte ce au adormit întru :fiaţenie, cartea părin- 
telui domniei mele Radul voevod şi cartea Mihnei voevod, şi cartea lui 
Dasarab voevod şi a lui Vintilă voevod; şi am dovedit ete>. — Hrisovul 
este scris pe pergament, îa Bucureşti, de Oprea Gălbenuş ((Onpk Faass- 

u$ua), Aprilie 1, anul 1551. (Arch. Stat., M-rea Govora, pach. 3, No. 5).
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MIRCEA COREGENT AL LUI MIHNEA |. 

(15031310) 
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Hârtie.— Monograma domnească lipseşte ; pecetia de ceară roșie, aplicată pe 
verso: mică, rotundă, cu legenda: «* hu Mnpuk BOEROAA, ch Îw ĂĂnynE RoegsAa». 

ec. 1509. 

1 La al noştri buni prieteni, hurger meşterului şi județului şi celor 12 
pârgari din Sibiu. 

“- Cu mila lui Dumnezeu, l& Mircea voevod, fiiul lui la Mih- 
nea voevod. Serie domniu mea la ui noștii cinstiţi traţi și buni 
prieteni, burger meșterului şi judeţului şi celor 12 pârgari din 
Sibiu, multă sănătate aduc domniei voastre. Și după aceea 
dlav de ştire domniei voastre : cartea și vorbele ce mi-aţi tri. 
anes şi orânduit domnia voastră prin omul vostru, prin popu 
bratul, bine vam înţeles. Drept aceea pe voia domniei voastre
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am făcut Și iar, ori câle vă va spune popa vostru Dratui, 
iar domnia voastră să credeți căci sunt zisele domniei mele- 
adevărate. Și Dumnezeu să înmulțească anii domniei voastre- 

Norirre. 
Acestui Mircea d-l 1. Bogdan în ale sale „Documente şi Regeste“ p. 

144 îi dă anii 1511—15313 ca pretendenl, De sigur însă că fuses» asociat 
la domni» de tatăl său Mihnea incă din primil ani de domnie. la aceasta 
ină îndreptăţesc a crede cele irei hrisoave interne date între 1503-—1510 
şi carl se păstrează la Archiva Siatului. Laul e din 29 Oelombrie 1310 
cu privire !a moşia Ceuri!, al doilea din 3 Decembrie 1509 cu privire la 
moşia Hăeşti, şi al treilea din 7 Septembrie 1509 cu privire la moșiile: 
Costeşti şi Cuceşti. Primul este scris de logofătul 'Pudor şi-i dat din lLo- 
văşti, iar la al doilea lipseşte data de loc şi scriitorul, are în senimb di- 
vanul domnesc compus din : Şuică (vornicul, Tudor logofăt, Sibiu spătar. 
Costea vistier, Diicul comis, Radul paharnic, Vlaicul şi alţii. Al treilea nu 
l-am putut vedea în original, nc fiind inventariat. Cine să fi fost soţii 
lui Mircea voevcd, pentru moment no pot spune, ştiu atât că Mircea a 
avut de urmaş pe Alexandru. Acest Alexandru (v. nolițe de la Mircea. 
Ciobanul) urmează la domnie după Mircea Ciobanul şi a lost luat până 
acum în mod greșil drept fiu al său. Intvun hrisov din 1572 lulie 28, 
Alexandru numește pe Mircea Ciobanul de frate al său (Acad, Dhom. 
doc. 45/XL). în hrisov se vorbeşte de o întărire ce o face Alexandru lui 
Lupul vătahul peste satul Nicuia şi peste un sălaş de ţigani, fostă stă- 
pânire mai nainte a Velicăi soţia !ui Lupul, fiica lui Cherbeleţ, şi per- 
dută mai apoi de un frate al jupâniței Veliea pe nume Îlircea cu rea 
viclenie -- zice Alexandru — de către răposatul frate al domniei mele. 
«Jlircea voevod». Dar cum aceasta ? când ştim deja că Alexandru nu 
era frate cu Mircea. Foarte uşor: faptul în sine nu poate fi privit alt-fel 
de cât că ei erau infrăţiţi, lucru foarte obicinuit pe acele vremuri şi 
inai ales intre rudele de familie. — Alexandru voevod domneşte de la 
1569 şi până la 1577. El a avut — după cum constat din documente — 
de soţie pe Ecaterina şi de urmași pe Mihnea, pe Elena și pe Despira, 
Fiul său, Mihnea, a domnil în două rânduri (1357—1585 ; 1585—1591), 
A avul de soţie pe Neaga, despre dânsa se povestesc multe şi frurnoase 
lucruri prin Muscel, ca de o crăiasă blândă, darnică şi înțeleaptă. Pasă- 
mi-te că era şi din pariea locului. Pe o cruce de lemn, dăruită mitro- 
politului “Teofan, mai în urmă patriarh zl Erusalimului, Neaga, poariă 
titlul de împărăteasă a Ţănii-Româneşti. Iată inscripţia acelei cruci : «4- 
ceastă cruce de lemn, în dar pentru de Dumnezeu iubitul kir Teofan mi 
tropolitul, se făcu în Sântul-Alunte, și se împodobi cu aur de către de Dum- 
nezeu îngrijitoare împărăteasă a Țării-Româneşti doamna Neaga, în me- 
morie şie şi părinţilor sii, în anul 7108=1600». (Hasdeu, Archiva Isto- 
mică, 1. 1; 181). _
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TARHTA S$ MArvEE A AAA BERE HE3AAWUNTE. H bn tu aeceau. 
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1 ÎC) RAPA BGOEBO, MĂTIA GXIA TNh. 

Hârtie.— Monogram mic cu roșiu ; pecetia aplicată, rotundă, de ceară 

roşie, s'a pierdut. 

e. 1517.. 

+ La al noștri buni prieteni, burger meşterului şi judeţului crăesc şi 

celor 12 părgari Sibieni. 

+ Din mila lui Dumnezău le Basarab, voevod și domn al 

ţării Ungrovlahiei. Scriem la ai noștri buni părinţi și prieteni, 

burger meșterului de la Sibiu și judeţului crăese și celor 12 

părgari, multă sănătate. Și după aceea daii de știre domniei 

voastre pentru Dumitru din cetatea Bucureștă, și mai înainte 

vam scris domniei voastre pentru dinsul, a avut la cine-va 

acolo marfa sa zălogită şi pecetluită, gazda i-a rupt pecetia și 

a cheltuit aceasta marfă, acum nu-i-o plătește, a fost venit 

de multe ori şi destui bani a cheltuit pentru aceasta ; una-i 

este plătită, iar ceialaltă nu-i este plătită, vă rog pe domnia 

voastră, faceţi-i dreptate, să nu mai alerge atât de mult, că 

este om sărac şi trebue și el să se hrănească, așa să vedeți 

domnia voastră. Când nv'aţi voi domnia voastră să faceţi dreptate 

săracilor noștri și domnia mea alor voştri, cum aii să se hră- 

nească săracii între uceste două ţări? Drept aceia, vă rog 

pentru Dumitru, că-mi este om foarte bun, să nu-l lăsaţi în 

pagubă și să nu-l mai munciţi. Şi Dumnezău să vă bucure. 

Februarie 2. 

16 Basarab voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

NorIŢE. 

Neagoe Basarab este fiul lu! Basarab cel Tinăr. Asupra. filiaţiunei luk 

Basarab cel Tinăr cf. comunicarea d-lui profesor D. Onciul în Convor-
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birile Literare pe 1 August 1903. Basarab cel Tînăr este fiul marelui 
Basarab fiul lui Dan al Il. Dan al II intr'un hrisov din 10 Septembrie 
ne arată pe fi! săi întâiă născuţi Danciu gi Basarab (==npzno poanu cnee,,, 
Aanusaa n Bacapasa). Neagoe Basarab are de soţie pe Despina şi de odraslă 
pe Stana, Ruxanda, Anghelina, Theodosie, loan şi Peiru (ef, monografia 
Curtea de Argeş de d-l Gr. G. Tocilescu). 

VII. 

NAN - m = Mc m m MA A 
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AManie Ba PSt$ uagkS anion Maru, XanzuuS MancT9p5. Aa 
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PAEOTAR T&A4 AH, Â RO Atu Ad M5 naăTu, a wW mn 93 A- 
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= X X X & | Hu 
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c x 4 
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€ Y T A .. - , a H NpOcHMH HAAHIIO rBA MH, Ad NpiuA$5 Tăta AA i pagoae 

7 T c m A 
m H Ad CaBpăuli, d răo at $ o negkpăe ero, NS Ta ca 

= A e e a e 
NOCAA CRO Mu AO BRâUIOH AMATUH, TEDE FIpAula BaLniu MATII, 

= 
c € ui ÂRO ueTH S36Tu N9 PAABE EALUGU MATH Hatanie rea An n Xauă
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p MA N e 
A . 

MAânCTO H BAOXHKETE ELH HA NETA, TAKO Hă MORO, AFRO MH 
m = a = 

MT e c mi z 

Ad Npoch W Baul9H MATU. | Rauion MATH NOuAHTA KHură 
= = X 
e c ai 

A cnpaR$ AO TBO AMH, A rBo Ain Aara Weacmo. Tor 
M c € 

AdBă $ 3Hanie rBga MH Bam ara. H Ad MA no- 

e E. mc 
MAHTE KHHrS CA NEMATIe ezekre,, AA VW ApPZRH RA AH, ASpH 

e “e T 

ke mu AonmH atanita Ha pSKS ra an. ÎL BE Aa Eu Erau 
* n 

BAUIOH AATH. au. 
cr n 

Iu ay na. 

A T Hm 

H eanka Bu Hâpeuc Haulera CASra, Haag. Aara B'kpSn're, 

WTŢ ui y IA 

NOHE CS Hă pe HCTHNE. 

= = = * 
_ <B Ad e 

1 ÎG0 RAPA EGOERO, MATIA BXIA UB. 

Hârtie — Monogr am înic cu v0șiu ; pecetie aplicată: mică, rotundă, de 
ceară roșie. 

După 1517. 

+ La al noştri cinstiţi şi buni prieteni, judeţului şi burger meşterului 
şi celor 12 părgari in Sibiu, 

+ Din mila lui Dumnezău I& Basarab, voevod și domn ro- 

mân. Scriem la ai noștri cinstiți şi buni prieteni, judeţului și 

burger meşterului și celor 12 părgari din Sibiu, multă sănă- 

tate. Și după aceea daii de știre domniei voastre, că inainte de 

această întemplare, domnia mea am dat multă marfă în mâna 0- 

muiui domniei voastre, a maistorului Hanăș, să-mi lucreze dom- 

niei mele, iar domnia mea să-i plătesc, dar el mi-a luat marfa, 

aşa că nici n'a lucrat-o, dar nică n'o lucrează, ci mi-a adus-o stri- 

cată şi neisprăvită. Ast-fel domnia mea l'am prins, așa că nică
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0 nevoie nu duce la domnia mea, ci șeade la băutură şi mâncare și-mi cere marfa domniei mele, să meargă acolo s'o lucreze și-s!o * termine, dar domnia mea nu-l cred, ci domnia mea am trimes a- colo la domnia voastră ȘI vă întreb pe domaia voastră, dacă voiţi a lua pe seama domniei voastre marfa domniei mele Și pe mais- torul Hanăș și-mi veţi da chezășie pentru e], ast-fel (va fi) ta pace iar domnia mea să cer (marfa) de la domnia voastră ; dar domnia voastră trimeteţi-mi carte şi ispravă la domnia mea, iar domnia mea să-] liberez ; aceasta dă de știre domnia mea dom- niei voastre. Şi să-mt trimeteți cartea cu pecetia sfatului, so țin domnia mea, până ce-mi va sosi marfa la mâna domniei mele. Și Dumnezău să vă bucure pe domnia voastră, amin. Scris, August a 8-a zi. 
Și ori câte văva spune sluga noastră, Cândreș, să-l credeţi, căcă sunt cuvintele noastre adevărate, 
+ I& Basarab voevod, din mila lui Dmnezău domn. 

XII 
= 

a = 
= 

Mem M m MAp p A _ p 
T Han wrura RpăTHia H Aotgu npiiaTea9, aSra Aeipe n cSuS pane îi ai nă- = 
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rapo w Ghaun 
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== A = 

e A CE e Te T Marire Biz În Bapa, BonEcAa n rm. Ilnue re mu M e M m m i p Ș 4 HÂLUU vrwru n AC&pH npita'TeAo, nSra MELE H cSuS kpansa$ _M > MT 
A, me îi Bi “ru nSrago w Guzine, anoro 3paRie npunocu reg au. H X m e 

NO cH A4E4 $ 3HaHie ra$ BH : MIO AH Te nocAaan n NopSunaz = 4 e 
m A Al c TRO MH, AGRpe Bu ch passat Apă Ha Hu Buco'r'E kpaa'Ree, ai a — H 3âpa EonBoAa Epacekora, epe Die xor'kuie ee$ XHIRH n
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WWW OAO BHAEAO, A AMI HĂAO: EDE TSCKH WpZ. W ce £ 

a e < | 

&paru $ CROIO BEALAL, TTepe £ Hă METO mo ce a0B£ £I- 

x n E 

Macie ; H KOAHRO pABBPAMO, A W HE KE ACHTIH AS nipone. Îl 

e a 

NARH Are KiAa €S ce SEAN 4 XRH RA3ORĂULE, sp € NOBEXH 

3 _ e e 

TSCKH ph ua Codite, a chapTh WMa £ Baa $ Sen ROHKS, 

m , al 3 

'TâKO HHH RABOBault; ÂAli Ch HCTHHO HE3HAMO. sI B4âpă NOKAHCA 

= = — - 

c T c€ € A 

TEA EH, Ad HA PRS RU, EpE E NOCAA VH HaLitră, EANOTĂ [phKHAJABĂ 
Pi 
c M 

AM 

Ch MINH, AA HEMOXEMO HHIA Ch HCTHHO, BAKO că, WHBH c3, 

e _ ? _ 
HAH KĂRO c8? ANS cHMO NSCA4AH Haiti SAUH AC SckOra pa: 

e € 

TARE Râpe KOH BE RH KE ACHETII, A AM KEMO NOCA4TH H AATH 

: 7 
$ amâne rHS HH KpAAeBE BIICOTE, H BOHBOAE pacea, n rBA 

_ re 

gi. H Bu Btcean re5 &n. A 

€ BA Ad __ € Cc 

IG EAPA BGOERO, AATIA BXIA THh. 

Hârtie. — Monoyram mic cu roșiu; pecetie aplicată: mică, rotundă, de ceară 

roșie, cu legenda : +Îo Bacpasa Boesaa mATiie Băii (rec) noahna, 

+ La at noştri cinstiți fraţi şi buni prieteni, burger meşterului şi ju- 

deţului crăesc şi celor 12 părgari din Sibiu. 

+ Din mila lui Dumnezău I& Basarab, voevod și domn. Scrie 

domnia mea la ai noştri cinstiţi și buni prieteni, burger meș- 

terului şi judeţului crăesc şi celor 12 părgari din Sibiu, multă
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sănătate adue domniei voastre. Și după aceea dai de știre 

domniei voastre : că de ce mi-aţi trimes și cerut domniei 

mele, bine vam înțeles pentru domnul nostru măritul craiă 

și pentru voevodul Ardealului, că prin voia lui Damnezău sunt 

în viață şi sănătoşi. După aceia iar m'aţi rugat, domnia 

voastră, pentru svonul din părţile turcești, iar domnia voastră 

să știți cât am putut afla și din cât știm : doară știm că împăratul 

turcesc s'a întors în ţeara sa, și este pe locul, ce se chiamă 

Amasie ; și pe cât am înţeles, acesta n'are să vină până în 

primăvară. lar de alta, când s'au lovit se spune, că a fugit 

împăratul turcesc dincolo de Sofia, iar moarte a fost în oastea 

turcească, așa, ne spun unii, dar cu adevăr nu ştim. lar pen- 

tru solul domniei voastre, să știți domnia voastră, că am 

trimes și pe al nostru, un părcălab cu dînşii, dar nu putem 

nimic cu adevăr (şti), cum sunt, în viaţă sunt, sai cum sunt? 
Dar am trimes pe oamenii noștri la împăratul turcesc, așa că 

ori-ce veste ne-ar aduce, noi o s'o trimetem și dăm în ştire 

domnului nostru mărituluă craiă şi voevodului Ardealului şi 

domniei voastre. Și Dumnezăiă să vă bucure pe domnia voastră. 
I& Basarab voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

NorIșE. 

Amintiri despre Neagoe Basarab şi fiul său Theodosie ni se păstrează 
şi la sfintul Munte, la M-rea Pavlovsea: La capul scării de marmoră ce 
duce la înaltul turn al Mrel, inscripția glăsueşte :++<Inceputu-s'a acest turn 
de Neagoe voevod şi la terminat Petru voevod». (= f enase ci nnprey 
(Bamnto) Hkree uoessaa n czspun ere Ilerpoy gotoaa>. Iar în partea nord 
estică, pe turn o altă inscripţie glăsueşte: eln anul 7030 (1522) Iw 
Neagoe voevod şi fiiul său Theodosie voevod domnii ţării Ungrovlahiet» 
au făcut acest turn(== Bz 1522 roay 1 Bros Rseesaa H cuinz ere Qioacciă 
BOEEOAA TOCNOAApH BEMAH VPpOBAAYIIICKOI, <COTROPHUE cu NHBT& Hă 9i/cnonoenie cem$ 
Menacrup$, n rocnoaceS mn nomnuotz, Ea 4kro şa caAaet> (<Novyj vostok 
christijanskij» de Episcopul Porfirij Uspenskij, Petersburg 1892).
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NEACŞUL DIN CÂMPU-LUNG. 

IX. , 

(1321) 
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— N 9 K 
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r 4 c m c - K A i BE. AA BAPTO A£ ACHieae BOTpe. H na cnsu ACHIETAAc KA Aa 
c Mm 

MApEAE MiS Acu aan -Niteac nui £5, 5 cnSn Aoniemaar 14pz 
m 

N Mm AOHitaTa ein -MIEAeII Ta. bun aukere kSanre cz Win AOnitaTA 
N Am “e 

Aa THHE ca Hi5 tie Sasu ASatiu unu ACHIEAE BOTpE ca Ba 
M 1 ec Tr N 

Nz3Hun ES unui aa Bune. H Bu re gean amina. 
Hârtie — Pecetie de ceară galbină: mică, rotundă, stricată.— Arch, Braşo- 

oului: No. 472. 

e. 1521. 

TRANSCRIPŢIUNEA. 

T ASapoa5 n uneruromS n Erwa AapogaomM6, San Xannu Barhep wr Epauisg (= Inţeleptului şi cinstitului şi de Dumnezău dăruitului, jupănului Hanăş Begner din Braşov). 

T Alsapoas n nacaenur6MS n anerirom$ n Erwa A4po9- 
BAHHOAMS, Shah Xannu Bernep wr Bpamoe, Amor 3Apatit 

WT NkruSa wr Aazroneat (= Inţeleptului și nobilului și 
de Dumnezău dăruitului, jupânului Hanăș Begner din Braşov, 
multă sănătate de la Neacșul din Câmpulung) H na (=și iar) 
dau știre domnietale za (= pentru) lucrul Turcilor, cum am 
auzit eu cz împaratul au eșit den Sofia, şi ai mintrea nu e, și 
se-au dus îu sus pre Dunzre; n nak (=și iar) sa știi domniiata 
cz au venit un wm de la Nicopoe de mie me-au spus cz au 
vazul cu wchii loi cz au trecut ceale corabii, ce știi și dom- 
niia ta, pre Dunzre în sus; n nax (=și iar) sa ştii cz baga 
den tote wrașele cate n (=50) de Gmin, szi fie în ajutor în 
corabii ; n nak (=și iar) sa știi cumu se-au prinsa nește meș- 
ter den Ţ(ă)rigrad cum vorz treace aceale corabii la locul 
cela strimtul ce ştii și domniiata. H nax (=și iar) spui dom- 
nietale de lucrul lui Mahametbeg, cum ami auzit de boiari 
ce sunlu megiiaș și de genere-miu Negre cumu i-au dat îm- 
puratul slobozie lu Mahametbeg, precu iw va fi voia pren
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Țeara Rumzneasez, iara el sa treaca. H nar (=și iar), sa știi 

domniiata ca are frica mare și Bzszrabn de acel lotru de 

Mahametbeg, mai vartos de domniele vostre. H nan (și =—iar) 

spui domnietale ca mai marele miu, de ce-amu înţeles și eu, 

eu spui domnietale; iara domniiata ești înțeleptu ; şi aceaste 

cuvinte sa iii domniiata la tine, sz nu ştie umin(i) mulţi. Și 

domniele vostre sz vaz paziți cum știți mai bine, H En re 

gecan'T, (= Și Dumnezăii te bucure) Aminz. 

NorIrE. 

Am pus scrisoarea boerului Neacşu din Câmpulung alăturea de a lut 

Neagoe Basarab pe motivul că se leagă una de alta prin coprinsul lor. 

Scrisoarea lui Neacşu e cel mai vechiii monument de scriere românească 

cunoscut până azi şi se publică cu litere cirilice ca în original pentru 

prima dată aci. Textul cu litere latine a fost publicat pentru prima-oară 

de d-l N. lorga, Hurmuzaki, XI, p. 8%3. 

Expediția de care e vorbă în scrisoare, mergea probabil, ia înconjura- 

rea cetăţii Peth (Panciova) cea situată pe malul stâng al Dunării lângă 

peştera Veteranii. Locul cel strimt pe unde vor trece cele corăbii e <Por- 

țile de Fer>. Mehmetbez e un creştin renegat, un Basarab turcit, după 

cum ne spun cronicele locale—care rivnea pe acele vremuri tronul Țării 

Româneşti ; iar Basarabul, care se teme de acest lotru, e desigur Neagoe 

Vodă. 

THEODOSIE. 

(1521—1522) 

X. 
_ _ - 

MC AM M MA ROM AT N 
+ Hawun ururu H AOăpu nphiateac, cSuS kpane nai "rn parapo w Guisu. 
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npzraps w CGuEu, moro apatne. H no ch AARA S 3HaHHE BRA-



a 

c A —— 
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cS phan rea an ac nerunn. H bn BH Bean. 
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[ln aua Tea aa. 
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ÎG) OEcOHE EGOERG), MATIA BXIA THE. 
Hârtie.— Monogyram mic cu roșiu ; pecetie aplicată,.de ceară roșie, mică, 

rotundă, cu legenda : $ Mar Bine Îwa Be (w) Accit Bocaa rHs, 

e. Î521. 

+ La al noştri cinstiți şi bun! prieteni, judeţului crăesc şi celor 12, 

părgari din Sibiu, 

+ Din mila lui Dumnezău l& Theodosie, voevod și domn 

român. Scriem la ai noștri cinstiţi și buni prieteni, județului 

crăesc şi celor 12 părgari din Sibiu, multă sănătate. Şi după 

aceea daii de ştire domniei , voastre, că am lrimes acolo pe 

părintele nostru, egumenul Iosif de la Argeş cu ale noastre 

adevărate și de trebuinţă cuvinte la domnia voastră. Drept 

aceia ori câte vă va spune domniei voastre de la domnia mea, 

iar domnia voastră întru toate bine să-l credeți, căci sunt spu- 

sele domniei mele adevărate. Și Dumnezău să vă bucure. 

Scris luna Ghenarie a 7-a zi. 

+ l& 'Theodosie voeved, âin mila lui Damnezău domn. 

Nori. 

Cuvântul «Bamon mnaceru» este un termen de politeţă. El există şi as- 
tăzi în graiul sărbo-hulgar. Se poate traduce prin domnia voastră tot aşa
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de bine ca şi prin graţia voastră. Şi-mi pare chiar mai plausibil a-l tra. 
duce prin domnia voastră în casul de mal sus de cât prin graţia voastră, 

<H no cuk> se traduce adliteram și prin toți. 

RADULV DELA ARUMAŢI, 

CEL TÎNĂR, SAU CEL NOU. 

(Pebr. 1521—2 Ian. 4529) 

XI. 
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Hârtie — Monogram mic cu roşiu; pecelie mică, rotundă, s'a pierdut; 

mavca hârtiei un cap de boii. 
e, 1525. 

+ La al noştri cinstită şi bun! prieteni, burger meşterului şi judeţului 

crăesc şi celor 12 părgari din Sibiu. 

+ Din mila lui Dumnezău l& Radul, voevod și domn a toată 

ţeara Ungrovlahiei. Seriem la a noştri cinstiți și buni prieteni
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şi vecini de aproape, burger meșterului și judeţului crăesc și 

celor 12 părgari din Sibiv,. multă sănătate. Şi după aceea daii 

în ştirea domniei voastre, că prin voia lui Dumnezău și a prea 

curatei Maice a lui Dumnezău, Mariei și cu norocul măritului 

craiă și a sfintei coroane şi a părintelui meu slăvitului domn 

al Ardealului lanăş voevod și al tuturor domnilor ţării ungu- 

rești și cu norocul și rugăciunea și truda şi bunătatea domniei 

voastre, a dat Domnul Dumnezău și prea curata Maică a lui 

Dumnezău și am mers la Poarta turcească şi am stat de față 

cu împăratul turcesc şi toți domnii ţării turcești. Şi-mi dărui 

întăii Domnul Dumnezău, după aceea și împăratul turcesc mie 

domnia română, și iar m'am întors la domnie cv viaţă şi să- 

pătate împreună cu toţi boerii veri câţi au fost cu mine, și 

m'am așezat la tronul şi domnia română. Drept aceia am tri- 

mes cuvintele noastre și oamenii la domnia voastră, ca să vă 

povestească întreagă noastră petrecanie și sănătate și să mul- 

țămească domniei voastre de bunătatea și truda și banii ce-aţi 

pus pentru (hatărul nostru) capetele noastre, până când a voit 

Domnul Dumnezău şi ne-am așezat şi ne-am liniștit la tronul și 

domnia ţării românești împreună eu toţi creștinii boeri și su- 

puși! și cu întreagă ţeara românească. Să dea Domnul Dumnezău 

viaţă și sănătate și ispășire de către păgâni domniei voastre 

şi de către vrăjmaşii legii creștine, și nouă de așijderea, să 

putem plăti truda voastră și bunătatea cu slujbă și cu cinste, 

precum de la început am pus jurământ, ca să fim cu drep- 

tate și slujbă sfintei coroane și măritului craiii și tuturor dom- 

nilor ţării ungurești și domniei voastre în viaţa noastră. Drept 

aceia ne rugăm domniei voastre pentru afacerea boerilor, ale 

căror sălașe sunt acolo sub aripa măritului eraiii şi domniei 

voastre, ca să poată liber şi în pace veni în ţeara românescă 

la casele lor, să se liniștească supușii, că destul ai pribegit 

şi pace aii avut între domnia voastră, ca şi aceștia să poată să



  

se trudească a plăti domniei voastre și datoriile, ce vor fi 
datori acolo. Iar pentru lucrul pagubelor și împrumuturilor, ce 
le-au făcut oamenii noștri de la oamenii domniei voastre, până 
am fost domnia mea în ţeara turcească, dar domnia voastră 
trimeteţi pe oamenii voștri la noi, noi avem să le ținem ju- 
decată dreaptă și se va plăti fie-cărui om până la un fir de 
păr. Dar pentru lucrul turcilor dacă întrebaţi, cu mine n'aiă 
venit mai mult ca 30 de turci, aceasta să știți domnia voastră 
și ce svon vom mai avea, noi îl vom trimete prin sol domniei 
voastre cu înştiinţare de toate. Și iar vă grăesc domniei voastre, 
în privința unui lotru și vântură-ţeară, ce s'a ridicat printre 
domnia voastră, ca să vă învețe Dumnezău să-] pierdeţi, că 
va să fie la cunoştinţa, și a măritului craiăă și părintelui. mei 
lanăș voevod. Aceasta ne rugăm domniei voastre şi să știți. Şi 
Dumnezău să vă bucure. | 

Scris luna Februarie, 1-a zi, în Târgovişte. 
+ l& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

Norie. 

Radul de ii Afumaţi în urma multor lupte înverşunate, ce duce în deo- 
sebl cu Mehemetbeg— şi cu ceialalți pretendenți la tronul Țării Româ- 
neşti, despre cari cronica lui Macarie ne spune, că ar fi în număr de 
şease, dar fără a-i cita anume cine sunt—ajunge să capete definitiv dom- 
nia pe la sfîrşitul lui Ianuarie 1525, De astă dată datora tronul lut Ba- 
libeg, pașa din Belgrad. Radul merse însu-și la Sultan, ca să-şi ia dom- 
nia, după cum ne spune scrisoarea de mal sus și se întoarse de acolo 
cu mari onoruri. La această știre e de adăogat şi scrisoarea nunțiului 
Burgio : Radul Vayvoda di Transalpina che primo era nostro et nova- 
mente si € fatto del Turco, per mezo di Balibeg prefecto di Belgrado, et 
che era andato al Turco, como per altre mie vostra Signoria deve haver 
inteso, al presente € tornato in Transalpina, remandato asai onoratamenti.. 
(Doc. Hurm.— Dens., vol. II 3, p. 488.) Scrisoarea nunțiului Burgio cum 
vedem e în contradicţie cu cea de mai sus şi cu sentimentele leale şi 
nestrămutate ale lui Radu pentru causa creştină. Amintind mai sus de 
cronica lu Macarie, e locul aci dea spune—pe baza sumedeniilor de acte
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şi documente, ce mi-aă trecut prin mână, cari sunt cei șase pretendenți, 

pe cari cronica nu-i numeşte, iată-i : Dragomir Călugărul, Mehmetbeg, Vlad 

Vintilă, Radul Bădica, Vladislav şi Radul! de la Afumaţi, Sar putea a- 

dăoga şi alte persoane absolut necunoscute, ca Dragodan voevod 1521— 

1535 (Arch. Stat., M-rea Bistriţa pach. 7, Netrebnice), ce luptă la Spini- 

şoară (Kazaa ce teT NOAHraA Âgarsaan B9B9AS Ha Gnunuutog), şi Dragoslav 

Purcariul 1522—-1529 (Al. Ştetulescu, Amicul Poporului din Târgu-Jiu, 

an III, No. 7.; St. Greceanu <Eraldica Română» p. XVII.), 

XII. 
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*) Vezi acestă scrisoare și în rezumat la D-l [. Bogdan în «Documente 
şi Regeste», p. 269. 
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Î0 PAY EOERG, MATIA BXIA THE. 
Hârtie. — Monugram mic cu roșiu ; pecetia aplicată pe verso : mijlocie, ro- 

tundă, de ceară roșie, sa pierdut; marca hârtiei un crin.— Arch. Braşovu- 
lut No. 9277. 

e. 1521. 

+ Prea iubitului părinte al domnie! mele, judeţului din Braşov şi ce- 
lor 12 părgari. 

T Din mila lui Dumnezău I& Radul, voevod și domn român, 

Serie domnia mea, iubitului meii părinte și judeţului din Bra- 

șov, și la ai noștri cinstiţi și buni prieteni celor 12 părgari, 
multă sănătate. Și după aceea dai de știre domniei voastre, 

căci știți domnia voastră, mai înainte de această vreme cum ne 

am fost rugat domniei voastre, ză în nevoia noastră la primej- 

die, să avem ajutor de la domnia voastră ; și astfel ne-aţi și fă- 

găduit ca să ne trimeteţi ajutor în ori ce vreme a fi. Drept aceia 
vă rog și cer de la domnia voastră, acum la acestă vreme în 
mare primejdie suntem şi ne trebue ajutor, cât puteți dom- 

nia voastră trimeteţi-ne acuma în grabă și fără întărziere. 

Și ori câte vă va spune de la noi, sluga noastră credincioasă 

Radul, iar domnia voastră întru toate sa-l credeţi, că sunt 

cuvintele noastre adevărate. Și Dumnezău să vă bucure. 
Scris lulie a 27-a zi. 

1 I& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

NoriţE. 

la August 1521 Radul e nevoit să lugă in Ardeal. In toamna aceluiaş 
an în Octombrie Radu! vine cu Zapolya şi se dă lupta de la Bran, lângă



  

Rucăr. Spătarul Dragu se distinge in această, luptă, pentru care tapt Ra- 
dul îi hărăzeşte satul <Comanil». <Şi am văzut şi citit cartea ră&posatuluy 
Radul voevod de miluitură, cum a fost miluit Radul voevod pe jupân 
Dragul spătarul cu acest mai sus numit sat pentru dreapta şi credincioasă 
lul slujbă, cu care l-a servit cu vărsare de sânge la <Bran> când s'a fost 
lovit Radul voevod cu Tureil». (H Bata ter Ă mpoueraa EET KRA nSKOHHOAMS 
Paaaa ROLEOAd 34 MAoBanie, KAKO CT 10 MAOBAA Paaya ROEBWAa no 4Snan  Aga- 
TEA char czc cil Bhite ĂMENUTOMS cea BaAl npanwat n BEpHwa CASES, a MS 
ACT MOCASKHA cac KpZR NpOAitaN Ha <hpan> Eraa ca cor SAapua Paaya BOEROAAa 
căc T&puny). Hrisovul, care ne păstrează această amintire e de la Mihnea, 
voevod, fiul lu Alexandru Voevod, dat boerului Părvu al lui Cherbeleţ, 
un strănepot al spătarului Dragu sfătnicul lui Radul vodă de la Afumaţi, 
-ce s'a sfirşit la Râmnic (wr nskoiuar Panya Boenoaa îx ua Phaunk cKOHuact) 
Arch. Stat., Mânăstirea,.. 
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*) Vedi această scrisoare şi în regeste Ia d-l 1. Bogdan în «Documente 
şi Regeste»> p. 269.
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+ ÎG0 PY BOEBG, MATIA Bia THR. 

Hărtie. — Monogram mic cu roșiu ; pecelia aplicată pe verso : mijlocie, ro- 

tundă, de ceură roșie, cu legenda : + lw PaASAn BOHROAA, FII MATIO TH BAaul- 

«n, —Arch. Braşovului, No, 241. 

e. 1521—1524. 

+ ba ai noşiri cinstiţi şi bunt prieteni, judeţului şi celor 12 părgari 

din Braşov. 

+ Din mila lui Dumnezău l& Radul, voevod și domn. Serie 

domnia mea la ai noştri buni prieteni, judeţului şi celor 12 

părgari din Braşov. Și după aceea vă daă de știre domniei 

voastre în privința lui Harvat logofătul și altor boeri, ce aă 

fost în contra acelui vrăimaș în potriva lui Mehmet, iar dom- 

nia voastră unu i-ați credut şi n'aii credinţă de la domnia voa- 

stră. Icten aceia să ştiţi bine domnia voastră, că ei (vâ) 

sunt cu dreptate şi cu credință domniei voastre și domniei 

mele și nici un vicleșug n'au nici cum; ci sunt cu dreprate și 

bun şi curat gând domniei voastre și domoiei mele, pe sufle- 

tul și credința domniei mele. Și și-a trimes sălașele cu feciorii 

lor și cu tot avutul la Sibiii, pentru ca să aibe credință de 

la domnia voastră și de la domnia mea. Și Dumnezău să vă 

bucure pe domnia voastră, amin. 

Sevis luna lulie a 26-a zi. 

l& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn.
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Noriqe. 

Primele știri asupra lui Harvat, logofătul de care ni se vorbeşte în scrisoare, le avem de la Mihnea voevod în mai multe documente ale sale din anit 1508 şi 1509 (vezi aceste documente la Arch-Stat,, în see- țiunea istorică) unde Harvat figurează ca spătar. II găsim pe timpul lui Vlăduţă la 1511 ea vistier şi mare vistier în Aprilie 49 acelaş an (Ar- chiva Braşovului No. 742; Arch. Stat. M-rea Govora...) La 1512—1513 pe timpul lui Neagoe voevod, ca mare vistier (Arch. Stat, Bistriţa 1, 2; Govora VIII, 3) şi mare logofăt. (Arch. Stat, Mitropolia. Bucureşti CLVII, 9; Condica M-rei -Cozia,, p. 633) ; la 23 Iulie și 1% Decembrie 1514 e logofăt și mare logofăt [ (Arch. Stat., Bisiriţa 1, 3; Tismana LXXXII, 2 (Traducere)] ; de la 1516—1521 ca mare logofăt (ma! multe documente din Arch. Stat.şi Acad. Rom ). Ca logofăt îj găsim şi sub Radul de la A- fumaţi la 3 Februarie 1522 (Arch. Stat., ep. Argeşului, pach. XLIV, qoc. 6.) Asupra lui Harvat sunt de adaos şi scrisorile publicate în traducere de 4-l profesor 1. Bogdan în opera d-sale: Documente şi regeste, p. 1512, 295, 297, 298. — Iv timpii de grea cumpănă, în toamna annlui 1521 cu- rând după moartea lui Neagoe, Harvut logofătul pribegi la Braşov (Quel- den 1, p. 337, 311). Ca om evlavios marele logofăt Harvat a zidit din te- melie şi a înzestrat cu venituri M-rea Motru de la gura rîului cu acelaş mume (Condica M-ret Motru, moşia Suşiţa, p. 43.) Hrisovul, care ne păs- trează aceasta ştire, e de la Neagoe Basarab din 13 Ianuarie 1545 (7028). Logofătul Harvat are de urmaşi un fiu pe nume Alexandru (Arch. Stat, Bistriţa XXIV, 5) şio fată pe nume Mara măritată "după banul Toma, care la, rîndu-i are de urmaş pe Stanciul (Acad. Rom., 27/LYX). Logofă- tul Harvat moare probabil intre anii 1522—1525, căci după această dată nu-l mai găsim nicăirea figurâad în documente, 
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- Această scrisoare e dată în vegeste de d-l 1. Bogdan în ale sale «Documente și Regeste» p. 270. |



= = —_ 

î ec A c A 

Bic npHHocn FRS Bu. H no ci AdRA 5 3Hanie rR$ en 34Apă W- 

K u e ra T m e A î 

Hon BpAMA, We ce £ NOAHHS w Mee anu, 4 FBO MH Ch IOcAa 
e T 2 e A n e 

YETH IpABHTE PBA At, Sina Ilpze$ Bă, H c4 ARGpS rea AI 

e % e 

reps ce c8 Sena unim. Tao € Aa Ba TEpE £ NOCERAZ Paa- 
— = = 

x ui c 4 e « 
Bă TOAMSH Bpama "Tep ra £ ACHECH Ha pBKS TRA Mn H BZCA 

= 
x c c A _ Ă, x 3 

HErORA ECHKA, Tepe ce € SuHHuH. MHOTA MpTES HA HH BE 4u- 
= - = _ 4 = = 

A m Ac N A AK 

cAa. Gero pă ch NOCAA TRO MU, ăSna Pay NOC'TENH, AA „BH 
m m 

7 e e Ț “e 
H3Becru Acăpa raa re5 eu. H naku BApE EAHRĂ H3pede 2 re$ 

T 9 N € T 7 

Bu Ad „Srpsee epe c8 namu pk uernnn. H Bz an gean, aan. 

In. A. 3 A 

= a | 
md c 

+ Î60 pas EGOERO, MATia EXIA FHE. 
Hârtie. — Monogram mie cu roșiu ; pecetia aplicată pe verso : mijlocie, ro- 

tundă, de ceară roșie, s'a perdut.— Arch. Braşovului No 284. 
c. 1595. 

+ ba al noştri cinstiţi fraţi şi buni prieteni şi vecini de. aproape, ju- 
deţului şi celor 12 părgari din Braşov. 

Din mila lui Dumnezău I& Radul, voevod și domn. Serie 
domnia mea la ai noștri prieteni, județului şi celor 12 părgari 
din Brașov, multă sănătate aduc domniei voastre. Si după a- 

ceea daii de știre domniei voastre în privinţa acelui vrăjmaş, 

ce s'a fost rădicat din Mehedinţi, iar domnia mea am trimes, 

pe cinstitul diriguitor al domniei mele, pe jupân Părvul banul, și 

cu curlea domniei mele de sau bătut cu dinșii, Ast-fel a dat 

Dumnezău de-ai tăiat capul acelui vrăjmaș și l-a fost adus la



mâna domniei mele și întreaga lui oaste, de s'a fost făcut multă 
„moarte asupra lor fără număr. Drept aceia am trimes domnia 

mea, pe jupân Radul postelnicul, că să vă anunțe buna veste 

domniei voastre, Și iar ori câte vă va spune domniei voastre . 

să credeți, că sunt cuvintele noastre adevărate. Şi Dumnezău să 
vă bucure, amin. 

Scris Decembrie a 7-a zi. 

T l& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

NoriţE. 

Vrăjmaşul, ce piere de sabia banului Părvul, e de sigur Vladislav [Il 
pe care Poarta il părăseşte în Noembrie 1524, dând domnia lui Radul. 
Ultima ştire despre Viadislav e hrisovul săi din 30 Maiii 1525 (1033) 
dat din Bucureşti M-rei Tismana (Arch. Stat., M-rea Tismana, pach. 
58, No. 9). 

Banul Părvul, de care se vorbeşte în scrisoarea de mai sus este unul 
din cei patru frați Craioveşii. Asupra acestei ilustre familii sa făcut o 
întreagă literatură, păreri cari de cari may pretenţioase în felul lor, fără 
însă de-a ne da ultimul cuvânt. Adaog şi eu aicea câte-va notițe : la 1501 
(71009) Ianuarie 28, jupânul Barbul banul şi cu fraţii sei, Părvul dornic, 
Jupân Danciul comis și jupân Radul postelnic, hotăresc M-rel sfintul Pa- 
vel din stintul Munte un ajutor de 2000 de aspri pe fie-care an şi o sută 
de aspri spese de drum pentru fraţii ce vor veni în țeară, ca să ridice 
acești bani. Sorocul zilei de ridicare a banilor s'a pus la 6 Ianuarie în 
ziua de (Boroiataenie) Bobotează (ef. Spomenik, Lub. Stojanoviă, p. 5%). Și 
roagă pe sfinţii părinţi : să îuserieți la sfintui pomelnic, la Sfînta prosco- 
imidie pe părinții noșiru: Barbul şi Vlăesan şi Vlada și Maina și Neagoe 
şi Stana și Vinia, și pe noi mai sus zişii jupân Barbul Ban și Părvul dvor- 
nic şi Danciul comis şi Radul postelnic și Neagoe postelnic încă și jupăni- 
țele Neguţa și Neaga şi Hrusana și Velica (oynncaru posnTeale Hâuinyk H ac 
9 CEETH N9AMENHK, EA CRETEI DpSCKOAMHAI : Hapăova H Eazkcan n Haaaa n Man- 

na H Hkroto n Grana n Euiia, n Hac Rute pedenu mona Bapsoya san n IIpzaoa 
ABCpHAk Hi Aatuoya Koatne H Paaa nocreanuk n koipnan Hkroe ncertanu n eipe 
e eynahnu, Heroyrra n Hara n Xpoyeana n Beinra). Hrisovul este scris şi al- 
cătuit de scriitorul Ştefan, după porunca jupănului Barbul Ban și a feaţi- 
lor sel. Marele ban Pârvul moare la 28 Aprilie 1529 în zilele lui 18 Moise 
voevod. (Vezi, Raporturi asupra cătorva M-ri din Țeară de d-l Cr. G 
Tocilescu p. 45).
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T 160 PAS BOOERO, MATIA BXIA THR. 
Hârtie. — Monogram mic cu roșiu ; pecetie uplicată: mijlocie, rotundă, de 

ceară roșie, sa pierdut. 

c. 1525—1526. 

ț La al noştri cinstiţi şi buni prieteni şi vecini de aproape, judeţului 
măritului Craii şi celor 12 părgari. 

*) npuHecno, propriu înseamnă aducem.
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i Din mila lui Dumnezău I& Radul, voevod şi domn. Scriem 
la ai noștri cinstiţi şi buni prieteni şi vecini de aproape, ju- 
dețului măritului crai și celor 12 părgară din Sibiă, maltă 
sănătate și cu dragoste ne închinăm, domniei voastre. Şi după 
aceea vă dăm de știre domniei voastre de rinduiala darului, ce 
mi l-aţi trimes domnia voastră, iar domnia mea, întru aceasta vă 
mulțumesc domnielor voastre, că bine v'aţi fost adus aminte spre 
bucuria şi veselia domniei mele. lar după aceea domniile voas- 

tre oamenilor noștri ce vor avea trebuință, domnia voastră să 
le vedeți lucrul după lege. Și ori câte vă va spune omul nos- 

tru, Paul, de la noi, domnia voastră să-l credeți, că sunt cu- 

vintele noastre adevărate. Aceasta vă dăm de ştire domniei 

voastre. Și Dumnezău să vă bucure, amin. 

Scris luna August 5 zile. 

+ l& Radul voevod, din mila lui Dumnezeiă domn. 

sc „% 5 A a PB 
$ Mom uriTemS n npexsaRamn a BparS, cSuS rpaaS Gnauckom8 îi Bi n5- 

m , 
rapw, 

A = A 
A Ad _ e c 

T IM Pay noeno, Baie marite ru Bacon Bea YrrpY- ) 

“e Mm “ e ş , $ T 

BAakHukou. Îl moemS ururoai Hi Np'EBz3AEAEHHOAM Epă 

* AC A AS “a Ss ra 
H BAHHEMS cSce, cSu$ rpa GHBHCROA, ANO 3pagie, H ca Aak- 

A A = 

AM c X M c K 

BORHE tipunocu re$ Tu. H no cu pata $ 3Hanie RO Tu, NONE 
= = A = = 

M A p A r T c €c 

TSH Ch NOeAa Hatuera BeHora Boa'kpuna. Pay awăe, ch uri 
Ș e “A M Ai 

Ad PERS "TH H ch HamemH HeruiHu n norpkeneaui p'k. Te pa
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Lă T 4 i 

TRo "Tu, epe cS$ nau HeTute ph. H bi re Receau. 
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Hu. Ge. ka 4. 

A = A 

A Me 
+ 100 PAS ELOERh0, MATIA BăĂIA THE, 

Hârtie.— Monogram mic cu roşiu ; pecetia s'a pierdut. 
€. 1525—41526, 

1 La al mei cinstit şi prea iubit frate, judeţului cetăţii Sibiului şi ce- 

lor 12 părgari 

+ l& Radul voevod, din mila lui Dumnezăii domn a toată 

țeara Ungrovlahiei. Scrii la al mei cinstit și prea iubit frate 

și vecin de aproape, judeţului cetăţii Sibiu, multă sănătate, și 

cu dragoste mă închin domniei tale. Şi după aceea dati de știre 

domniei tale, că am trimes acolo pe credinciosul nostru boer, 

Radul logofăt, cu cinstit dar domniei tale şi eu ale noastre adevă- 

rate şi de trebuinţă cuvinte. Drept aceea micul dar să-l primeşti 

in nume de bine. Și ori câte va spune de la noi către dom- 

nia ta, pe rînd de toate, iar domnia ta întru toate să-l cregi 

domnia ta, că sunt cuvintele noastre adevărate. Și Dumnezău 
să te bucure. 

Scris Septembrie a 22-a zi. 

l& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 
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Me AM M Î AMA pp [] 4 — 59 
+ Hâue uvirn A AoRgn npâtăTrean n Bantu eSce, nSra mepeu csuS n ni n$ra 
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w GHRnni rpa. 

= A A A 
e — A a Aa ce v e 

T Marire Bine lo Pay, aougo n run. lume rage an
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1. ÎG PAS BGOGRO, MATIA BXIA THR. 
Hârtie.— Monogram mic cu roșiu ; pecetia aplicată, de ceară roșie, mare, 

rotundă, cu legenda : + ntuar Im PaavA ROHROAa.. 
e. 1526. 

+ La a! noșiri cinstiţi şi buni prieteni şi vecini de aproape, burger 
meșterului şi judetului și celor 12 părgari din cetatea Sibiului, 

Dia mila lui Dumnezău l& Radul, voevod și domn. Serie 
domnia mea la ai noștri cinstiți şi buni prieteni şi vecini de 
aproape, burger meșterului și judeţului măritului craiii şi celor 
12 părgari din cetatea Sibiului, și tuturor cetățenilor, multă să- 
nătate și cu dragoste mă închin domniei voastre. Şi după aceea 
dai de ştire domniei voastre, că oră cine ar vrea să treacă din
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țara domniei voastre în ţara domniei mele cu vitele sale sniă 
cu marfă, acela să vină fără nici o teamă, pe credinţa şi su- 
fletul domniei mele şi pe credința tuturor boerilor domniey 
mele. Şi ori câte vă va spune domniei voastre boerul domniei 
mele, Oprea părcălabul, întru toate să-l credeți, că sunt cu- 
vintele domniei mele adevărate. Aceasta daii de știre domniei 
voastre. Și Dumnezău să vă bucure. 

Scris Decembrie 11 zile. 
1& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

Nori. 

Asupra lui Oprea părcălabul vezi N. lorga, Hurmuzachi XI, p. 851... 
Nuneciis quos Opra Porkolab et Sthanchul de Kozthesd cum litteris hue misit ratione spoliacionis per aurilotores facte, ut apud ipsos dominos barones innocenciam nostram declaret... 

  

XVIII. * 
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m e o _ 
HHe n npurue Bro Mrpn, noawmacga Ern nu IMOAAPORA  AteHE 

că A TAL A 7 HMATH Rh CHE BpAMEHA EHO BECEAHE W cCpe CpIla MOE H BHTH 
Ad 

TaCTa. Âs CA BRA MHBOTA ANOETO HE CAZ HANAW RECEAUE H HE 
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*) Vezi asupra acestei scrisori şi traducerea d-lui [. Bogdan în «Docu- 
mente şi Registe» p. 188.
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c T 4 — — n HHOE AH AZIJHLE EA MH, 4 W 0 CPBAEHOTA AMH CHA Bra 3Ha 

A - * n e T 
KOTA KE MEHE AAPOEATH 'TaROI BECEAUD rAK9 AHZKA Ww no 

= 4 

“ e Al m M 
CPA AEHNOE Au AEBOHUHLE TEA AU. Gero pa Mom u HIpocu 

e M e 
BâLIA MATH KAKO Haluu HPHIATEAO HAKO Ad PHHAETE H Băula m 

€ AM c n 
. 

MATII, EDE BH EA3HBAE AA ESAETE H BAUIA MA'TH KSHO ca HA- 
e e MT _ AH Hă WEcH paie, mio era na w Br Aanno. H ape ru 

Ei e e 
H3BOAH H ANA KoTa € Aa 3HaHTe Baua Mari: tera 3 Ea Ad 

Ac A e m e _ ES Ha «Poiinerao Kao» "Ton ce MOan Bauion ataTru. H Erau 
T 

EH RECEAH. 

e 
Ilu. Ac. 3 Anz. 

Ă = A _ A AA e _ € 
ÎG) Pax BOERG, MăTia BXIA CUL. 

Hărtie.— Monogram mic cu roșiu ; pecetia ruptă. — Arch. Braşovului 
No. 249. 

e. 1527—1528, . - 

+ La ai noştri cinstiţi şi buni prieteni, judeţului şi celor 12 părgari 
din Braşov, 

+ Din mila lui Dumnezău 15 Radul, voevod și domn. Scriem 
la ai noștri cinstiţi şi buni prieteni şi vecini de aproape, jude- 
țului și celor 12 părgari din Brașov, multă sănătate. Și după 
aceia prin voia lui Dumnezău și a preacuratei Maici a lui 
Dumnezău, m'a miluit și mi-a dăruit Dumnezău mie, să am în 
aceste vremuri o iiuntă pe placul inimei mele şi să fii socru. 
Până acum in viața mea n'am avut nuntă și nam fost socru. 
Dar azi mi-a dăruit'o Dumnezău, însă de la prea iubita-mi fiică 
a domniei mele, iar de la prea iubitul met fiii Dumnezău știe
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când mă va dărui c'o ast-fel de nuntă ca cea de azi de la 

prea iubită-mi copilă a domniei mele. Drept aceia cer și vă 

rog pe domnia voastră ca preteni ai noștri, să veniţi și dom- 

nia voastră, căci vă poftese să fiți împreună și domnia voas- 

tră cu noi la această veselie, ce ne este dată de la Dumne- 

ză. Și de va vrea Dumnezău domnia voastră să ştiţi și ziua 

în care va fi: e de la Dumnezeu să fie la «Nașterea lui Chri- 

stos». Aceasta vă rugăm pe domnia voastră. Și Dumnezău să 

vă bucure. 

Soris Decembrie a 17-a zi. 

1 l& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

Norme. 

Atrihui invitaţia de mat sus lui Radu vodă de la Afumaţi, îndreptățit 
„fiind de caracterul scrierii ca şi de cuprinsul său. Ea nu poate fi a lui 
Radu Paisie, căci Radul Paisie sati mai bine zis Petru de la Argeş are— 
după cum voii avea ocasiunea să arăt—mai multe fete şi feciori, pe 
când în învitaţie nu ni se vorbeste de cât deo fată şi un fecior, ceia ce 
nu se potrivește. Radul de la Afumaţi ştiă că a fost de două ori casă- 
torit : în prima cu fiica lui Vlaicu vornicul (cf, doc. publicat de mine în 
conv. Lit. pe Noembrie 1902, p. 1036—1044) Şi în a doua cu fiica lui 
Neagoe Basarab, cu frumoasa Ruxanda. Zamfira probabil era acelei din- 
tăi, Vlad a celia de a doua. Nunta de care e vorba nu poate fi de cât 
a Zamfirei, când şi cu cine rămâne o întrebare la care pentru mo- 
ment nu pot răspunde. 
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IG) PAS B6OGEG, MATIA BXIA TUL. 

Hârtie. — Monogram mie cu Toșiu ; pecetia aplicată, sa pierdut. 
€, 1528—1529. 

+ La al noștri cinstiți şi buni prieteni, burger meşterului Şi judeţului 
şi celor 12 părgari din cetatea Sibiului, 

Tr I& Radul voevod, din mila lui Dumnezău şi domn a toată 
țeara Ungrovlahiei. Scriem la ai noștri cinstită şi buni prieteni 
și vecini de apoape, burger meșterului și judeţului măritului 
craiă şi celor 12 părgari din cetatea Sibiului, multă sănătate 
și cu dragoste mă închin domniei voastre. Și după aceea iar 
am trimes pe omul de credința, Negoiţă logofătul, eu adevărate 
şi de trebuință cuvinte, și povățuiască-vă Dumnezău iar de 
grabă să-l trimeteţi ca să știu domnia mea. Şi ori câte văva 
spune de la domnia mea Vouă, iubiţi prieteni, întru toate să-] 
credeţi, că sunt adevărate și de trebuință spuse. Și Dumnezău 
să vă bucure. 

Seris Iulie 93. 
T I& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

4 .
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T 169 PAY BOOERG, MATIA ExXiaA TNE. 
Hărtie.— Monogram mie cu roșiu ; pecetie aplicată: de ceară roșie, rotun- dă, mijlocie, s'a perdut. - 

1328—1529. 

+ La al noştri cinstiți şi prea iubiți fraţi şi vecini de aproape, burger meşterului şi judeţului şi celor 12 părgari din Sibiu. 

T Din mila lui Dumnezău Ie Radul, voevod şi domn. Seriem. 
la ai noștri cinstiți şi prea iubiți prieteni și vecini de aproape, 
burger meșterului și judeţului și celor 12 părgari din Sibiu, 

. 
4
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multă sănătate și cu dragoste mă închin domnia mea domniei 

voastre. Și după aceea daii de știre domniei voastre, că am înţe- 

les domnia mea, că aţi fi trimes carle la doamna Despina a lui 

Basarab voevod și o chemaţi la judecată; dar domnia mea 

așa am înţeles, că şi măritul craiă aşa a judecat, că acel fău- 

rar el e vinovatul, şi i-a fost dat casele sale şi marfa şi tot 

doamnei Despina, și fratele meii Iștvan Măilat voevodul Ar- 

dealului domnia sa însu-și a fost întocmit această rinduială, 

Drept aceea vă grăește domnia mea, fiind-că măritul craiă n'a 

trimis carte domniei mele, ca să las pe doamna Despina să 

vină ia această judecată, și dacă a fi trimes măritul craiă 

cartea la voi, dar acuma nu e în măinile voastre, ci este în 

mâna domniei mele. Deci aşa mi-a zis domniei mele fratele 

mei Iștvan Măilat voevodul Ardealului, că veri cu cât a rămas 

dator acest făurar încă şi alţi oameni câți sunt datori doamnei 

Despina, dar domnia mea totul să iaă dela oamenii voştri ce-s 

din ţinutul vostru. lar dacă măritul eraiiă va trimete carte să vină 

doamna Despina la această judecată, (atunci) domnia mea voiii 

sta singur cu capul meă. Drept aceea vă grăește domnia mea 

domniei voastre, ca să vedeți, că veri câți datornici are doamna 

Despina, totul să se plătească. Şi acolo are să vină sluga dom- 

niei mele, Dragomir Seurtul, cu adevărate și de trebuință cu- 

vinte. Şi veri câte vă va spune domniei voastre de la domnia 

mea, iar domnia voastră să-l credeţi, că sunt adevăratele cuvinte 

ale domniei mele. Aceasta vă dă domaia mea de știre dom- 

miei voastre. Şi Dumnezău să vă bucure. 
Scris Februarie a 21-a zi. 

+ 16 Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

NoriţeE. 

Radul-vodă de la Afumaţi este fiul Radului-vodă-cel-Mare şi al doam- 

mei Catalina. El nu e un simplu boer ridicat în rang, după cum ne spun 

cronicele indigene şi după ele mai toate manualele de istorie naţională
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până în prezent. E vlăstar domnesc şi încă unul de acela cătuia—după mine— istoria naţională ar trebui să-i consacre mal multă atenţiune. Demnul urmaş al strămoşului săă Mircea, Basarab, pentru faptete-r mă- reţe săvârşite în clipe de gtea cumpănă, are acest merit și poate sta ală- turea în vitejie de Ştefan-cel-Mare și 
maţi s'a numit astfel după numele 
cest epitet însă îl dai numa! cronic 

Mihaiu-Viteazul. Radul de la Afu- 
moşiei sale Afumaţii din Ilfov. A- 
ele locale, pe când hrisoavele ul- terioare îl numesc cu drept cuvânt «Maat Paayâa aontoaa = Radul voevod cel Tinăr.» (Arch. Stat., M-rea Bistriţa „ pach. 46). Radul-cel-Tinăr a avut qe urmaşi pe Viad şi Zamfira. Pecetia sa înainte de 1526 poartă legenda : + «<Pecetea lui I& Radul voevod și domn al Ţării-Româneşii» (< + Iesua 18 Paaya asenoaa n run Eaamxou Beman >), pe când cea după 1526, poartă le- genda de : <+I& Paa$a BOEECAdeHSRaro n Mn Eat. = + 18 Radul-voevod noul domn român> (Arch. Stat., M-rea 

pia de Buzău, pach. 37 doc. 1.; Acad. 

Tismana, 'păch. 6 Netiebnice; Episco- 
Rom., doc. 78;97).— Tatăl săi, Da- dul, am spus mal sus că a avut de soţie pe doamna Catalina, Aceasta ne-o spune hrisovul Radului-cel-Mare din 1498 (7004) dat M-rel Rusicul ain sfin- tul Munte şi prin care î1 întăreşte ua aj 

hrisov Radul spune sfinţilor părinţi : să 

utor de 3900 aspri pe fie care an. ln 
înscrieţi la sfintul pomelnie pe m8- şii noştri : loan Vlad voevod şi monahia Eupraxia, şi pe părintele monahul Pahomie şi pe maica monahia Simonida, şi pe mine loan Radul voevod, şi pe soția mea doamna Catalina, şi pe fraţii mel Vlad şi Mircea. (Haun AcAOBE Îwann Baaan Bongoaa n Monajia Gnpaăna, n poanTean MON Iaxomna n Manka Monakia Gumonnaa, n as: want PaASan BOHROAd, H NoApSuie mu rocas- - 24 Karaanna, n sparua EnaaSaa n iMnpua) ef. Actele M-rej Rusicul din sfin- tul Munte cu hramul marelui mucenic Pantelimon, Chiev. 1873, p. 494—442, Radul-cel-Mare pe ai cărut urmaşi istoria nu-f cunoaşte —a avut de fil pe : Radul de la Atumaţi, Vlad Vintilă, Radul Bădică, Radul Paisie şi Mircea Ciobanul. Radul Bădică-nu 

tim al lui Radu-cel-Mare, căci Radul 

presintă siguranţă în a fi fii legi- 
Paisie întrun document al săă din 16 Iulie 1538 (7046) dat gin. Târgovişte, ni-l arată ca pre un usurpător de tron (Exatka ex ce Bnanee renapz = Bădică ce sa fost ridicat domn), pe când pe: Radul de la Afumaţi întwunul din 3 Julie 1537 (7045), il nume- ște de frate al săă. (nokennora Bpara rcaga mu Paayaa Botgo4a = r&posatulul frate al domniei mele Radul voevod). După toate acestea ne mal rămâne o chestiune de lămurit. Intre 1475—4471 au venit misionarii Gherman şi Ştefan de la sfîntul Munte şi ai ce rut ajutoare de la Vlad voevod Că- lugărul pentru sfinta M-re Filoteia. Şi Vlad împreună cu feciori ser Ra- dul și Mircea, ai dat M-rel o subven 

Ia hrisov Vlad spune monahilor : să 

tiune de 4000 aspri pe fie care an. 
treceţi la pomelnic, pe părinţii noş- tri : 18 Vlad voevod şi mama moaania Eupraxia, pe mine Vlaa voevog şi pe copii noştri : 18 Radu] voevod, Vlad şi Mircea (Aace Bz noaentinina K9Y cron ApOcKOMHAluH EZNHUIOY'Th Haulu POAHTEAie, 

npaăia, n aan I6 Baaan BOEROAA H WEAA Ha 

I& Baaas aosenoa A Mâna monayia Ga 
ia : Î& Pacat Bostoaă u Baaqoyan u 

E
N
I



AAnpua). cf. Istoria Atona, III, p. 335. Monahia Eupraxia din acest hrisov 

ca şi de la cel de mat sus este soţia lui Vlad Draculea, deci o străbuni-- 

că a lu! Radul de la Afumaţi, Numele e! adevărat pentru moment nu-k 

ştim, dar ştim numele soţiei lui Viad Călugărul, al Radei, care se călu- 

găreşte tot sub numele de monahia Eupraxia (cf. mai sus p. 9, notița)- 

mai tărziă luând şi pe cel de Simonida. Pare că numele de Eupraxia. 

era un nume plăcut pe vremuri calugărițelor. Am atras aci atenţiu- 

nea spre a nu se confunda numele soacrei cu acela al norel sale. In ul- 

timil ani de domnie Vlad Călugărul îşi asociase la domnie pe fiul săi. 
Radu. Vlad se retrage lăsând locul fiului s&ă Radu. Aceasta ne o spune 

însu-şi Radu-cel-Mare. înțr'un document al săi pe care îl voii da pu- 

blicităţi! intro amănunţită monografie ce pregătesc asupra lui Radul de- 

la Afumaţi. - 

La 2 lanuarie 1529 Radul de la Afumaţi pieri pa dealul Cetăţuia din 
Râmnicu-Vâlcea, pe locul unde azi stă în ființă bisericuţa cu hramul 

„Sfinţii Voivozi.i: EI pieri de o moarte crudă, ucis fiind de proprii se! 

sfetnici Neagoe vornicul şi Drăgân Postelnicul. La 4 Ianuarie fi inmor-- 

meântat în biserica ,, Curţii de Argeş“ alăturea de socrul stu Neagoe Ba-. 

sarab. Şi cei cari își făcură această sfiată datorie, ştiură să-i recunoască. 

şi meritele, figurându-l pe lespeda criptei sale: călare pe un cal ager, 

cu stema în frunte, cu buzduganul în mână, cu mantia suflată în vint; 

sublim moment al eroului în lupta pentru neatâraare! Și cu cele spuse 

adaog asupra morţei sale următoarea tradiţie păstrată în popor şi comu- 

nicată mie de prea sfinţia sa părintele Anastasie Marinescu din Cetăţuia, 

„Radul-vodă cel Mare, pe când era în viaţă, se gând! că alăturea de- 

fiul seu Radu, să ia şi un copil de suflet, pe care să-l crească şi îndru- 

meze intru cele sfinte, trimeţându-i pe amândoi la dascăli pricepuţi şi 

iscusiţi în toate celea. Pe fiul său voia să-l crească şi oţeiească ma! mult 

în ale armelor, ca un viitor domn ce era să fie, iar din copilul de su- 

flet voia să scoată un bun păstur, un mitropolit pentru ţeară. Unul cu 

sabia menit era să-i asigure hotarele şi s'o conducă la glorie şi mărire, 

iar celalt cu crucea în mână s'o înlărească în credinţă, în ideia binelui. 

şi frumosului, căl ce due la fericirea supremă. Fiul său încă de mic se 

arătă demn de numele strămoşilor şăi, despre cari pe acele vremuri se. 

povestea -mari şi minunate lucruri; el nu iînşelă speranţele tătână-său. 

De mic mânuia sabia şi călărea fugarul cum nimeni altul mal bine ca. 

el, pe când fiul luat de suflet fu un leneş şi încăpăţinat. Lui nu-I plăcea. 

cartea, nu învăţă nimic, şi mintea nu-l îndemna de cât la lucruri rele.. 
Când Radu ajunse domn ocărmuilor în locul tătâne-său, ajunse şi el popă. 

Radu Vodă il iubea şi voia să facă ceva mal mult din el indemnându-l: 

la muncă. Din parte-i el fu un bun oștean : un viteaz treaz şi neadormit;. 

cu pieptul sâu vitejesc apără ţeară de năvăliri duşmane şi-l asigură ho- 

tarele. Popa drept răsplată a binelui că-l primise in casa. domnească, 

îl puse capătul find încă în floarea virslei. El se unise cu o parte din.
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boerii nemulțămiți de soartă şi-l săpă pe ascuns. Şi când aceştia se răs- 

<Galară, popa fu cu el. El fu acela care îl sfătul să fugă spre a fi mal 

sigur de viață. Domnul îl crezu: vezând că tronul său se clatină şi 

viaţa-I e în pericol, se hotări să fugă la Olteni, la boeril ce-i erau cre- 

-dincioşi. Amândoi travestiţi fugiră de la curte pe o noapte întunecoasă, 

-dar hoţul de popă dădu-se de știre vrăjmașilor de această fugă. Noaptea 

“întru tărzii ajunseră pe partea dreaptă a Oltului şi cercară să-l treacă. 

Radu se hodini puţin. Popa avi astâmpăr, ci ochind luntrea ce sta 

“proponită de-o salcie la mal, merse pe furiş de-i ascunse lopeţile, spre 

a nu mal avea cu ce trece domnul său pe celalalt mal. Vrăjmaşii go- 

-neaă din urmă, Radu tresare şi vrea să treacă riul şi văzînd luntrea fără 

visle, înțelese abia atunci cursa ce-l întinsese vicleanul săă tovarăş. Sări 

-de grab în luntre blestemându-l şi cu mâna dreaptă drept lopată mână 

luntrea pe cela-lalt țărm. Sărind jos, urcă dealul şi merse la biserica din 

-Cetăţuie unde se şi închise. Călugării văzând pe domnul lor în pericol 

41 primiră bine şi pe dată începură cântări, rugăciuni de scăpare. Dar 

dușmanii mânaţi de duhul r&ă şi însetaţi de sânge, ca nişte lupi flămânzi 

măvăliră în biserică neținând seamă de cele sfiinte, ci ca pe un blând 

mieluşel îl junghiară pe când sta şi se ruga înaintea icoanei Maicei Dom- 

nului, stropind ast-fel altarul cu sânge nevinovat.” Aşa pieri mândrul 

“vi'eaz, fala Românilor. pe vremuri! 

MOGOŞ SPĂTARUL. 

, TA în m 
+ Anat w Gan Rome n nzce Gan n VecnhaHranu. 

= 

T ș ui Ș 4 
+ > . x T ue :iSna Morw cnara, MHOTO 3p4Bne u NOKAOHENHE, 

mA m m mm 
Anae w Ga n Rome, fi ga Gaqrno zece, una VecHRAHtaHu 
a m 

Bzct. H 'rakozn en rogopu: â "To kate Aonaouut TEpuu "Ta Hu 
A m e “* 

-NONHpauue NO HOTE Hi hi NAEHHUIE HH NOHEKE HA BA NAEHVIO Ha 
- 

T c M * 

EH MO9pOBE, A $ HA 'TOKO HENOpORE, 4 34 ASTĂ IIAEHVIO RAKO



C
r
 

re
a 

Pi 
= A 

€ 
A c 

= 
. H Ă v Ba, 4 'TKO HUH Bu daaoca rha nn kpaak ? SI ww nu ut TAEAĂ. 

e “a 
4 Hr HH € Hapaca, "ra HH neraeaa. Tâko kara Bu ckra KAAA 

c c NAeHHuie “Tvpui, WHui Me nocaauic, 'ruesu TONWAapH n Mee cn. 
= 

M m BOHCKS 10 BRamS MECTO AA RH Acu u Ad BH NSpoBH epe Mu = 
Mm A 

AAAule H Tvpun, Tă ch HAA, au SEXY BA WAERAH BAAUIRUI: 
“ a m 4 

, î A H AOUIE Ch AOpH 119 Ha gaulun XH%H, 4 KZAA BH 'TAMO, 4 W IANe 
. PN 

At A T 
iC HA MeHe Bauin ae, Mun w Pzmeaţi n Toma w Alazazpr- 

. 
e ai 

HIH CA BACEAMH CBOHAtH, Tă MH CE MOAHLUE 34 Bă; pă Kako Ad. 

3 a E BH  HENAEHH u Ad BH HENOpO8n. Tao A34 COROTH, EpE CTE: 

: X H Bu XPHCTHIdHH KARO H Atu Eco, TARO ce EDATH TA BRH ne 
x Ă r ai m | SuHHH HHKOE 340. Aa To pa Bu TOROpH, EVAETE MH BH AeHe 

= = _ 
M M â OEPH NpHIATEAH, A3h AA BVAE Bă 110 AOEOZ N HATE, H Hg- 

A,06p A Ă pia” 
Ps T 3 | a . - 

HEFE 3ArHHS 'Tako H Be v 3HAHHE, FIOHE a KO AH BVAETE Bu 
- 

a Ps NM T T 
H Y ce ANEHE NpHIGTEAH A BA IE GH KAKO AA ci BAe EAH W EA 

SAE. H ChCĂ  NEKĂHTE ce, HEIȚIO CHBAVEATH, 34 MIO cCY  SHEHH 

T 

Tvpun epe cu ce naze. H CATA, N9 WaoH KHurv, ako 1 agakre 
- 
N AM T T T A T H GHBHIaHo Ta 1 IE BHAH H 4KO An ACHAS pruni caatu w — - 

Ps N N T M A 
Gusniann n ua Bpa, ACEpA BH HA 410 HHH MpHIATE, ACEA HA - — = = 

n NT x r E& T CBÂRH BH, KAKO AA CH EVAE EAH WHH Ba cEAA wacw Gugurani,



55   

- = 

Lu . T m 

TakOH H ui EnTu n a3z. H RÂpE EAHKA H3peue KA BA, HAulH 
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pSETE, £pe cv HCTUNH AH peun, UNO HE. 

Hârtie ; pecetea lipsește ; marca hârtiei: o semilună. Pe verso următoarea 

notiță latină : Regnum mundi et omnem ornatum saeculi contempsit prop- 

ter amorem domini noster lesu. 

e, 1530 — 1536. 

+ Lui Didea din Sad şi Comşă! şi tuturor Sădenilor şi Cisnădenilor. 

-- Serie jupân Mogoș spătarul, mu'tă sănătate și închinăciune, 

lui Didea din Sad și Comșăi și vouă Sădenilor tuturora, şi vouă 

Cisnădenilor tuturora. Şi iată ce vă grăesc: pe când veneau 

Turcii de ne căleaii în picioare prădindu-ne fiind-că pe voi v& 

prăda și (acum) ve robesc, iar la noi atât nu ne robese, iar de 

alta pradă ca şi la voi, atunci la ce ne-a folosit domnul nostru 

craiul? Doar el nici nu ne caută și nici nu ne îngrijește, ci 

ne-a părăsit. Asi-fel fu acu când prădau Turcii, m'au tri- 

mes ei, domnii acestora, şi pe mine cu oastea pe locul vostru 

ca să vă jefuesc și să vă robese că miau dat și Turci, 

i-am avut, dar eraii în haine românești. Și am venit până a- 

proape de casele voastre, şi când fusei aci, veniră la mine oa- 

menii voștri, Micul din Rămești și Toma din Mlădărești cu 

toți ai lor, și m'aă rugat pentru voi, ca să nu vă prădez și să 

nu vB robesc. Ast-fel am socotit sii, că sunteți și voi creștini, 

precum suntem şi noi, și așa m'ain întors de nu v'am făcut nici 

un r&u. Dreptaceia vă grăese, fiți-mă voi mie buni prieteni, ca 

eu să vă fiit vouă şi mai bun prieten, și nu veţi peri ast-fel fără. 

de veste, căci dacă voi îmi veţi fi mie prieteni și eu vouă am să 

vă fiii aicea ca și cum ar fi unul de ai voştri. Şi acum nu vă 

căiți, de nimic să nu vă temsţi, căci sunt bătuţi Turcii și să pă-
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iese Și după atit carte, acuma, dacă o veți arăta și Sibi- 
enilur şi 'vor 'vedta.-o şi dacă mi vin cuvinte dulci de la Sibieni 
și din Bran, buni” prietin le voi fi și lor, bun ori și cărui - 
obraz, cai şi cain ar fi unul de ai lor din Sibieni pretutindinea 
aicea, așa am să le fiu și ei. Și oră câte vă vor spune vouă, 
oamenii noștri, Micul din Rămești şi “Toma din Mlădărești 
voi să credeți, că sunt cuvintele mele adevărate, alt-fel 
nu este. 

Nori. 

Asupra lui Mogoş spătarul ef, hrisovul lut Radul voevod, fiul Mihaei 
voevod, prin care întărește închinarea făcută de boerii Buzești schitu- lul Stăneştii la Patriarchia Alexandriel din Egipt. <Marer Patriarehil de la cetatea Alexandriei, unde se cinstește şi se prăznueşte hramul Sfintului şi prea lăudatului apostol și evaugelist Marco, şi cinstitului şi prea cuviosului şi întocma! cu apostolii, şi a toată lumea învăţătoru- lui şi pre scaun al doilea luminator papa patriarchul chir Chiril at A- iexandriei, şi a tot soborul sfinte Patriarchil celor ce locursc într'acel locaşiti, ca să fie întru stăpânirea sfintei Patriarchil M-rea din 'Țeara- Românească ce să chiamă Stănești, unde se cinstește şi se prăznueşte hramul Adormirei prea sfiniel stăpânitoarei noastre Născătoarer de Dum- nezău şi pururea fecioarei Mariel, ca să fie metoh sfinter Patriarchiă, pentru-că aceasta M.re ce Sai numit mai Sus, ai fost zidită din temelie, de moșii reposaţilor îndreptătorilor, ce se numesc Buzești, anume: jupân Mogoş banul ș: Qe feciorul lui Mogoş spătarul și de Giura logofătul încă din zilele r&posatului 16 Petru voevod, ce saă numit pe călugărie Pai- sie, când aii fost cursul anilor (7045) 1537. (= ones: cîe anu prină MoHac- "TARĂ, sân scr casAaniă WT GenSednic wr AkAA N9KoĂHHHA npââ'Teaiu Haphuat- 

mă E$aeaiă, Ha Hai : Snan dMorom pan H cun sr Aoroul cnaT Â Dpă awrâeT 
Eur npn Ann nokoâunwa ÎD Hlera$ BocRoAa Rangregă Nâpfuaemu Maucii, KiAa 167 EHA Titi Akrem ami). Inchinarea aceasta, e tăculă întral cincilea an de domnie a Radului-vodă Mihnea pe timpul potrecerer în tară a patriar- hului chir Chiril din cetatea Alexandriel de câtre jupăneasa Maria, marea băneasă și frate-său jupân Radu postelnicul, copil reposatului Radul Bu- zescu clucerul, înaintea domnului în marele divan. Hrisovul este scris de Lepădat logofătul în scaunala cetate a Tărgoviștel în luna Maiă 19 anul (71123) 1615 (Acad. Rom. pecetia 184).
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ȘERBAN BAN 

(1522 — 1546.) 
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Hârtie.— Pecetia de ceară albă, aplicată, cu înel ; emblema: o camee cu 
Zegenda :+- (Il)eprami eea(nn) a(nz) ; marca hârtiei : o mâna. 

1 Prea dulcelui meii frate şi vecin qe aproape, burger meşterului dip ce- 
tatea Sibiului. 

Y De la jupân Şerban warele ban de Craiova. La al met prea 
dulce frate şi bun prieten, burger meșterului din cetatea Sibiului, 
multă sănătate și cu dragoste mă închin domniei tale. Şi după acea
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îţi dai de știre și mulțămesc domniei tale, pentru cartea și 

cuvintele ce mi-ai trimes, eu din toate pe rînd am înţeles. 

cuvintele domniei tale fuarte bine, și voesce în toate ate servi 
pe domnia, ta în aceste cuvinte ce mi-ai trimis prin sluga dom- | 

niei tale. Și ori ce-ţi va spune sluga domniei tale, Ivan, iar 

domnia ta întru toate să-l crezi, că sunt toate cuvintele 

mele adevărate. Aceasta (îţi) daii de știre. Și Dumnezeă să te 

bucure, amin, 

Scris Aprilie a 7-a zi, 
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= a 

A T c € 
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BH> Ad REPVETE CNO EH, pe CyTA HAUle pe fCTIIHE ÎN MpAEAE. 

„Hârtie. — Pecetia aplicată pe verso: mijlocie, rotundă, de ceară voșie ; 

„marca hârtii: o ancoră.— Arch. Brasovului No. 557. 

i La ai noştri cinstiţi fraţi mal mari şi buni prieteni, jupânului Şerban 
mare ban al Craiovei, şi jupânului Viotilă, fost mare vornic. 

Ț Cinstiţilor și prea cuvioșilor şi nărociţilor și cu har de la 

Dumnezău hărăziţi, la ai noștri cinstiţi fraţi şi buni prieteni» 

jupânului Șerban mare ban al Craiovei, și jupânului Vintilă 

vornicul, muită sănătate și iubire vă aducem doimhiei voastre, 

de la prietenii domniei voastre, de la jupân Lucacenii judeţul 

din Braşov și de la cei 12 părgari. l)upă aceia daii de știre 

domniei voastre de cartea și cuvintele ce ne-aţi trimis. Și mai- 

nainte de această vreme, bine v'am înţeles, și vă mulţămim 

domniei voastre ; dar de cartea ce ne-aţi trimis-o acum doinnia 

voastră, că nu ţinem credinţă, de ea nu ne pare bine, căci 

noi ţinem credință precum am ţinut-o și mai nainte; și unu 

e aceia nu se,va întămpla, ea noi să dăm ajutor boerilor, nici 

unui pretendent. Și n'aă intrat boerii în ţară ca să prade, ci 

ai mers pe munţi de și-au văzut dobitoacele și iar s'au întors 

Ja Braşov, şi acum sunt în Brașov; nu știii cine v'a minţit, şi 

ne miră că domnia voastră puteţi crede cuvinte mincinoase și 

oameni mincinoși; și ţinem credința precum am ţinut-o și mai 

nainte. Ne mirăm ce vă face pe domnia voastră, de credeţi 

ast-le: de cuvinte deșarte, şi voiţi să faceţi vrajbă în ţara 

măritului craiă cu Tureii. Cine se ridică în polriva țării cra- 

iului, acela se rilieă chiar asupra măritului craiii. Avent
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nădejdea în domnia ta, banule, săavem credință precum am 

avut o și mai nainte de acestă vreme; și dacă domnia ta nu 

tencredi în noi, să credi domnia ta pa sluga domniei tale, 

pe Toma, că ia văzul cu ochii. De aceia, vă rog pe domnia voas- 

tră, să avem credință 'unul către altul precum a:n avut-o și mat 

nainte de această vreme; să nu (mai) crezi domnia ta cuvinte 

mincinoase, căci așa ce-va nu se va întămpla nici când. A- 

ceasta vă dai de știre domniei voastre. Și Dumnezău să v& 

bucure pe domnia voastră, amin. 

Scris lulie a 5-a zi. 

Postseriptum: De aceia suntem prieteni ai domnei voastre cu 

prietenii domgiei voastre, și cu frăţie vă rugăm și pe domnia. 

voastră, că să ne fiți cu frăţie si cu prietenie, că nci aştep- 

tăm și de la domnia voastră, să ne fiți (tot) așa. Și ori câte 

vă vor spune domniei voastre, slugile noastre de la noi, să-i 

credeţi domnia voastră, căci sunt cuvintele noastre drepte și. 

adevărate, 

NOTIȚE. 

Cine e Şerban Banul ? 

Intr'un hrisov de la Mihnea voevod (Acad. Rom., pach XIL/167), fut 

lui Alexandru voevod, cu data de 43 Iunie 1588, ni-se vorbeşte pe larg 

de Șerban banul Craiovei. EL e ginerile ui Neagoe tată! Craioveştilor, deci 

cumnat cu jupân Barbul banul, Pârvul tornicul, Danciul comisul şi Ra- 

dul postelnicul. In hrisov e vorba de o întărire ce o face Mihnea voevod 

hoerului săi Nica fost mare armaş şi soţiei lui Mariel fiica jupăniţe! Anca 

din Coian! peste satul <Fântănelele>. In hrisov se arată și hotarele satu- 

luă, el a fost hotărnicit de banul Pârvu cel-bătrîn. Satul aparține Marier 

şi prin aceasta soţului său Nica fost mare armaş: «fiindu-i bătrână şi 

dreaptă moşie şi de moştenire lor, ajunsă şi cumpărată de răposatul ban 

Pârvul încă de ma! nainte vreme, din vremea altor domni bătrâni, ce 

ai fost de mai naintea domniei mele—zice Mihnea-vodă—de la Vlad 

voevod Călugărul și fiiul său Radul voevod cel bun, şi încă şi după a- 

ceştia de la Vlad voevod înecatul. Și iar l-a ajuns jupân Șerban banul, 
cumnatul Pârvului banul, când a mers de a spânzurat pe Drăgichi al lui 

Danciu Gogoașe la Țarigrad, de oare-ce s'a fost ridicat să vină ca domn



în Teara- Românească = (On manu cer Ascruaan, onan lepsan Ran wW$$ 

TIpsEOAW& SAH, ERAA cer Write Tepe ter oțabcha no Apnrnu Aanuoa Poreaui 

4 DipurgaAy, NOUTO CE ECT NSAÎraA TCNAP, Aa npinaer o Baawka-Beatae.) Aşa, 

l-a ţinut sub toți ceia-lalţi domn! bătrâni. Şi în zilele lui Vintilă-vodă şi 

în zilele lui Mircea-vodă şi în zilele lui Pătru-vodă, până în zilele ră&- 

posatului părinte al domniei mele, Alexandru voevod. Deci când fă a- 

zuncea mai sus scrisa jupânița Anca fiica lui Șerban banul, nepoata lui 

Pârvul banul și fiul lor Șerban postelnicul, aceştia ai avut pâră înaintea 

părintelui domnie! mele cu Ivan portarul din sat. Şi aşa pâra Ivan por- 

tărul : cum că satul acum e al lui de moştenire cumpărat de la Mircea 

voevod pentru 3000 aspri. lar domnia sa a căutat şi judecat după drep- 

tate şi după lege cu toți cinstiţii dirigiutori al domniei sale» .... Dar pro- 

cesul început sub Alexandru voevod nu se termină, el se continuă şi sub 

fiu! său Mihnea voevod, De asta dată din partea lui Ivan se presintă 

fiu! săă Stoica. Mihnea-vodă îl judecă în divan cu toți diriguitori! sel 

ca şi tatăl săi Alexandru voevod, după dreptate şi după lege, și adeve- 

reşte că satul paparţine lui Ivan portarul, deci nu sa cade Iul Stoica, 

învocâvd în acelaş timp un motiv puternic: că nu e lege că domnii să 

vândă sate boerești, că așa ceva nu se cade. (Hu tcT BAROH NpOAATH renagn 

cenoBt BOAEpCRi, EpE Tako He naaataerec). În fine Stoica fiul lui Ivan portarul 

rămâne de lege şi Nica fost armaş stăpânește. Cărţile falze aduse de 

Stoica sunt tăiate şi rupte în divan. Dar spunând cele de ma! sus asupra 

lui Şerban banul, rămâne să mal înădim cele ce știm şi de prin alte iz- 

voare.—La 1522 Şerban e stolnic (Arch. Stat., Ep. Argeş pach. 12, doc. 1.); 

la 1523 în divanul lui Vintilă Vlad figurează ca fost dvornic (Acad. Rom. 

38/LXX) ; în divanul lui Vladislav Il la 1523 e iar stolnic (Arch., Stat., Ep. 

Rîmnic, pach. 78. doc, 1.), şi ca stolnic rămâne tot timpul domniti lui 

Radul de la Afumaţi (mai multe documentela Acad. Rom. şi Arch. Stat.); 

de la 1320 până la 1535 sub Viad Vlăduţ şi Vlad Vintilă e mare dvornic 
(mai multe documente în Venelin şi la Arch. Stat.); la 1536 Şerban 
e mare ban de Jiu (Glavaciocul XXV, 3) şi in acelaş an e mare ban 

de Craiova, stând la această funcţie până la 1538 Ianuarie 25, când îl 
vedem iarăş ca mare ban de Jiu (au nackn); la 1540 (7048), Aprilie 17, 
Şerhan banul cade în disgrație pentru o greşeală facută cu un oare 

care Bojin şi Ivan (....no Tom Bonn n Heat caTopime czrpbuienie czc 

Basa _ lega Ban...) faţă de Radul Paisie (ci. copia în Cond. Gh. Enă- 

ceanul, p. 357. Acad. Rom.); la 1543 Iunie 13 Şerban banul e iar in dis- 

graţie, acuzat fiind de rea viclenie faţă de domn, ca voind să vină în 

locul lui. Hrisovul care ne păstrează această ştire e a lui Radu Paisie, un 

hrisov de întărire dat boerului Detco mare armaș şi soacrei sale Neacşăi 

şi soţiei sale Calea, pentru ma! multe proprietăţi şi sălaşe de ţigani: 

«Și iar să fie—zice domnul—jupânului Detco armașul un sălaș de țigani 

Nan cu copii din țiganii lui Șerban banul, că l-am miluit domnia mea 

pentru dreaptă și credincioasă slujbă cu care mi-a servit domniei mele, iar
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Șerban banul cu vea viclenie l-a pierdut, că s'a ridicat peste capul domniei 

mele» „(= H naku Aa set MSnan Aro Apa 4 ueaka, auuranun : Han ca 

asmam wr aunraui legau Râna, Gpe ră €zA NOMHAGEAA PARO AH aa pata n 

Erpho CASES e mn cer nocaSmna race mu, â Illepean Ban ca aaa YHTatueav 

BArHHe, epe ce noAiroui MăA rAdg5 rAcăa mu ). Hrisovul e scris de Negoiţă în 

Târgovişte în luna Iunie 15 în anu! (7051) 1543. [n acest timp îl aflăm 

pe Şerban banu! pribegind înpreună cu Cârlig Orbul (Arch. Stat., M-rea 

Bistriţa, pach. 7 Netrebnice). Intre 1543 şi 1546 Radul-vodă se împăcă 

iar cu Şerban probabil în urmă spânzurărei lui Drăghici al lui Danciu 

Gogoaşe la Ţărigrad după cum am spus mai sus, căci la 1546 (7054) 

Aprilie 30 îl vedem figurând într'un hrisov de al s5u printre martori 

iarăş ca mare ban de Craiova (Condica Câmpu-lung p. 266. Acad. Rom.). 

Șerban banul a avut de surori: pe Neacșa măritată după Chirea comi- 

sul şi pe Maria (Acad. Rom., 58/X4), iar de urmaşi pe Marcea postelni- 

cul şi pe Anca de la Coiani. Data morţei lui Şerban banul n'o cunose, 

RADUL VI PAISIE ȘI FIUL SĂU MARCO. 

(Noembrie 1554—c. Aprilie 1546). 
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Hărtie, — Monogram mic cu roșiu ; pecelia aplicată pe verso: de ceară 

roşie, rotundă, s'a stricat ; marca hârtiei : o cumpănă în cerc.— Arch. Bra 

şovului, No. 279, 

+ La-al noştel cinstiţi și buni prieten”, județului și celor 12 părgari 

din Braşov. 

+ Din mila lui Dumnezău l& Radul, voevod şi domn român. 

Seriem la ai noștri cinstiţi și buni prieteni, judeţului și celor 

12 părgari din Brașov, multă sănătate. Și după aceea așusă 

vă fie în știre domniei voastre, că am trimes pe sluga noastră, 

Radul, la domnia voastră ca să vă spună de steagul şi pacea ce 

mi-a dat-o împăratul de la Poartă ca să mi-o aducă domniei 

mele. Drept aceia (vreaă) să văd și domnia mea, întru cât dom- 

nia mea vă sunt pe plac, căci domnia mea vreaiă să vă fiii frate 

şi prieten domniei voastre, precum v'aă fost şi domnii de mai 

nainte ai Țării Românești, așa vreaii să vă fiiiiși domnia mea, 

mai bun prieten şi frate domniei voastre, Drept aceia are să vă 

aducă domniei voastre veste bună de la domnia mea. Şi ori 

ce vă va spune să credeți domnia voastră. ȘiDumneză&u să 

înmulțească anii domniei voastre, 

Scris Noembrie a 29-a zi. 

1 16 Radul voevod, din mila Jui: Dumnezău domn.
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Nori. 

Radul-vodă Paisie.— Am spus în notița de la p. 5i că eleste fiul Ra- dului-vodă cel Mare supranumit cel bun, deci frate cu Vlad Vintilă, Radul Bădica, Radul de ia Afumaţi şi Mircea Ciobanul, Dar care să fie numele său adevărat din momentul ce-l aflăm in domnie cu mai multe: numiri: aci Radul-vodă Călugărul, aci Petru-vodă de la Argeş, aci Radu-vodă Paisie ? Numele său de botez e Petru şi numai în domnie a luat şi cele lalte numiri. Iatrun hrisov dat din București la 23 Februarie 1540 (7048) el insu-și se intitulează : [& Petru voevod poreclit Radul voevod, fiul ma- relui Radul voevod (Î Ilerpa BotaeAa Hapcunni PaAVA noctoaa, cun geantaro Paayaa tsuawaa). Ca şi tatăl s&u pornit fiind spre cele sfinte, el se face in a- cest an ctitor al sfinter M-ri ce-1 zic Meteor din sfintul Munte cu hramul marelui mucenic şi făcător de minuni Gheorghe. EL decide de aci nainte pe fie-care an sfintei M-ri un ajutor de 3000 de aspri, iar fraţilor ce vor veni în ţeară câte 300 de aspri spese de drum. Pentru toate acestea roagă pe sfinţii părinţi: că să treceţi la pomelnic în sfinta proscomidie—zice Pe- tru— pe mine Petru voevod si pe părintele domniei mele Radu] voe- vod şi pe hărăziţi-mi copii de la Dumnezău: 1& Marco voevod şi Vlad voevod. (ans Ad Ce BIDHUIS az cu nsavkuuka $ erei NpOcKOMHAle : aa See Ilerpz BOEBOAA, Î PCAÎTEA PACEA au Paava ROEROAA, ÎĂ cz Rroaanufzau aci: Î8 Magro BOrReAA H Bnaa Eorzoaa...). Petru voevod are de soţie pe doamua Stana (Al. Ştefulescu, Tismana, p. 137). lar ca urmaşi pe lângă cei citați may sus, sunt de adaos : Pătraşcu voevod, Cârstina și Maria măritată după Balea pa- harnicul din Petroșani), ai căror urmași sunt două fete Dobra şi Neacşă. (A- cad. Rom. doc. familii Bărcăneştilor). Maria este naşa logofătului Coresi, Sora lui Radu Călugărul se chema tot Cârstina. Cunosc de la dinsa, două fete: pe Rada măritată după Badea logofiitul din Făleoni şi pe Anca. Badea are de fiu pe Văsii, Anca pe Pravăţ, Barbul şi Badea (Arch. Stat, M-rea Brăncovenj, pach. 9, No. 1), —Primul documenta lut Radu-vodă ca domn e dat din Târgovişte în 2) Noembrie (7043)1534.(Acad. Rom., 4/XX). 
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+ La ai noştri cinstiți şi buni prieteni şi vecini de aproape, burger 
meşterului şi judeţului măritului craiă şi celor 12 părgari din cetatea 
Sibiului. 

+ Din mila lui Dumnezău [& Radul, voevod și doran a toată 
țeara Ungrovlahiei. Scriem la ai noștri cinstiți și buni prie- 
teni și vecini de aproape, burger meșterului și judeţului mă- 

ritului craii și celor 12 părgari din Sibiu, multă sănătate şi 
dragoste aducem domniei voastre. Și după aceea daii de știre 
domniei voastre : căci ială că sati rădieat nelegiuiţii de 'Turei 
cu r&u in potriva noastră creștinii, ca să peardă sfinta și cinstita 
-cruce şi legea creştină, aşa dar trebue şi noi creştinii să ne 
unim cu toții intr'un gând și o credință, că și cu domnul nos. 
tru craiul lanoș am fost legat credință și ne-am unit în cuvinte. 
Astfel, acum cu sfatul nostru am fost ales pre credinciosul 
nostru bărbat, din sfatul nostru, pejupân Nan logofătul. Drept 
acea ori câte vă va spune damniei voastre de la noi întru toate 
să-l credeţi, că sunt cuvintele noastre adevărate. De acea și 
domnia voastră, ce aveți, respundeți-ne nouă, prin sfatul dom- 
niei voastre, dar cu adevărată credință să ne dați novă de știre, 
„Aceasta dai de știre domniei voastre, Și Dumnezău să vă 
bucure, amin. 

Scris Augusta 12-a zi. 

t 16 Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

Nori. 

Nan Logofătul este omul de încredere al lui Radul-vodă Paisie. La 16 
Decembrie, probabil 1535, el e in. misiune la Brașoveni (ef. 1. Bogdan, 
Documente şi Regeste, p. 279). La 1536 Iulie 10 Nan e scriitor de acte 
(Acad. Rom. 23/XL); la 1538 (7046) Iulie 16 într'un act scris de el în- 
suşi se numeşte «cel Gros» (Acad. Rom. 5/XXXIX); idem la 30 Iunie 
1542 (Arch. Stat,, Govora X, 3). Intr'altul de la 7 Noembrie 1543, ne - 
spune că e «de ia Săcent» (Arch. Stat., epp. Buzăului XCII, î). La 1544 
(7052) Martie 15 îl aflăm iarăş ca seriitor de acte (Acad. Rom. 25/X[.). 
“Ca logofăt însă nu-l găsesc în nici unul din actele interne.



"68 

AXVI. 

Mc E H 
+ Ilotareae rea an, ABprane w Gun. 

A 4 
[i 

A â 5 | 

1 le Pay, noigoaa îi run Bzeră atata Vrpoaaginckeih. 
4 = = a 

T c r d a € ; m T 

[nuc rRo Ai  MHO 2patie IpiăTreae BA AH, NABrapo W 
_ - 
NA în m în x Al 

* a .. A 

Gin. H ce ni AARĂ V 3HAHIE, IOHE CACTARH  MOH ALE RAKO 

7 , Da A 
AAN€ MHHE 'PAMO Hă Vrpzcnr BEAMAL, HI EAU UAZ, 34 pă 

= Di = 
Li r AM 

MH Vuntn ȚIOpRAG RAME AMHO HATVBV  AOAE ÎN BEBAKONO, A 

4 M m 

pE KâRO AA AM BpATH MârVBV CHpOMANO fi AA H UHHH IpARŞ. 

% A O a 

Tk pa cu mrerH uaă KA HEAW AA AM BPATHU MATE AIRAE 
= = = - = 

AM ş r * A r 

H Ad HI UHHH TIPAR, Ă W 119 AMO Bac Hartă n vunnn. lo 
— = 

Ai “ Te “ A T 

pă K'TO MIE X'TETH W EA, AA AGHAE CACBCHO AA Tparre 

T si M în T 

Tparoguițe, KTĂ 116 Au; Î ANOĂ AIE Ie WWIIpE, Aa HE HAE 
4 _ 
€ * A 

TAMO, ACKAE IE AATH Îi "TĂ ce Ul€ NpUBAHKUTH THR HH Kpa 

AM ec 

* .. .. . 

TA MY IE AATH E 3Hanie, c4 HiroRO Ale £ 3Hanie, fan ne? H 
m 

_ cr 

Du eu Bean. 

A Ad € c 

+ Î00 PAX BGOERG, MATIA B:KiA CUR. 
Hârtie.— Monogram mijlociu cu 10șiu ; pecetie aplicată : mică, rotundă, 

de cedră roşie; marca hârtitiă : 0 cruce. 

c. 1536—1597,
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i Prietenilor domniei mele, părgarilor din Sibiu. 

ș l& Radul, voevod şi domn a toată ţeara Ungrovlahiei. Serie 
„domnia mea multă sănătate prietinilor domniei mele, părga- 
rilor din Sibiu. Și după aceea vă daii de ştire, că am statorit 
oamenii mei să nu mai treacă acolo în țeara ungurească, 
nici un om, fiind-că mi-a făcut vameşul Giurcău multă pa- 
gubă și fără de legi oamenilor, şi a zis că are să-mi întoarcă 
paguba săracilor şi să le facă dreptate. Drept aceia mi am 
trimes omul la dinsul să-mi întoarcă paguba oamenilor şi să-le 
facă dreptate, dar el mai mult r&ă şi pagubă le-a făcut. De 
aceia ori cine dintre voi va voi să vină, să vină liber în 'Tărgo- 
viște să tărguiască, ori cine ce-i va place; iar pe oamenii mei am 
să-i oprese, să mai vină acolo, până când va da Dumnezău să 
se apropie domnul nostru craiul şi-i voiti da de știre, oare cu 
știrea lui este, sat: nu ? Și Dumnezeii să vă bucure. 

Ț I& Radul voevod, din inila lui Dumnezău domn. 
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IG) PAY BOOERGD, MATIA Bă%IA TNRh. 

Hârtie.— Monogram mic cu roșiu ; pecetie aplicată: de ceară roșie, rotundă, 

s'a pierdut ; pe verso următoarea notiță latină : Hebreorum guarto. 

+ La al noştri cinstiţi şi buni prieteni, burger meşterului şi județului 

şi celor 12 părgari din Sibiu. 

+ Din mila lui Dumnezău I& Radul, voevod și domn. Scrie: 

domnia mea la ai noștri cinstiţi și buni prieteni și vecini de 

aproape ai domniei mele, burger meşterului și judeţului și 

celor 12 părzari din cetatea Sibiului, multă sânătate aduc dom- 

niei voastre. Și după aceea daii de știre domniei voastre pen- 

tru lucrul s&rmanului domniei mele pe nume Lepcea, că a
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venit la domnia mea și s'a plâns înaintea domniei mele, că 

a avut o datorie la Gherghe evreul încă din zilele lui Basa- 

rab voevod, 40 de florini. Drept aceea, vă rog pe domnia voa- 

stră, să le întoarceți acea marfă, și să. le faceţi judecată dreap- 

tă, căci oamenilor domniei voastre domnia mea le fac judecată 

dreaptă. Drept aceia să-le faceți legea voastră cea dreaptă și să le 

înapoiați această marfa pentru aceea vă rog pe domnia voastră. 

Dacă nu veţi întoarce marfă, și acesta datorie, să ştiţi domnia 

voatră, că am să iai de la oamenii domniei voastre încă și mai 
multă și s'o dau sărmanului domniei mele. [Drept aceia vă daii 

de știre domniei voastre. Şi Dumnezăă sâ vă bucure. 

Scris Iulie 4 zile. 

“ 16 Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 
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16) PS BGOEROGD, AATIA BXIA THR. 
Hârtie. — Monvgram mic cu roşiu ; pecetia aplicată pe verso: mare, de 

ceară roșie, sa stricat.— Archiva Braşovului No. 298. 
c. 1537. 

1 La al meu cinstit şi bun prieten şi prea iubit frate, jupânului Fus 
Hanăş judeţul Braşovului. 

1 Din mila lui Dumnezău I& Radul, voevod și domn. Serie 
domnia mea la al mei cinstit şi prea iubit frate și bun prie- 

ten, jupânului Fus Hanăș, multă sănătate şi cu dragoste mă 
închin domniei tale. Și după aceea daii de știre domniei tale, 

că a căzut acuma prea iubitul fiă al domniei mele; Marco 
voevod, la grea boală. De aceia te rog pe domnia ta să-te 
povăţuiască Dumnezău ca să-mi trimeţi domnia ta pe Gherghe 

vraciul și cu ierburi de tot felul de boale, poate că-l va vin- 

deca de boală, iar domnia mea cu mare cinste mă voiu sili 

să-l caut. Aceasta îţi dati de știre domoiei tale. Şi Dumnezău să- 
te bucure. 

Scris August 19 zile. 

ț l& Radul voevod, din mila lui Dumnezău domn. 
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Hârtie.— Moncgram mie cu voșiti ; pecetia aplicată : mijlocie, de ceară roșie, s'a pierdut; marca hârtiei: o cruce, 

t La al noştri cinstiţi şi buni prieteni şi vecin! de aproape, burger meşterului şi judeţului și celor 12 părgari din cetatea Sibiului. 

“+ Din mila lui Dumnezău l& Radul, voevod și domn. Scrie 
domnia mea la ai noștri cinstiți și buni prieteni şi vecini de 
aproape, burger meşterului și judeţului şi celor 12 părgari din 
cetatea Sibiului, multă sănătate. Și după aceea daii de ştire 
domniei. voastre, că am trimes acolo pe credinciosul nostru 
boer, pe jupân Oprea logofătul. Drept aceia ori câte vă va spune 
de la domnia mea, întru toate să-l credeți pe el, că sunt 
ule noastre adevărate și de trebuință cuvinte câtre dumnia 
voastră Și l)umnezău să vă bucure. 

Scris luna lunie a 27-a zi. 

i l& Radul voevoa, din mila lui Dumnezău domn.



74 

OPREA LOGOFĂTUL. 
(1534—1548) 
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Hărtie,— Peretie aplicată pe verso : cu inel, inică, de ceară albă, rotun- 

dă, cu legenda : + On(pt).—Arch. Braşovului No. 550. 

e, 154%,
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+ La al meu ciastit păciate, jupân Fus Haneş, județul cetăţi Braşovului. 

+ De la jupân Oprea marele logofăt. Scriu de la Dumnezău 

bucurie Ja al mău cinstit părinte și bun pricten și vecinilor 

de aproape, jupânului Fus Haneș, județul cetăţii Brașov, multă 

sănătate și viață îuchinăm domniei tale. Și după aceea daii de 

știre domniei tale, fiind-că ai trimes pe pârgariul domniei tale, 

pe jupân Baslea, la noi în ceia ce ia-i vorbit domnia ta, noi 

am înțeles cuvintele domniei tale. Dar Ceaușul și cei-lalţi 

boeri ce sunt aicea de păzesc tronul Gomnului nostru, aceștia 

nu cutează ca să facă acestlucru fără știrea domnului nostru. 

Dar dacă va veni domnul nostru în ţara domniei sale, la tro- 

nul domniei sale, noi te vom seivi pe domnia ta în ori-ce va 

fi treaba domniei tale, mă voii nevoi și mă voiă trudi cu 

slujbă domniei tale ziua și noaptea. Aceasta îţi daiă de ştire 

domniei tale. Și Dumnezău să inmuiţească zilele şi anii dom- 

niei tale, amin. 

Scris luna Aprilie 2 zile. 

NoriţeE. 

Asupra lul Oprea logofătul cf. 1. Bogdan «Documente şi Regeste» p. 
304.— ln divanul lu! Vlad Vintilă la 1534 (7042) Oprea figurează ca diac ; 
la Radul Paisie în 14537, Decembrie 4, Oprea este logofăt (Arch. Stat. 
Govora XII, 3) ; la 1548 e mare logofăt al lui Mircea Ciobanul ; cf. Iorga, 
în Hurmuzaki XI, p. ÎI, mota 4. —Pela 1542, Ianuarie 2, Oprea se afla 
la Braşov (Queilen III, p. 153), iar prin Aprilie păzea scaunul domnesc, 
în timpul când Radul Paisie plecase spre Orşova şi trecuse Oltul ea să 
între in Ungaria, cf. scrisoarea lui lohannes Fuchstdin 20 Oct. 1542, Hur- 
muzaki ÎI, î, p. 235.— Oprea logofătul e probabil unul din discipoli fus 
Dumitru logofătul, fiul cel ma! mic al lui Bojidar (cf. Emile Picot, La 
Typographie dans les pays Roumains, p. 20),
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MARCO VOEVOD. 

(1542) 
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1-1 Î60 AAPRO EOERG. MATIA EXIA TUL. 
Hârtie. — Monogran mic cu roșiu ; pecetia aplicată pe verso : mare, de ceară 

voşie, rotundă, cu legenda : 4 Gun neuarn lw AĂapko ROGRSAa n rHh BAGUWKSH. ; 
marca hârtiei : un peşte în cerc.— Arch. Braşovului Ao. 315. 

+ La al nostru cinstit și bun prieten şi vecinilor de aproape, județului 
şi celor 12 părgari din Braşov.
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+ I!& Marco voevod, din mila lui Dumnezău domn român, 

Seriem la al nostru cinstit şi bun prieten şi vecimlor de a- 

proape, judeţului şi celor 12 părgari din Braşov, mullă sănă- 

tate și cu dragoste ne închinăm doinniei voastre. Si după aceea 

daii de știre domniei voastre, că va veni acolo omul nostru de 

credință, Roman diacul, ca să meargă lu Săcui în lrehurile 

domniei mele. Drept aceia vă rog pe domnia voastră: să aibă 

drum slobod ca și un om al domniei voastre. Aceasta vE rog 

pe domnia voastră, și Dumnezău să vă bucure, 

Scris Maii a 16-a zi. 

i l& Marco voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

Nori. 

Asupra lut Marco voevod ca şi asupra tatălui săi Petru, mai sunt de adaos 
şi următoarele ştiri : o inscripţie slavonă la M-rea “Tismana de asupra 
ușel principale, glăsueşte : + Gzrewpuwa cu cere; chiu Tpiej Bpar nu în$- 
meni epomonay Baciate renAcTBSri$ saroucernesuS Iwu IlerpS gotRoa n cun sro 

Apo ncenea = Sau săverşit şi aceste sliate trei uşi pe timpul egumenului 
eromonahul Vasile, domn fiind blagocestivul loan Petru voevod şi fiul săiă 
Marco voevod ; pisania M-ret din Mislea : Eu... smeritul [5 Petre voevod 
i sin ego Marco voevod... am înălțat din temelie acest cinstit hram... în 

anul 1045 (1537)... Şi în fine o altă la M-rea Cozia în amvonul bisericel 

cel mici (bolniţa) : Ea anu IG Ilerpwat BoeoAam n chan er MĂapRo RSEROAAM.e. E 

abtr „ata = In zilele lui 13 Petru voevod şi a fiului s&u Marco voevod... 
în anul 1543, a 

MIRCEA CIOBANUL. 

(Martie 1546—1552.; Ian. 1558—Sept. 1539) 
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TRO BH AA NpiHAO KSHO CA “AU TRA MH Ad AO YOTA. 

Hârtie. — Monogram mic cu roșiu ; pecetia aplicată : mijlocie, de ceară 

roşie, “a pierdut. 

+ La al noştri cinstiți şi prea iubiţi fraţi, burger meşterului şi judeţu- 

lui măritului crai şi celor 12 părgari din Sibiu. 

T Din mila lui Dumnezeu I& Mircea, voevod și domn a toată 

țeara românească. Scrie domnia mea la ai noștri cinstiţi și 

prea iubiți fraţi şi vecini de aproape, burger meşterului și ju- 

deţului măritului eraiă şi celor 12 părgari din Sibiu, multă să- 

nătate și cu dragoste mă închin domniei voastre. Și după aceea 

da de știre domniei voastre, că mi-a venit la cunoștință dom- 

niei mele că este vrăjmașul domnului nostru cinstitului împărat 

si zi domniei mele, Radul al lui “Tudor, în mâinile domniei voas- 

tre în cetate în Sibiu. Drept aceia vă daii de știre domniei 

voastre, câna a fost mare logofăt, domnia mea i-am dat în 

mâinile lui aspri gata 150000, ca să-i depună la Ocnă, să scot 

haraciul domnului nostru cinstitului împărat. Dar el a fost fu- 

git peste munţi cu acei aspri. Drept aceia vă rog pe domnia 

„voastră să-mi ţineţi lege dreaptă și să-mi plătească aspri, sau 

să prindeți pe vrăjmaș, căci acei aspri sunt din haraciul dom- 

nului. nostru cinstitului împărat, Şi Gri câte vă vor spune credin- 

-cioşii noștri boeri, Ivan postelnicul și Bocotan comisul, dom- 

“ia voasiră întru toate să-i credeţi, că sunt adevăratele cu- 

vinte ale domniei mele. Aceasta vă rog și cer. Și Dumne- 

z&u să vă bucure. 

Scris Decembrie 12 zile. 

“” l& Mircea voevod, din mila lui Dumnezău domn. 

Postscriptum : Și după aceea vă rog pe domnia voastră, să 

daţi oameni de ai domniei voastre să vină împreună cu oa- 

anenii domniei mele până la hotar.
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Noriqr. 

Mircea Ciobanul este fiul lui Radu-vodă-cel-Mare, (vezi notițe la p. 51.) El are de soţie pe doamna Gheajna şi de urmaşi, pe: Petru, Alexandru: Radul, Mircea şi Miloş. Miloş are de urmași pe Vlad şi Erina măritată după Albul marele clucer din Goleşti. Asupra lui Miloş şi a fiicei sale E. tina ne vorbeşte o inscripţie slavă de la M-rea Viroş. Această inscripţie săpată în marmură albă e bine păstrată şi se poate citi cu înlesnire, iată-l şi textul: <+ R&posat-a doamna Erina, fiica răposatului loa Miloş voevod şi soţia viteazului Albului marele clucer, cel infrumuseţat în toate faptele bune ale creștinismului, în zilale cuviosulul Ion Alexandru voevod, la anul 1572 (7080) Februarie a 6-a zi». (= <-+ Ilpkeranne rocno ata Gpâna Azipepa noksinaro În Miavww BOHROA, A cSnpătartză EGAHKAr XpAROpA fÎnzSasa$ BAGHHOMS KAlUAp BA RzCEy ACRPEX AEAEr Xpernianereoa Skpămenomoy 82 Ann srounernaare Îwu Aneăânaps EOHROA. E 4kTw. Ăn, Mcua, Dp. ș. Ah.) Iar asupra soțului Eriner, a viteazului Albul cluceru, ne vorbeşte o altă în- scripţie la aceiaş M-re, iată şi textul aceştia :<-+ R&posat-a jupân Albul marele clucer, să=se ştie, când a venit Ion voevod ŞI cu oaste şi cu vi- clenie asupra capului domnului nostru : 1& Alexandru voevod, când a, vruţ fratele domniei sale 13 Petru voevod, să intre domn în ţeara Moldaviei cu sceptru împărătesc, atunci toți credincioșii boeri ai domniei sale l-au lăsat pe dănsul să-ș pearză capul, alt-fel n'a fost, precum unul Dumne- 

vrăjmaşii domniei sale, şi am făcut capul pavază domnie! -sale şi aşa nam sfirşit, luna Aprilie 24 zile în sfinta Mercurea Şi În cursul anilor 1574 (7082). Şi am avut atunci ani 23.» (e= — Ipkerehrea Sua flazneya Reankiu KAIRUAp, Ad ce AH4CTZ, KZAA tCT Acuita Îvu BORSA H ca Rofcka A ca npk- AZIEHE HaA raaaS reno nauemă: Î& SIaeăanap$ ROEBCA, KzAd XOTkA Rpar rac- BY Emoy Î Ileras EOEBOAA, sgakansu reApz $ atman Meaaotckei ca ckun- TPSY upa$, Toraa azcun RkaNH RoA'kp FCAROy m weranhau Ero BArHHSVTH rase Emo, Ânako Hker BHIAS, KÂRO tcT cam Fa CREATEAn. În ne CZAMK  BAROPARU- Xa'ksa reno Âmoy, Hi-cam BpaTHA AHMA Eh Epaamach rack Emă, A czrRopua câM NOA3X rats TCROY EMS un "Take cKoHdakca, mea SÎnpiaa RA. Ani. az crăa Gpha TERRIISAMOY ab, „3 n. IL Rua co AMA TorAa roAnni Kra) Dedesuptul inscripţiei se află Albul clucaru figurat călare pe un cal ager cu coif în cap, cu buzduganul în mâuă, cu mantia suflată în vint. Urma- şul direct al lui Mircea Ciobanul e Petru Șchiopul. Acest Petru într'un hrispv al său dat boerulul Dinga postelnicul pentru nişte sălaşe de ţigan), numeşte în acelaș timp de părinte al său pe Mircea, şi pe Alexandru, căci zice în hrisov : Drept aceia am dăruit şi domnia mea acest hrisov al domniei mele, cinstitulux diriguitor al părintelui meu I& Alezandru voevod, lui jupân Dinga marele postelnic, că să-r fie lui nişte sălaşe de ţigany, pentru-că a fost miluit cu aceşti țigani de către răposatul părinte al dom-
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iei mele Mircea voevod şi de mama domniei mele doamna. Cheajna, pen- teu slujba cu care a fost servit dumnealor. Drept aceia arm miluit şi domnia mea pe ciastitul diriguilor al părintelui meu I& Alexandru voe- od, pe jupân Dinga marele postelnic, cu aceste sălașe de țigani > (= Gero păAH AdBORAy A PAcRo MH cin XpncoaSA TACEA AH NOUTENHOMĂ NpaRHTEAR poalreat T ACEA ma, Î3 Slaezanap$ BOGEOAd, uSnan Aura eeanan MOCTEAHHE, 1ăkOk A4 MY €cT nenoi ueatai wr AUHTANH, 34NE% ECT RHW NOMAORAN cac cin duurană wr n9= KOFÂNNATO POATEA PACEA MH AAnpua Boetoaa Î wr mru TACE Mu rcame Kunkane CASES paal ex ec NOCASHHA raca$ Ha, Team PâAi NOMaoRaa cz Î TAc&o MH, n9 N9UTEHĂ npaBHTEA poAÎTEea rca An, Îa AacăanAșs BOEBOAA, ASnat Anna en NSCTEAHHK, exe cîn me peunn seatal wr âunrană.) Hrisovul este scris de Ștefan diiacul, în Bucureşti, luna lanuurie 25, în anul 7U76=1563 (Acad. Rom. pecetia 132), 
Faptul că Petru Șchiopul numeşte şi pe Alexandru de părinte nu țee- hue să ne mire, şi nu trebue a-l considera ca atare ; termenul din hrisov işi are explicaţia sa. Eroarea stă întru aceia că istoria până acum a so- cotit pe Petru drept frate bun cu Alexandru cu care era numai înfrățit, Petru Șchiopul e fiul lui Mircea Ciobanul iar Alexandru e fiul lui Mircea, fiul lui Mihnea. Despre acesta e vorba mai sus. Petru putea numi aşa dar ca părinte pe Alexandru care era mai în vârstă. Acest Alexandru, cum am zis, e fiul lui Mircea fiul lui Mihnea. El însuși ne-o spune când se numeşte de nepot al lui Mihnea, pe care de l-am admite alt-fel ar trebui să-i fie un strănepot. Dar discuţia se încheie şi lucrul se Jă- mureşte prin aceia că el însuși în majoritatea hrisoavelor, confer câte-va, , ne arată mai bine filiațiunea sa numindu-se : «I& Alexandru _vorvod și domn a toată Teara Homânească, feciorul marehii și prea bunului Mir- icei voevod, fiul. Mihnei voevod». (Arch, -Stat., M-rea Căldăruşani, pach. 52; 

  

M-rea Horezu, pach. 16, No. 2.; Episcopia Buzău, pach. 50, No. 1.) 
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+ (E Mia BGOGRO, MATIA BXiA THR. 

Hârtie.— Monogram mic cu roșu ; pecetia aplicată în față : mijlocie, ro- 

tundă, de ceară roșie, sa pierdut ; marca hârtiei: un cap de bou cu cruce 

între coarne. 

e. 4552—15 

+ La ai noştrii cinstiţi şi prea iubiţi şi buni prieteni, burger meşterului 

şi judeţului măritului craiă şi celor 12 părgari din Sibiu. 

“- Cu mila lui Dumnezeu 1& Mircea, voevod și domn a toată 

țeara Ungrovlahiei. Scriem la ai noștri cinstiți şi prea iubiţi 

fraţi, burger meșterului și judeţului măritului craiu și celor 12 

părgari din Sibiu, multă sănătate şi cu dragoste mă închin dom- 

niei voastre. Si după aceea dau de știre domniei voastre, că acolo 

are să vină omul nostru de credință, Stanciul spătarul, cu a- 

devărate și de trebuinţă cuvinte de la noi la domnia voastră. 

Drept aceia ori câte vă va spune întru toate să-l credeți, că



83 

  

sunt cuvintele noastre adevărate. Aceasta vă dau de ştire dom- 
miei voastre. Și Dumnezeu să vă bucure, amin, 

Scris, luna Maiu 7 zile. 

T I& Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

Norire. 
Stanciul spătarul, omul âe credinţă al lui Mircea Ciobanul, este fiul bos- rului Benga şi ginerile lui Hamza banul din Obislav, care are de soţie pe Slavna. Aşa ne spune documentul lui Radul Călugărul din 9 Septembrie 1535 (Arch. Stat. M-rea Glavacioc, pach. 18, No.. -) Hamza banul s'a in- -gropat la M-rea Glavacioc. (Arcl. Stat., M-rea Giavacioc, pach. 9, No. 1). Staneiul spătarul are de soţie pe Stanca. EI e frate cu puternicul sfetnic al lui Petraşcu voevod, Socol, de care şi domnii se temeau, Socol era în strânse legături cu ambasadorul frances din Constantinopol. (Hurmu- zaki XI, p. 110, No. 3). După un document din 44 Septembrie 1569 de la Alexandru voevod, fiul Mircei. nepotul lui Mihnea voevod, Stanciul spă- tarul, are cu Stanca pe: Hamza, Stanciul, Vladul, Drăghici şi pe Barbul postelnicul. Stanca s'a înmormântat la M-rea Glavacioc. 
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*) Documentul acesta a fost dăruit Academiei Române de d-l D. Sturdza în 8 Aprilie 1083.
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IG) APIA BGOGRO, MATIA BXIA IN. 
Hâvtie. — Monogram mic, cu roșu; pecetia aplicată : mică, rotundă, de 

ceară roşie, sa pierdut. — Academia Română 143/XLVI. 

c. 1552—1555. 

i La al nostru cinstit şi prea iubit şi vecin de aproape, Chinde Frenţi. 

+ Cu mila lui Dumnezeu I& Mircea, voevod și domn. Serie 

domnia mea, scriem la al nostru cinstit şi prea iubit și vecin 

de aproape, Chinde Frenţi, multă sănătate şi cu dragoste mă în- 

chin domniei tale. Și după aceea dau de știre domniei tale de 

rândul omului nostru, Şimon diiacul, că avut o datorie la Bica 

Andreiașul pentru un cal ce-i l'a dat lui Bica Andreiaş, ca să-l 

vânză. Deci te rog şi cer domniei (ale ca să le ţineţi judecată 
dreaplă, să n'aibe pagubă. Această dau de ştire domniei tale. 

Şi Dumnezeu să te bucure. 

Seris, luna Ianuarie a 22-a zi. 

Nori. 

Vecinul de aproape a lui Mircea Ciobanul <Chinde Frenţi» este Fran- 

ciscus Chendi sau Kendi Ferencz, duce al Transilvaniei, pe acele vre- 

inuri alăturea de Ștefan Dabo. El a adus o viaţă de aventurier. La 1540 

a luptat contra lui Zapolya lânos şi din această causă a fost expulsat 

din Transilvania şi trimis în Ungaria, de unde s'a întors numai după 

ce i-a permis regina Isabella. La 1556, fiind implicat într'o conjuraţiune 

contra Isabellei, împreună cu tovarăşii lui a fost prins la Alba-Julia şi 

decapitat 1558. (vezi Enciclopedia Ungară de A. Pallas, p. 373). După 

Wagner Saros (p. 316) el ar fi pierit la 1557, iar nu la 1558, împreună 

cu fratele său Antonius. Averile lui cele mari au fost confiscate. 

Simon sau Şimon diiacul este originar din Târgovişte, acelaş diiac 

pentru care Mircea scria în 1553 Sibienilor rugându-i să intervie în jude- 
cata dintre el—diiacul Şimon— Petru Jarfas şi Stan cu Panigrad fost păr- 

călab al Târgoviștei (quondam Castellanus oppidi Thargouista). Acad. 
Rom. copii latine de la Sibiu.
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Ilie singur: 1 Ianuarie 1433 — Octombrie 1433, Ilie şi Ştefan : 27 August 1435—99 Mai 1443. 
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Bpauioga. 

Hârtie, — Pecetea aplicată în față: mică, rotundă, de ceară roșie, cu- 
legenda : «i Ieuarh Iw Ham noenoatișo marca hârtiei: un foarfece. 

Arch. No. 431. 

Pe verso documentului, următoarea notiţă latină: Heliae wappodae, 
sonans ut în habitatores terrae Moldauiensis homines de Barcza libere în 
eadem terra proficisci permittant. 

lie voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei. 

Dau această carte a domniei mele neguțătorilor din Brașov, că 

să dea (aceiaș) vamă de mărfurile lor în ţeara domniei mele ce 

au fost dat-o pe timpul părinţilor domniei mele, şi dreptate să le 

fie lor în toate precum a fost pe timpul părinţilor noștri. lar cine. 

din vameș și vornic sau ori care din sfetnici, va face în po- 

irivă cărţii noastre, acela va plăti cu capul. Dar vamă au să ia: 

de tară câte 4 groși. Și nimeni să nu cuteze a cpri marfa din 

Brașov peniru cele ce se fac, de răul ce se face în Săcui. Apoi voi, 

marfa lor să nu îndrăzniţi a o opri, dar opriţi de la acel scaun, 

unde vi S'a făcut pagubă. Fie de postav sau de ori-ce altă marfă, 

voi să le luaţi câte 4 groși de tară. De aşijderea când vin şi cu: 

mărfuri, apoi ei (să fie volnici) să descarce marfa lor in țeara mea.
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Seris în Dorohoi, în anul 6945=1437, luna Aprilie 29. 

Și cartea am dat-o burgerului Mihai și decanului FHaneș 

din Brașov. 

Nori. 

Ilie voevod este fiul lul Alexandru-cel-Bun. Alexandru-vodă-cel-Bun, 

fratele lui Bogdan, este fiul lui Roman voevod şi al Anastasiei. EL este 

adevăratul ctitor al M-rei Bistriţa după cum ne spune pomelnicul vechiă 
de la această M-re, iată! : «Iloavknâ, Tu, npătocadanare rocnoaapk A neăanapa B9e- 

A 
RSA&, HeTHunaro KTWTopa ceri Wanirkan cEx, A apăra &rd Boraana, Â MTpe 

HX Snacraciă, A rAkx funia, raxă Magia A azipegk 6 ă fina, raza Aapix, A 

ALA Eachancă Î AKA fnacraci a. Iloarkuă, Tu, Bata goegsaă. Ilsavrknuă, In, 

Cregana BOEROAR, A rată 6ră Magia, A ca uk ÎeăanApa u AzII6pa x finegan- 

AȘIX, A mârege 6r5 rama Grânz. omu, Tu, PSmana goegsaz Patameanua. 

Ioam'kni, Tu, Ierga aoeteax, cz fi seăanaga BOEROAX. Iloavkun, Ta, BorAana B96- 

sax. Ilom'knâ, Fu, AlneSanapa B9EROAX Maaaaro= Pomenește, Doamne, pe pra- 

voslavnicul domnitor Alexandru voevod, adevăratul ctitor al acestui sfânt 

locaș, şi pe fratele său Hogdan, şi pe mama lor Anastasia, și pe doamna 

Anna, doamna Maria și pe fica ei Anna, pe doamna Maria, și pe doamna 

Vasilisa, și pe doauna Anastasia. Pomenește, Doamne pe Ile voevod. Po- 

menește, Doamne, pe Ștefan voevod, şi pe doamna sa Maria, și pe fiul lor 

Alexandru și pe fiica lor Alexandria și pe mama lui pe doamna Stana. 

Pomenește, Doamne, pe Roman voevod Iliașevici. Pomeneşte, Doamne, pe 

Petru voevod, fiul lui Alexandru voevod. Pomenește, Doamne, pe Bogdan 

roevo. Pomenește, Doamne, pe Alexandru voevod-cel-Tinăr>.—Cum vedem 

tot neamul lui Alexandru-cel-Run şi intreaga-i odraslă. Valoarea acestui 

pomelnic este incontestabilă, insă e nevoe de oare-cari explicări. A- 

nume : ştim că prima soţie a lui Alexandru a lost o catolică. «Margareta». 

Margareta a fost inmormântală în biserică catolică de la Baia. Inscripţia 

de pe mormântul ei nu se mai ştie, ea exista pe la 1646, când italianul 

Marco Bandini a luat copia de la care avem această știre. A doua soţie 

a fost Anna cea înmormântată la M-rea Bistriţa. Piatra de pe mormântul 

său a fost pusă de nepotul său Ştefan-cel-Mare cu următorul epitaf: Iwan 

Gregau BOEBROAS, Brie MACTÎI renApE B6MAN Monaasekon, cHz Bor Aana BO6ROAH, 

Spacu can rgonz rau fluier, raza fineăanapa BOEBOANI, MATERK Fata EOEBOAA, 

me î npkerasu ct Gna na Rkatnim wEnTEaem E. Ar. „sus, mcua oa. E, nu 

ArSmenk nona Tpnropia = Ioan Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 

al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voerod, a înfrumusețat acest mormânt 

doamnei Anna, doamna lui Alexandru voevod, muma lui Ilie voevod, care 

sa și mutat la veșnicele lăcașuri în anul 6926=1418, luna Noembrie 2, 

sub egumenul popa Grigorie. —Din cele spuse până aci v&dem că Marga- 

reta cea Catolică nu se află trecută în pomelnicul de la Bistriţa, şi nici
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în cronica de la Bistriţa unde figurează numele Annei, muma lui Iliaș 
voevod, sub numele de Neacşa şi care e forma diminutivă a numelui Anna. După Anna pomelnicul numeşte pe doamna Maria, soţia următoarea lui 
Alexandru voevod. Pe această Marie d-l profesor D. Onciul la cursul său de Istorie o identifică cu Ryngalla, care în botez va fi luat numele de 
Maria în locul numelui păgânesc litvan Ryngalla. Ryugalla era sora lui 
Vitold și vara lui Vladislav, După Maria-Ryngalla, pomelnicul numeşte 
pe o a doua Marie. Aceasta e identică cu Marina cea numită în Cronica 
de la Bistriţa ca mama a lui Petru. După Maria-Mariana vine numele 
doamnelor: Vasilisa şi Anastasia. Acestea sunt ficile lui Alexanâru-cel- 
Bun. Cronica de la Bistriţa ne dă şi numele mamei lui Ştefan, fratele lui 
lie, pe al Stancăi, care e acelaș cu Stana din pomelnicul trecut însă 
în mod greşit după soţia şi copii lui Ştefan fiul său, și după cum se 
poate vedea clar in reproducţia textului de mai sus. Dar cu aceste 
Spuse am ajuns Ja ceia ce am voit la început să lămuresc; rostul 
numelor din pomelnic. Și acum pot schiţa: Alexandru-cel-Bun a avut 
de soţii: pe Margareta cea catolică, înmormântată la Baia, pe Anna cea 
"înmormântată la Bistriţa. pe Hyogalla-Maria, pe Maria-Marina şi pe 
Stana-Stanca, Am văzut mai sus, ca Anna-Neacşa a avut pe Iliaş la care 
irebuesc adăogaţi înainte de acestă : Vasilisa-Regina şi Roman. Maria- 
Ryogalla are pe Anna, Maria-Marina pe Petru şi Chiajna. (Rev. p. ist, 
arch. şi fil., VII, pp. 368—9). Stana-Stanca pe Ştelan. Rămâne de ştiut 
cărora din ele aparţioea Bogdan. Alexandru-cel-Bun a mai avut un fiu 
ce-i purta numele şi care muri, probabil, în ultimii ani ai domniei sale. 

Alexandru fiind încă în viaţă regulase ca să-i urmeze în domnie fiul 
său mai mare Ilie. In privința domnirei lui Ilie Cronica şi Analele Put- 
nene ne spun, că ar fi domnit siogur 2 ani, iar împreună cu fratele său 
Ştelan 7 ani, pe când Cronica Anonimă şi cea Moldopolonă, îi dau că domnind singur 2 ani şi 9 luni, iar impreună cu fratele său Ştefan tot 7 ani. După cronicarul polon Dlugosz, Ilie, ar fi luat domnia alungând pe fratele mai mic Ştefan, Deci de la început o neînțelegere şi o ceartă între fraţi. Această ceartă durează până pe la 1435, când fraţii se îm- pacă şi domnesc impreună de aci înainte până în 1443. In aceasta domnie Ilie avea partea de sus a Moldovei cu capitala Suceava, iar Şte- fau partea de jos cu „capitala Vaslui. De fapt Ilie era udevăratul domn a toată ţara Moldovei. Ştefan fratele său mai mic, nemulțumit de situa- țiunea sa, caută prilegiul şi pe la începutul anului 1443 face să dispară de pe tron fratele său Ilie.—llie voevod a avut de soție pe Maria-Marinka sora reginei Sofia a Poloniei (Dlugosz lib. 11, an. 1433, p. 640: Cromer, lib. 20. p. 18) şi de urmaşi pe Roman, Alexandru, Anastasia şi o altă mă- ritată după voevodul muntean «Vlad Dracula». Primul document dat ca domn a lui Ilieş e din 13 Ianuarie 1433; iar ultimul din întâia domnie este din 13 Septembrie 1433.
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ȘTEFAN II STEŢCO 
Ştefan singur : Octombrie 1433--4 August 1435 ; 29 Mai 1443—13 Iulie 1447. 

Ștefan şi Ilie: 27 August 1435—29 Mai 1443. 

XXAVI. 

2 € 

+ Greganz noâaoaa, Biiere MATII rocnoAapz 36MAH Aoa- 

T T 

Aackon. Ilumeara cxanemz w Baxcetk n w Torpriua: Xaar- 

X 

orz Hamza bpaiuicgakne, â€ n9 "TH CTOpOHI MHOLO ALUKOAnI 

X X 
SHHATA ABACMA H Hi TOPrOBIULEAMA H H BABABkI. Ilgo 'TO%A 

CMO'TBH'TE HAN AHCTII, 19 ECMH BAIA AAN, TA NOMVAZ HMA 

e 7 
Aa E, ÂHE AHUIAHTE HANA KpHBAbI BhITH HH W KOTO, 19 Eul 

HAMZA BOALIE NE AAOBAAH, 3A HVC Mhl BH4O MA BALIA POAOBA. 

A 

“sn HAMZA NOK9H ELIAZ. 
= = 

T p e 

Ilu. Ha oyerie bauia, e. WR. SUME, MA. RS. 

Hârtie. — Pecetia aplicată : nică, rotundă, de ceară roșie, cu legenda : 

« Ileuaru Gredsna asegsatr. — Arch. NO. 433, 

Ştefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Moldo- 

vei. Scriu judeţilor de la Bacău și din Trotuş: ni se jăluesc 

nouă Brașovenii, că în cele părţi multe întârzieri și pagube se 

fac oamenilor şi neguţătorilor lor. Drept aceea, vedeţi cărţile 

noastre, ce le-am dat lor, să le fie lor de ajulor, și să nui 

despuiaţi, strimbătăţi să n'aibe de la nimenea, și mai mult 

nouă să nu ni se jăluiască, că apoi vor ști capetele voastre. 

Și să avem pace. 

Scris la gura Başiei, în anul 6943=1435, Martie 26.
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XXAVII. 

€ 
Ț Grredanz BOEROAA, bien mari FOCIIOAApA 3eMan 

a 

c 

Moaaagckon. AaEmz ce nauz ancrz, Bekama Dpauona'kuomz, 

T — 

IAKOAA HAM4AH W Wa HâUIEro iiOkOHHukaA PPAMOTV, 10 'TOoMVrAz 

H MRI Ada Ecau AZ, raxo AA XOAATA ca CROEIO 'TOproRae 
= 

T AOBPOROAHO P HALIEH 364, Î MAITE cRGE IIPARCE AA Nasa: 
m 

p 
W EAnoro TÂPĂV 119 M9THIpE rpouM, W rpuHbI (IO KoAn 3a 

A TOBApa mura kvonru 9 HauiGii 36441, ARĂ rpomn. H rea- 

X X - ROXA TOprOBIUEAMzZ un un AIACAIA n HHKT9 AA HE 344A9X%H'T4 

X 
TORApă H 34 uvero TOBâp4, paaak KOAH RT9 BHAHAETA cR9- 

= 

A «e Ero ACAxHnka, Ta Eme Amaera Ero fickaru BaKOHOAtz np'k ua, 

T X x â CHAV HHRAAHOAw Aa ue cm'kerz HHETO W Haun aa Bpa- 

LIORA'Enoara OYuuHH'TH, a fun HAUIHATZ 10 Toma HMARTA 

9YuuHu'ru. 

e 7 _ [lu. na oyerie Baia. e. ak. eSWatr, Alaia ks. 
Hârtie — Pecetia aplicată în faţă : mică, rotundă, de ceară roșie, cu le genda : <ţ Ieuari Gregana B9EkOAnie ; Semnul hârtiei : o floare —Arch. 435, 

“+ Ştefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol- 
dovei. Dau aceasta carte a noastră, tuturor Brașovenilor, că
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precum au avut de la răposatul nostru părinte hrisov, tot 

așa şi noi le-am dat lor, ca să meargă cu mărfurile lor în 

bună voie prin ţeara noastră, dar vama lor dreaptă să plă- 

tească : de tară câte patru groși, dela grivnele*) ce vor plăti 

pentru marfă în ţeara noastră, doi groși. Și așa neguţătorilor 

lor și oamenilor lor nimeni să nu le zălogească marfa lor pen- 

tru marfa altuia, afară de cel care își va afla pe datornicul 

său, acela încă va avea să-l ceară pe el cu legea înaintea 

noastră, dar silă nimănuia să nu culeze nimeni din oamenii 

noștri u face Brașovenilor, și ei alor noștri tot așa au să facă. 

Scris la gura Bașiei, în anul 6943=1435, Mai 26. 

XXĂVIII. 
= = 

H A — ce A 

i Grea noene, Biel MATHI POcnOAApA 3EMAu Mo- 

a MA M MT x x kX 
A 

AaBekoti. Iluue gzck morrae îi nzprape w ze 'Tapro Mio n 

T T Mm AT 

ev O Hamen 3eman: Tv Kk Ha ripuuuan Îpauog'kHu H Ato 

X 
KE HE AnWUTE H NPOAABRATH CBOH TPATOBAH ApVBHhIH, Kpa- 

a - = _ 

K r AT 

Mape; Ka HpOAdau pu Haui€ poAnHTeak. Ilpo 'ro, w cero uaca, 

X T A 

A[I0 Bi 6CTE HE CTAHORHAN ML, ÂAE AA CV BOAHRIM Îi CAGEOHLL po 
_ - 

i K HN 

AABATU ÎĂ CROH KpAMAPIA, Wa BHAO ÎMA ARO pH HaAuero 

A R 

poanreak nipn laeBanapa BOEBOAtI Î TENEPA 'TARO Aa AEp%A. 

*) „Grima= rpRha“ sf. di. copecks; Vi. collier ou medaille d'or que donnait le souve- 

rain et gwon portait au couj poids dune livre; ancienne monnaie d'or ou d'argent qui valait 

jusqwă trois roubles (Reiit. Dic. Russe-Frangais.).
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A 

ŞI nukro Hurae Ad HE cavkerz AX2 c'ranoauru, IIBH Hauicu 

:KA3HH. 

= = a e u K 
Iu. ov Gonrk, Ae. ai. 
Hârtie. — Pecetie aplicată pe verso : mică, rotundă, de ceară roșie, cu le- -genda : «+ Menara G'regana noenoani; marca hârtiei : o cumpenă.— Arch. 434, Pe verso documentului, următoarea notiţă latină: «Litera Stephani way- +00dae mandans ut hoimines de terra Barcensi libere passint vendere ves -Suas sine împedimento». 

e. 1435—1443, 

ț Ştefan voevod, cu mila lui dumnezeu domn al țării Mol- dovei. Scriu tuturor șoltuzilor și pârgarilor de prin toate târ- gurile câte sunt ele în țeara noastră: venit-au aicea la noi Brașovenii și se jăluese că nu-i lăsați să-și vânză mărfurile lor, micile naturale, *) precum le-au vândut pe timpul părintelui nostru. Drept aceea, dintr'acest ceas, să nu-i mai opriţi, ci să fie volnici şi slobozi a-și vinde naturalele lor, precum le-a fost așezământul pe vremea părintelui nostru Alexanâru voevod și de isnoavă așijderea să-l țină. Și nimeni nicăierea să nu se încumete a-i opri, sub pedeapsa noastră. 
Scris în Suceava, Decembrie 19. 

XAXIX. 

  

- 

= ii _ e 
a f Grea noenoaa, Biere marii rOcnoAApa 3catau Alo - 

c AT T „AMABckonH. Îlpinae 2 ro am noce w Bpamega î w Bpack, 
= N 

= N K c H 
A Hă Hima na A Xano fi na Boyproypa Auyu, fi npocnan 

c 

OY FBOY Au Anpa fi mMnire 49 Br Ha "Toata npae'k Bine. 

MA , At A 3akO Baia pui Vii name flacăanApa ROERO, ge'kain AISA,€ 

  

*) „Micile naturale = ApvRHtIn Kpâmap6“, Eram. m. negoț cu mărunțişuri, coloniale, 
*
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= = 
i “ T _ ul 

w Bpamega îi w Bpack: Aa nara w 'Tapz 119 A rpo no 

a , 1 X Xa To 
ECEH Hăui6i 3EMAH Î 119 Be“ MHiTO BO 1pi9 BOVAE OV Tapz; 

= = 

T a ” _ ui 

W 11pO COVEKHA, W Trapa 10 Bi rpo; Hi 1[iO Bni HMZ BOAHO 

Mm 

CBOH 'TORAâPA IIPOAAFATH [0 ECEH HAul6H 3EMAH, paank AO'TE. 

= = 

T T T Y 

Ad HE NpOAAR, Â W cko Mo ÂMOV ROVIATH, MBiTo AA MAa- 
= — — 

T c K MUK To 

ra upkun*) na naaruau npu Urun Hauie, Ta aa naaTk. ȘI 

a | T MN M 

TâRO AA CA HE CTANOBU HNHKOALH NA B'EkH Hut TpaArOBIE Tpa- 

X x M 

TOBÂB 9Yy H BE MAP 34 AAZTA,HH ui Tpar9BUe 9 NâuI€H 3E MAH, 

A€ __ r T 

XoTAa pa3mhpie sovyra, be sakotan To; nn AacHi H3HACY 

m m x 

CA BCEMA CROH TORARO A9 H 36MAH EE3 Rc'EKOH 3aBan'E Hu 

7 X XA * , * * A 

W KOTOphI HAUIH păAuE. HH W AABITHH, HH CAOEHH. Sl na ro 

e Y a 

€ Hanmia 'kpa H NâLUH BO Apa. 

— = — 

c ic a 

Ilu. oy Eacaoyu, e. at. „sume fÎ. kr. 
Hârtie.— Pecetia aplicată ; mică, rotundă, de ceară roşie, cu legenda : 

sț Meuari Gregana gonsoani» ; marca hârtiei : un foarfece. —Arch. No. 446. 

+ Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol-- 

dovei. Venit-au Ja domnia mea în solie de la Brașov și Bărsa, 
anume domnialui decan Hanos și domnialui burgerul Mihail, 

şi au poltit de la domnia mea pacea și vama ce le-a fost lor: 

*) Ylprknne= înregistrare, cisluială. Taza ce se lua la graniță pentru numărătoarea vitelor, 

În privilegiul latinesc din 1433 dai de ]lie Sibienilor şi celor-Palte scaune săsești din Tran-- 

silvania, se spune: „pro soriptura eguorum, peccorum vel peccudum singulum untum groseum- 

solvere teneantur“! (Copie la Academia Română).
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dintru început, precum a fost pe vremea părintelui nostru A- 
lexandru voevod pentru toți oamenii din Braşov şi din Bărsa: 
să plătească de tară câte 4 groşi în toată ţara noastră și Ja 
toate vămile de ori-ce ar fi în tară; de bucăţile de sucman, 
de tară câte 12 groși; și volnie a le fi lor să vânză maria lor 
în toată țeara noastră, numai fără cot să nu vânză ; iar de la 
dobitoace ce vor cumpăra, să plătească vama și cisluiala pre- 
cum au plătit-o pe timpul părinţilor noștri, așa s'o plătească. 
Și așijderea să nu se oprească nici odată în veci marfa ne- 
guţătorilor noștri în țeara lor pentru datorie, nici neguţă- 
torilor lor în ţeara noastră, măcar răzmiriță să fie, Doamne 
fereşte de aceasta ; ei să treacă cu toată marfa lor în ţeara 
lor, fără de nici o piedică din partea vre-unuia din urednicii 
noștri, nici de vameș, nici de globaș. Şi întru aceasta e cre- 
dinţa noastră și a boerilor noştri. 

Seris în Vaslui, în anul 6945=1437, Aprilie 23. 

AL. 

  

A 

€ _ e 
T Gregbanz noegoaa, Brier mari rnpz 3eman Moa- 

m M 
m A 

Ad&ckou. lume gzckaiz Borapoaz fi AROpHHKO fi uorvraoaa 
- 

A A nparapeaz fi :RrAeMz fi BATAMANOAtZ A BZCEAMr n9cno- 

= 

CTEV: BApE K'TO HAMAGTA ACAAHHKA cy Dpamoek, ipo Si Hu 

iN 
EAHNZ 3A40r4 He OV3Anz Ha ToproRuanti w Bpaueaa, pasat 

KOAN NO3HAETA cROErO AAZ:KHHEA, AHUEAZ Toran fimatra 
Ps _ 

T K A 

BaNă4THTH "TO fcTHHHBIH ACAKHH. | KT caoero ACAKHHRA 
— = 
M T T 

AHUE (N93HaA)  ovyeyoue Npataa AATH W cRCEAMA ACarv, 
m 

A 

110 But Nouo A0 Bpamoka, "Ta mo Bi oVunnunan m



Ă A 

npato paun Bpawogcrin Ha 6ro Acaxnnia. Îl Bpamoek- 

T x w 

HOAMA KTO BVAE IO OV3aAz BE2Z H NpABă, IO H3A4BHA 
= 

e 

IMAIOTA E 3EMAH TEA MH, (IOBhI CTE MA ROpOTHAn Bzck. 

" 
A 

AO HHTU, IțIOEbI HE NpPHLIAH BOALUIE XAAOEATU. Sl ro ne BOVAcG. 

m 

T 

nocavuenz Hauem$S nonea'kniio îi sanncv, 'To AmMAETZ BHITU 
= 

Ă c 

N9 BEAHKOH KA3HH FBA MH. 

= - 
c 

Ilu. o Gouark ama. e. 
Hârtie. — Pecetia aplicată în față : mică, rotundă, de ceară roșie, cu le- 

genda: «<î Ileuari Gregana goenoanb». — Arch. No. 492. 

e. 1443—1447. 
Pe verso următoarea notiţă latină : 

«Litera sonans, ut guilibet Moldauiensis habens debitores în medio Bar- 

censium sua debita extorgueat coram judicibus Barcensium de guibus sibi 

plena justicia imperaretur, nam debitores bonis, de guibus satisfaciant, 

omnibus careant». 

i Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării Mol- 

dovei. Scriu tuturor boerilor și dvornieilor și şoltuzilor şi pâr- 

garilor și judeţilor și vătămanilor și la tet poporul: ori cine 

are datornici în Brașov, (acel cine-va), să nu ia nici un zălog 

de la neguţătorii din Brașov, fără numai când va recunoaște 

pe datornicul său în faţă ; atunci acest adevărat datornic va 

trebui să-i plătească. Şi numai acel care va recunoaște pe da- 

tornicul său și va, voi să i se dea dreptul său din datoria sa, 

acel cine-va, să meargă la Braşov și acolo au să-i facă drep- 

tate față de datornicul său sfetnicii Brașovului. iar Brașoveni- 

lor ori cine ce va fi luat afară din dreptul lor, ce de mult îl 

aw în ţeara domniei mele, aceia să le înapoiaţi 'lor tot, până 

într'un fir, ca să nu mai vină mai mult a se jălui. Şi cel care 
nu va asculla de porunca şi cartea noastră, acela va fi sub 

marea pedeapsă a domniei mele. 

Scris in Suceava, Martie 5.
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XLI. 
= A 
ec ce 

+ Gredana Bo&Boaa, Die marite ruz gzceni MLOaAoBAa- 
= 

c T 

Yuekon 3emau. Îlumerz ro mu moarvar A npzrapeaz W 
= n 

MT A 

Bpamega îi gckmz AoEprratz aa€c w Bpzcekou 3emani. Ipume 
— Pi = 

Tr Led T c T 

w gacz Xan'k Avanuz *) A rogopiaz rev au W EA, Ad XoAa 

4 . 

BAUIH At9 OY HALIGH 3EMAH CAOBOAHO CA CROEI TOprogAen, 

Â Â3pvBZ HU KAANOMĂ 34 UVAEro 'TORAPA AA HE VuHHUT CA o 

A 

HâLIEH 3EMAH; A HAlH MA TAKOXAE OY Bamen crpant. | rom 

r x T A | 
W HALUH EVACTZA FpHRUHV W RALDH AR, Â HZ KA RAMZ AA Npiu- 

v A M 

AGTA, Â Bl EM IIpARO AA CATROpHTE; Â HiE 'TAKOXE EALuN. 

H roe HENOROA'EEH MO Ad C'TOHTZ BIC IHCAHHOE. 

a n Pi 

c y Li 

Ilu. oy Got, K. n. 
Hârtie, — Pecetia aplicată în faţă : mică, rotundă, de ceară roşie, cu le- 

genda : «<ț Ileuara Gregana Bsenoanb.—Arch. No. 438. 

e. 1435—4447, 

+ Ştefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn a toată ţara 

Moldovlahiei. Serie domnia mea șoltuzului și pârgarilor din 

Brașov și tuturor oamenilor buni din ţeara Bârsei. A venit de 

la voi Hana Lucinic şi mi-a vorbit domniei mele din partea 

voastră, ca să umble oamenii voștri prin ţeara noastră slobod 

*€) Termenul <ăSunniz» după Xank, l-am lăsat ne tradus pentru că poate însemna : pro= 
fesia lui Hana, numele, sau chiar porecla lui. Luat ca titlu de profesie, ar fi arcașul ; ca nume 

Luca ; îar ca poreclă Ueturoită,
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cu negoţul lor și proprire uimănuia pentru marfa străină să 

nu se facă în țeara noastră, și la ai noștri de așijderea în 

părțile voastre. Și dacă vre-unuia dintr'ai noștri i s'a făcut 

vre-o nedreptate de călre oamenii voştri, apoi acela să vină 

la voi şi voi să-i faceţi dreptate, și noi așijderea (vom face) 

la ai voştri. Şi cele mai sus scrise să stea neclintile. 

S'a scris în Suceava, lulie în 8.. 

Nori. 

Ştefan II Steţeo, este al 2-lea fiu al lui Alexandru-cel-Bun, născut din 

Stana-Stanca. Alexandru-cel-Bun, e locul a spune, după o domnie bine 

cuvântată de 32 ani şi 8 luni, o domnie plină de glorie şi progres pen- 

tru jeară, părăseşte lumea la 1 Ianuarie 1433, lăsând urmaşilor o frumoasă 

şi respectată moştenire. Cronica de la Bistriţa nu cunoaşte din ei de cât 

pe trei, dându-ne şi data nașterei lor: «Și se născu lui cel dîntâiu fiu, 

numit Ilie voevod, în anu! 6917==41409, Iulie în 20 din doamna Neacşa ; iar 

Ştefan voevod s'a născut din Stanca, în anul 6919=1411; Petru voevod sa 

născu din Marina, fiica lui Marin, în anul 6930= 1422.» —Ilie, (vezi pag. 85-88) 

contrar afirmaţiunilor din cronici, a domnit singur 9 luni: dela 1 lanua- 

rie 1433 până în Octombrie acelaş an, iar fratele său Ştelan singur : din 

Octombrie 1433 şi până în 4 August 1435, apoi împreună cu iratele său Ilie : 

din 27 August 1435 până îa 29 Maiu 1443. — Despre sfârşitul lui iliaș, 

cronica de la Bistriţa ne spune : <În anul 6952=1444, luna lui Matu, în 
Vinerea înainte de pogorârea sf. Duh, Ștefan voevod prinse pe Iliaș voe- 

cod şi-l orbi.» De aci înainte până la 1447 Ştefan asocie la doninie pe fra- 

tele său mai mic Petru. Dar la faptă şi răsplată : după cum ucisese, a fost și el 

ucis. A murit de o moarte crudă, fiind tăiat de nepotul său Roman voevod, la 

anul 1447, luna lulie în a 13-a zi, şi a fost ingropat într'aceiași lună, ziua a 

16-a, în biserica sf. George din curtea M-rei Neamţu. Vestea aceasta ne 

este păstrată într'o notiţă în restul unui Mărgăvint slavon din M-rea 

Neamţului, Mărgărintul e din anul 6951=1443, e scris de monahul Gavril. 

Iată acum şi preţiozsa notiţă : e. atm, sune, mena ÎSata aa ri ANR wrek- 

u6 ca rada Gredana BCELOAx, _renas semaa Moaaatcittă, ca neaga 

BoEsoAă, WTr Pomana noaoax, cena Bala B9EESAA. A norpesen hier ez Htk- 

MEUCKOAh MOHACTHŞIO, 'TOrOAE Meta Îog Aa az si AN. În traducere : cÎn anul 

6955= 1447, luna Iulie în a 13-a zi, sa tăiat capul lui Șiefan voevod, domnul 

țării Moldorei, fiul lui Alexandru voevod, de Roman toerod, fiul lui Ilie 

zoetod. Şi a fost îngrovat la M-rea Neamțului, întraceiaşi lună Iulie în 

a 10-a zi».—De alf-fel pentru confirmarea celor de mai sus e şi epitaful de 

pe mormântul său, cel întrumusețăt de nepotul său Ștefan -cel-Mare. lată-l : 
<Gzn rpont 0kpacu Ivana Crieian Eoenoaa, Bit MacTIIO FeAgh aeman Aoa- 

AatckoH, cHZ ÎSTAAHA BOGEOA, 0VHKSRH cgsems Gr ANS ROGECAE, cHZ CTApSr 

7



  

SIacăAHApa ROEROAA, He oympaTan (oypkaa raanii) n, akr, „Suţue)> În traducere : « Acest mormânt l-a înjrumuseţat Ioan Ștefan oevod, din mila lui Dumnezeu 
domn al țării Moldorei, fiul lui Bogdan toevod, unchiului său Ștefan voe- 
v0d, fiul bătrânului Alezandru soevod, pre carele l-a omorât tdindu-i-se 
capul în anul 6955=—1447».—Ștefan a avut de soţie pe Maria şi de urmaşi 
pe Alexandru și Alexandria. Acest Ştefan pentru sufletul sânt răposaţilor 
părinţi ai sei, pentru al dumnialui şi al copiilor săi, acordă M-rei Neamţu 
la 6950=1442 Febrnarie 19 pe fie-care an câte 2 măji peşte de Chilia, 
iar din partea doamnei sale câte trei cântare icre negre. (=H aaan Gea 
TOM MOHACTHpIO Ha KAAo AETO no E Au pusv wT  Beaiu, â wT Mamen KHe- 
TEA "TH KaTapu Apr uopurb) Arch, Stat, M-rea Neamţul. Ultimul act ce avem de la Ştefan e din 25 Iunie 1447. i 

  

ROMAN II, FIUL LUI ALEXANDRU-CEL-BUN 
4 Aprilie 2) — August 1447 pr g 

XLII. 
_ - - n A e e a 

T Poma Roâeo, Biiiro marite rnpza 3eman Moaanekon. Ilu- 
— = - m = M M A A A AM I€ IIpiATSAn Răi MRIAIMZ, cruema fi morar A Npzrape 

— _ _ = = 
a A AM m c ă 

Fi oVcn vane Bank A MaAni, R'EAOAMO AA € aaa: 6 no- 
- 

LI 

moraz Ha bz fi AoBuan Ec nauw Vunznv BipaBot. Ilpo 
= e e . A 

vo Vap'kaue ce an, â au npiiakre k na  Ao Hamen 36MAn 

A T 
ca Pena cRonmu 'poprozakan 'TOBApO, HE Boauu ck nu w 

m 
m ce A 

FOTOPU ÎNIROANI; 3A HV E RA Raul 36AMAA Vw'raopena î ne 
- == 

Tec 9 A Me 
BVAETE Maru W Ha HK TOPO KpniBbl, ÂAG Vo BA AEpARA- 

  

*) Prescurtarea «fir» din document, care seamână mai mult cu «Sin », nefiind obicinuită 
pentru lună August, cred că este pentru Aprilie, Fiind așa, domnia lui Roman ÎI ca preten- 
dent și coregent alăturea de fratele său Petru JI, este a se data între Aprilie şi August 1447.
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“TH OV 'TOH NpaRH Ă 3AxOHA, KAKO Au 6CTEe AmMAAn npH cr9- 
| A K 

noungutare poau'rea'k nauiero flaecanapa goteo. ÎI na Aaa- 
Lama] Ă 

A e e 

EMA Mhpv Ha ven croponu. | Ha ro e B'Epa TEA MH, Bhuu€ 

A A A X X nucaHnaro mn Pomana RoERO, A R'kpa azck Boakpz Hauu 
x x 

„BEAHKHI H Mau. 

e Pi Pon 
Ilu. o Bako, E ak „Sue, Î. a. 

Hârtie. — Pecetea aplicată în faţă: mică, rotundă, de ceară roșie, cu legenda: 
T Iv (Poatans)acezoa.— Arch, No. 430.— Pe verso are următoarea notiță la- 

tină : Roman vaivoda, sonans ut guilibet securae de terra Barcensi ad tera 
ram Moldaviensem proficisci valeat. 

+ Roman voevod, cu mila lui Dumnezău domn al țării Mol- 
dovei. Scriu la ai noștri dragi prieteni, judeţului și șoltuzului 
și părgarilor și tuturor neguțătorilor mari și mici, aşa să vă 
fie în știre : că ne-ajutat Dumnezău și ne-am dobândit oci- 
na noastră cea dreptă. Drept aceia, văzând această carte, 
voi iarăși veniţi Ja noi și în țara nostră eu tot avutul și marfa 
"voastră, ne temându-vă de nici o perzanie, căci vă este deschisă, 
țeara noăstră și nu veţi avea din partea noastră nici o străm- 
bătate, ci voiii a vă ţinea întru aceiaş dreptate și lege, ce le-aţi 
avut pe timpul sănt răposatului părinte al nostru, Alexandru 
voevod. Și iarăși am pace din toate părțile. Și întru aceasta e cre- 

“dința domniei mele, a mai sus scrisului Roman voevod, și credinţa 
tuturor boerilor noştri mari şi mici. 

Scris în Băcău, în anul 6955=1441, Aprilie 4. 

NOTIȚE. 

Roman II, domneşte vre-o 8 luni : din Iulie 1447 şi pâna în Aprilie 
1448. Roman e fiul lui Iliaş şi după Dlugosz, cumnat cu Vlad Dracul voe- 
vodul muntean. Vlad Dracul ţinea în căsătorie pe o soră a lu! Roman, Ro- 
man moare la 2 lulie 1448, cum zice Dlugosz: <otrăvit de nişte boeri a1 săi»
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ALEXANDRU II ALEXANDREL, 

ILICHNO SAU OLECIINO. 

(Mai —'12 Oct. 1449. 16 Oct, 1451 — 25 Martie 1455) 

XLIII. 
4 
e 

e — n 

+ arie Bere mr laekcanapz BOEBSAA, rnpza 36MAn 

â AM A 

MoAagckon. SHAMERHTE WHHH Ii HC CRAMA AHCTOMZ HAuiH BA- 
= = 

M T 

cEMA, KTO KOAH HA HE 0V3ph Hai ero oyeanunuTa 4T$uH, 

= 

m 

WE TIpHBAAHAN ca Cca H € HAUIHAMI BOt4pe H OȚunnnan can 

c c 

CA RACEIO HALIGIO AAC H Aaa Ecatn ce AH Hâulh NpIATE- 

AEMA HAUIHAZ, OVenaa Bpawmorknomz, OYCHMA KYNEMZ H 
Ps m — 
AM M m AM 

oVeen seman Bpzcogcron ; oțen aa n oven tinte. Ha re 
Ps 

Tyr e T 

AA HAMARD W Hâ TOTA 34%0H4 H TO6 NpaRo, [IO HMaAt W 

TA A 

NâLUErO AHAA. W SI AekcatApa ROERO : KOAH AO HALIEIO 3EMAH 

m 

T 

NpiHAV CA TOBTOBAEIS, 10 Eh ACEPOROANO ÎNAZ NpÎHTH AO HA- 

: T 

ICH BEMAN CA CROEIO 'TOPTOBAR,; IO KOAH HAWV HMATH. SI murTo 
= a 

T T _ [ri 

HMAI AARATH: W TapV 10 A FpOUIH, f4KO ERIAO CTAPSE NpA- 

7 XA 
£O AdHO HAZ W HAUIH NpEKOEG; HA LO Bbl IAA ACEPOROAHO H 

e 

CASBOAHO9 XOAHTH NO BRACEH 3EMAH FRA MH;H 09 POPOAAaMZ H 

10 TOPrOROMA NPOAARATH CBROIR TOprOBAR : H COVY KRA H NAOTHA
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A T 

Hi SOBORAZ H EV KOAH HA HMATU. flAe N9AV'THO H BOBOBZ AO: 
m n - 

T TM T 

TEAMA Aa NpOAA, â CS&HA CA BHPOAMA AA NpOAAI CEH HM 

A T T 

"ToprogaTru ca. Ș| MHuTo Aa BAATHTH: W YVAHOro noc- 
m 
ui T 

"ana Roaonito no ai rpo, a w deoyBiro noni rpouun, â Bire- 

__ Y 2 MA . 

gapa no H, â We no 4, rpo. Sl Gosanckoe mire HHrAe 9 

z 

Hame 3emaH AA HE NA4TETA anu o Gouark, XOTE Bi 34 
= 

K . 

MOpEAa XOAHAU Hi Na AO Oyropz nepeuau Bi ca TOpr9R 

cgof, pe aa naarkra 6y Gouagk mniro Goudgenot â nnAe 

re = a 
HCV Haul€ 3€Atan. ÎL qpio Eh ECHH Brat WHH KV COB'k 

= 

K 4 

BROALI H KOpORII, H MĂ 10 KVIHAH, AH TOBApA HAH EV LO 

m 

— AX 

2 AHH HAuiero A EA4; FlaekcaHA,pa BOERO, TAkO n Ati AA6An 
= 

. . . “ 

HANA TOE MpARO n "Poe BOan. Îl noan GyeXoT'E BhIrhaTu 

. T = , 

EOAhi W Haul€. 3644 AO Oyropz, 'POrAH HMALPTA NAATHTH 

T . _ 

W KA:EAO [19 BOAA 110 E PPOUIU, Ă EOAUIE HHUOrO Ad He NA4TETA 

SE: r x. A 
E | KO K'TO BOAH HME N93HATH 0Y HH ROHH HAN BOAhI, BV rA€E 

RR 

. = TW 

OV Haule 3eMAH, H AOREAE HA AZ HA Bpamuogkiin H3 Ao- 

A 7 
Spumu Am, â WHu, bpauioe'khui, HE MO Haw nocTaguTru 

= DR 

T T 4 

-COARIUIA 34 "TO KOHZ 4 AHBO 34 To BO, a hpamoe'bun AA
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= - 

4 T . 

crpaTkra Toro KoHk Au BO BrA€ 4 BOAUIE HH49ro rAQEOI 
Ta a . 

Ad HE HMAI HA cOBOI, HH WYAH TpOLuA, ÂA€ 'TVARO 1l0 Bhl Haz, 
. A . e X 

MIKA BBIAO Ă ECIUE HHiji9. f| nukTo w Hauiu BOtdpa 4 Hu 
A 7 x OVpPAHHKORZ Ad HE CAVRIO BOAUIE EAHTORATU H Hi Hi4 Van 
TTX . | x . 

RUTH W Hu He oyakru. fl 'rae noan oveger'kra Bpawo- 
A - - 

A e , TA 
EEHH Np6 rBA MH €TOIATH HA BARON, KOAH HAME BV TO Ha 

x e NA T'EFATH, Â RH 119 Eh BOAHH BRIAN IIBIHTHI AO HA. 4 BHifOAtz 
X X At H vana. ÎL Hukro Aa ne catea cranii n Hu cy: 

n = 

X a H N . 
HâUI€EH 3EMAH BE3z un BOAH, HH wWAn BOIpH Hanuz. A koan 

= = = 
AA H Ro. K 

Bi VOTE Br KAKIH EOtdgn Hauiz: HAu AROBRII, HAN MBI'THH, 
= a 

a 
aa A A . T X 

HAH IDOTY, HAH Mpzrape, nau Br Raku pkuk ovyakru w nu 
A k . a TX FR 

BV 110, HAH EAHTOBATU H, HAN MUTA BOUIE OV3€ETH W HH KA 
a 7 

ECAH BhIWE NHCAAH H VOTE EHI HAVA pA30pHTH TO BAKOHA n 
= 

4 : m 

'TOE NpABO, MIO ECAMH Bbs NHCAAH, BV 9 vea Xo'Tk o EAH9 

* ” e 
NHTH; TO 0Y3pu BEEAHKOH KA3HuU ui oY/prib TRA Au. Toe BACE LI0 

€ c 

BI HAZ EBIAO HENOpPVIUIEHHO A0 KHROTA ra Mu. | Ha 'ro € B'kpa 
- 

€ X . 

TEA AH Hi &'kpa Botapa Hauin : B'kpa nana Ilerpa Tvanua, e'kpa 

nată Ava Bpaennua, e'kpa nana Grranuioaa, B'Epa nana Bocu 

ABOpHHka H para €ro, nana Ilerpa npakanacoy ; B'kpa nana
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X X X 

GhpEvaa EHCTHÂpHHRA 1 B'Epa OVCii EOldpa HAuuii BEAHKH 

X A 
H AMAAHI. | Ha BOAUIEIS up'knocra TOMV BRACEAWV BE NHCANHO: 

aw, gea'kan Ecanui Haim EEpHOAv,nanv Alukanar acroberv, 

+ . — 

THCATH H NEA HâuuV NPHBHCHTH K cEAMV AHCTV naut. GOan- 
Ps 

— r — 

ta nuca oy Bacaru, a AkTro „Suna, dy r. 

Pergament,— Pecetea atârnată de un şnur de mătase roșie: mică, rotun- 

dă, de ceară roșie, cu legenda : «| Ieuara SlnetcanAga EOeBoA,*>. 

No. 715. 

+ Cu mila lui Dumnezău noi Alexandru voevod, domn al 

țării Moldovei. Înştiinţare facem şi cu această carte a noastră 

tuturor cari vor vedea-o sau vor auzi-o citindu-se, că ne-am sfă- 

tuit cu boerii noștri și am făcut cu întreg sfatul nostru și 

am dat această carte a noastra prietinilor noștri, Brașovenilor 

tuturora, tuturor neguțătorilor și întregei țări a Bârsei, tutu- 

ror oamenilor și tuturor neguţătorilor. Prin aceasta să aibe 

de la noi acelaș așezământ și acelaș drept, care l-au avut de 

la moşul nostru, de: la Alexandru voevod: când vin în 

țeara noastră cu mărfuri, să vină de bună voie în ţeara noas- 

tră cu mărfurile lor, cari ce vor avea. lar vamă au să dea: 

de tară câte 4 groși, precum a fost în vechiul drept dat 

lor de predecesurii noștri ; și să meargă ei în bună pace şi slo- 

bod pretutindeni în ţeara domniei mele ; și prin cetăţi și pe 

la târguri să vindă mărfurile lor: și postav și pânză și bobou | 

și ori ce vor avea. Dar pânza și boboul să-l vănză eu cotul, 

iar sucmanul să-l vânză cu bucata la ori cine ar tărgui. Şi 

vamă au să plătească : de postavul de Colonia câte 12 groși, 

iar de Leubia câte 18 groși, iar de Buda câte 8, iar de 

Cehia câte 4 groși. lar vama Suceavei nicăirea în ţeara
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noastră să n'o plătească de cât la Suceava, fie car merge 
până la mare, ori c'ar trece de acolo în Ungaria cu mărfu- 
rile lor, tot la Suceuva au să plătească vama Suceavei şi 
alt undeva nicăirea în țeara noastră. Și volnici să fie ei a-și 
cumpăra boi și vaci, și tot ce cumpărau, sau marfă sai 
altele în zilele moșului nostru, Alexandru voevod, aseminea 
și noi le dăm lor acelaș drept și aceiaşi voe. lar când vor 
vrea să ducă boi din țeara noastră în Ungaria, atunci ai să 
plătească de fie care boă câte 2 groși, și mai mult nimic să 
nu plătească. Şi ori-cine va recunoaște la dinşii cai saă boi, 
ori unde în ţeara noastră, și-i va dovedi omul nostru pe 
Braşoveni prin oameni buni, iar ei, Braşovenii, nu vor putea 
depune chezășie pentru acel cal sau pentru acel bou, atunci 
Brașovenii să piardă acel cal saă (fie) boă și mai mult nică 
o gioabă să nu ia pentru el, nici un groș, ci atât cât 
le-a fost și paguba și mai mult nimic. Apoi nimeni din boerii 
noștri și nici din urednici să nu cuteze a-j prigoni mai mult 
și nici-un fir de păr sa nu ia de la dânșii. De asemenea, 
când Braşoveni ar voi să stea în judecată dinaintea dom- 
niei mele, (cu) cine-i va pâri pe dânșii, et să fie volnici 
a veni la noi ca să-i judecăm. Şi nimeni alt să nu cuteze 
a-i judecă pe dânşii în țeara noastră fără voia lor, nică un 
boer al nostru. lar când ar vrea ori-care boer al nostru: 
san vornicul, sau vameșul, sau șoltuzul, sau părgarii, saă 
ori-care din sfetnici, să ia de la dânșii ceva, sau să-i pri- 
goniască, sau vamă mai mare ar lua dela dinșii de cum 

"am scris mai sus, şi ar voi să-le strice acest aşezământ și 
acest drept, ce l-am scris mai sus, fie cât un fir da păr, 
acela va vedea mare chin şi urgie de la domnia mea. 
Toate acestea să-le fie Jor neclintite ia viața domniei mele. 
Și întru aceasta-i credința domniei mele și credința boerilor 
noștri : credința panului Petru Gudici, credința panului Duma
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Braevici, credința panului Stanciul, credința panului Costea 

vornicul şi a fratelui s&u, panul Petru părcălabul; cre- 

dinţa panului Sârbul vistierul și credinţa tuturor boerilor no- 
ştri mari și mici. lar pentru mai mare tărie a tot ce-i mai sus 

scris, am poruncit credinciosului nostru pan, Mihail logofătu, 

să serie și pecetea noastră să atârne de această carte a 

noastră. Oanţa a scris în Vaslui, în anul 6957=1449, August 3. 

ALIV.» 
_ 

c __ y Hu 

T Marit Dixie mnr flaeăaa pa BOEROAA, rOcNnoAApz 3EMAu 

A a MM - M Mm. M 

îMoaagekon. Bhamenu'ro uunu ue ek ancro Hain tzckawn, 
= = == 

N T T “4 A 

STO Ha 9Yâpu Hai €ro 9ycaniumn “T8, W npupaanan ck ecou 

H € HAUIHAtH BOApU Hi OV aHHHAH EC H ca OY CEI Haul€h pa- 

e c M AM Mm 

AI H Ada €EcMu ce Ai HAZ IHpHATEAE Hain, oveu hpa- 
Ps _ = 

Mm AM M T M M 

WeB'kH9, oyen kvnue n ovycen 3eman w pack; ovycu aA€ 

m m Tri e u 

H OVen RSNUE. na 'To Aa HANAt W Ha TOTI B4k0 Hi "Te 
= = 

T r T n A 

FpâBRO, [IO HMaan W Haul€ AHAA W Slaekcaapa BOEBO: BOAH 
Pi 

T LI 

AO HâLUEH 3EMAN NpHAV CA 'TpATOBAEI, IO BI ACEPOROAHO 

A . 

H NpÎTH AO HALIEH 36MAH CA CROEIO TpATOBAEIE, JO ROAH H- 
m = a 
7 " 7 _ bi 

MV HMATU,. 4 MH'TO HMAD AATH: W Tag 10 Ă, CpOLUIH, I4kO 

Y) Privilegiul de mai sus e confirmarea celui din 1449, dat de acelaş 
în prima domnie. Era obiceiul, că domnul la fie-ce domnie să confirme 
sau să înoiască privilegiile de mai îuainte, bine înțeles. dacă relaţiunile 
între ţări erau prietineşti,
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MT Y A, , m. 

BBIAO CTAp9E Npago, AAN9S H W Han NpEKOBE; H VO En H 

A e 

AOSBpDOROANO H CAOROHO XOAUH'TH IO BCEH 3EMAn FRA Mu >H n9: 

M N 

FPAAO H 10 "TpArO NpOAARATH €ROIO TpArORAI: H CVKHA H 

A E 
MAĂTHO H BOROEZ, H BY KOAH HA HAATU. FAC NAATHO Hu 

= = 
= 

Rx T M T M 

BOBO AA IIPOAAI AOKTEAMAZ, 4 CVEHA €A EHTO AA NpOAAn, c ku 
Dă - = = = 
" i T T Tr H 

HMY 'TpaATOBA ca. sI MHITO HMAP NA4TuU: W EAHNO BHra ho- 

— ui T A w 

AOHGEA no ki rpo, a w eva no m rpo, 4 Birrzeapa 10. 
Ps 

— Xa 
H> a de no A, rpo. fi Gvuagckoe are HHEAE AAN€ naar'k- 

M K 

ra anue cv Guank, york Bi za mepe XOAnan una Ran: 
X vw 

T 

TpE AA NEpELIAn Eul cz TpATOBAER cROEI, EME AA NA4TaA 

oy GSuank mire Gsuackoe, a HHA6 HUrAE OY Haulen 3€- 

A & 
AH. Î]lo Eni win goann Buran knuru cog'k n Re n Kopo, 

K 
A — 

H IA 1|IO KrriHAH, Ap TOBApPA AH BY 19 B4 AHH HAUIECO AHAA,. 
= Ps 

N 4 Pui m u 

TACĂAApA ROEBO, TARE n MhI AAA EcAtii N 'TO6 NpAROH 'TOE RO. 
. T = 

AW9. SIRE AH cYoT'EThi B&FHATH RO AZ W Haul€ 3EMAH AO Vropz,. 
T rr r _ ww 

TOFAH HAAR IIAA'FUH W KAKAO BOAA 110 BR FpO, A KVALIE Hu 
= _ 

x T 

Sero Aa ne naarkrz. TâKO KTO KOAH HAY NO3HATU 9 

X A = m 
HH KOHH HAH ROAZ, EV rA€e OY Hâuleii 36414, H AOBECAE HA.
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— 4 

vakz Ha Dpamog'Euiiha Ha AoBphaw atat, a win, Bpamor't- 
= = - = 
7 ” T N A 

HH, HEMOUA Hai NOCTPARH COBASIUUA 34 TO KO HAN 34 EO, 
Ps 

r 

a Bpawuogkuu Aa crparkTra TO ROWk HAH BROAa, A EVAUIE. 

î T Ă 

HHUE TAOEV HE HAAI HA COBOIS, HH FBOUIA, AAC TVAKO 19 

Mm A T X 
Ei H H UUKO BhiAa, 4 ESAUIE HHIţi0. ÎÎ HUTO W Raul ECAapz. 

* Ei X 
4 HI OVp'BAnHHKO AA HE CME BVANE EANTOBRATH H HU 34. 

DS = = 

n T To X ls T 

can Hi Hn w Hu oykru. Take, koan croma Bpamonhne 

A “ a x 
NpE TEA AM CTOATH Ha BAK0, KOAH HAME BV KTO HA HH'TH- 

Ti e m x 

Fă; d (UHH 1[lO Bhi BOAHUH EHAH fIpHTH ASHA. ăA ELIȚO Mil H 
_ 

T X 
“crAHan. | HUKTO Aa He cavke cSAH'TH HHH Oy HAuIen 36atan 

x N wi AA 

EE34 H BOA. HII WAi EoapaHz Ha. Flo au Eni XOTH BY Ka- 
= = - - 

H ui FR K 

Klii BOIApH HA, HAH ABOpHU, HAR AITHU, HAH LUOAFB32, HAH. 

Tr x A TA 
nparapi, Han Bv Baku phuk, Han oyakru w HH Bv WI, Han 

X ro R 
BAHTOBATH H, HAH AWITA OV3ETH W HU BVAUIE KA €EcMu 

„A 

" BHUIE NHCAAH, li XOTHA Eh H pA30pHWTH 'POTA 34AKOHZ H To€ 
== = 

A Mm N T 

NpâBO, [IO EcAMn BHUIE MHCaAn, BV 9Y ue, XOTE 34 EAH rpo, To 

Pai = 

T : e , 4 Mm 

0Y3pu EGAHKOH FA3HH H Oyprito rga Mu. Loe Bce 10 Bi H 
a = 

- e € 

BBIAO HENOpVUIEHHO AO RHBROTA rea Mn. | na ro e R'kp'kpa
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= 

c 

“(Sic) rga mu n B'kpa BOApzA Hat : &Ekpa nana Armu Bpae- 
q 

r A EH, H Ekpa nana Aanonaa XoTuucko, B'kpa nana G'ranur, = 

, c 

g'kpa nana Horn npzkaaasa u &para ero nana Îlerpa, a'kpa 

1 Y nana Heana Bansana, a'kpa Bocu COpama ; Brkpa ovcn Boapa 
x x x e HâH BEAHkH H Ataahi. £] Ha Bramen kp'knorz 'Toaw ERIE 

V 
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Pergament.— Pecetea atârnată de un șnhur de mătase, împletit în dou 
vițe, roșiu și alb ; mică, rotundă, de ceară roșie, cu legenda : <ț Slaekcan= 
AP Bo6RoAY>, Acad. Rom., pecetia 8, 

T Cu mila lui Dumnezău noi Alexandru voevod, domn al 
țării Moldovei. Inștiinţare facem cu această carte a noastră 
tuturor cari vor vedea-o sau vor auzi-o citindu-se, că ne-am 
sfătuit cu boerii noștri și am făcut cu tot sfatul nostru și am 
dat această carte a noastră prietinilor noștri, Brașovenilor tu- 
turora, tuturor neguţătorilor și întregei țări a Bârsei, tuturor 
oamenilor și tuturor negnţătorilor. Prin această să aibe de la 
noi acelaș așezământ și acelaş drept, care l-au avut de la 
moșul nostra, de la Alexandru voevod : când vin în teara noastră 
cu mărfuri să fie liberi a veni de bună voie în țeara noastră cu 
inărfucile lor, cari ce vor avea. lar vamă au să dea: de tară câte 
4 groși, precum a fost în vechiul drept dat lor de predecesor; 
noștri ; și volnie să fie și slobod să umble în toată țeara dom- 
niei mele ; şi prin cetăți și pe la târguri ca să vânză marfa lor: 

-Și sucman și pânză și bobou și ori ce vor avea. Dar pânza Şi
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boboul să-l vânză cu cotul, iar suemanul cu bucata să-l vânză, 
la ori-cine ar târgui. Şi vamă au să plătească : de bucata de Co- 
lonia câte 12 groși, iar de Leubia câte 18 groși, iar ae Buda câte 
8, iar de Cehia câte 4 groși. lar vama Suceveană nicăirea să nu-o 

plătească de cât la Suceava, fie c'ar merge peste mare, ori ear 

trece de acolo în Ungaria cu mărfurile lor, ei tot la Suceava au 

să plătească vama Suceavei, iar alt unde-va nicăirea în țeara, 
noastră. Și volnici să fie a-și cumpăra și boi şi vaci, și tot 
ce cumpărau, fie marfă sau altele în zilele moșului nostru, Ale- 
xandru voevod, asemenea și noi le am dat lor acelaș drept şi 

aceiaşi voie. lar cândvor vrea să ducă boi din țeara noastră 

în Ungaria, atunci au să plătească de fie care bou câte 2 gTOȘI, 
iar mai mult nimic să nu plătească. De asemenea ori cine va 
recunoaște la dinşii cai sau boi, ori unde în ţeara noastră, 
și omul nostru îi va dovedi pe Brașoveni cu oameni buni, iar 
ei, Brașovenii, nu vor putea depune chezășie pentru acel cal sau 
bou, atunci Brașovenii să piardă acel cal sau bou,şi nici o gloabă 
mai multă să nu ia pentru el, nici un groș, ciatât cât le-a fost 
și paguba și alt nimic mai mult. Apoi nimeni din boerii noștri 
și nică urednicul să nu cuteze a-i bântui maj mult și nici-un 

fir de părsă nu ia de la ei. Asemenea, când Brașovenii ar voi 
să stea în judecată dinaintea domniei mele, ori-cine i-ar pări pe. 
ei, să fie volnici a veni la noi, și noi să-i judecăm. Și nimeni 

alții să nu cuteze a-i judecă pe ei în ţeara noastră fără voia 
lor, nici-un boer al nostru. lar când va vrea vre-un boer al 

nostru : sau dvornicul, sau vameșul, sau șoltuzul, sau pârgarii, 
sau ori-care din sfetnici, să ia ceva de la ei, sau să-i bântu- 

iască, sau vama mai mare ar lua dela ei de cum am scris maj 

sus, și ar voi să le strice acest așezământ și acest drept, ce 

l-am scris mai sus, fie chiar pentru un groș, acela va vedea 
mare chin și urgie de la domnia mea. Toate acestea să le 
fie lor neclintite în viața domniei mele. Și întru aceasta e:



140 . 

credinţa domniei mele și credința boerilor noștri : credința pa- 
nului Duma Braevici, și credința panului Manoil din Hotin, 
credinţa panului Stanciul, credința panului Costi pârcălabul și 
-a fratelui său, panul Petru ; credința panolui Ivan Băiceanul, 
“credinţa lui Costi Orăş; credința tuturor boerilor noştri mari 
şi mici. Iar pentru mai mare tărie a celor serise mai sus, po- 
runcit-am credinciosului nostru, panului Mihail logofătul, să 
“scrie și să atârne pecetia noastră de aceasta carte a noastră, 

A scris, Petru Ardanovici, în Văslui la anul 6960 =1452, 
luna August în 12. 

Norire. 

Alexandru II Alexandrei, fratele lui Roman, urmează la domnie după 
unchiul său Petru al H-lea, însă cronicele noastre numese ca urmaş al lui Petru pe un altul, pe un oare-care Ciubăr-vodă, care ar fi domnit 3 luni. Acest Ciubăr-vodă însă nu poate fi altul de cât generalul unguresc Czu- ber, trimes în Moldova cu oaste ca să ajute pe cumnatul lui Ivan de Huniad, pe Petru a lua domnia, Czuber se constată în documentele publicate de grâf “Teleki Jozsef, (Hunyadiak Kora) Timpul Huniazilor. Şi probabil, că totela luat în stăpănire Chilia, cedată de Petru, Ungurilor.— In privinţa familiei, 
naşterei şi a morţei lui Alexandre, Ilichno sau Olechno după numele său slav, letopiseţul de Ja Bistriţa ne spune următoarele : «In anul 6933 =1425, 
Octombrie în 23 îşi luă Ilie voevod soție şi o aduse Ghidigoli, Sămbăta, 
se cunună cu ea Dumineca şi i se născu în anul 6935= 1427 un fiu şi în 
deteră numele Roman ; iar Olechno se născu în anul 6946=1438 August 
în 17 şi muri in Cetatea-Albă la anul 69631455.» Peţitoral Ghedigold 
se constată în 1421 şi 1432 ca, voevod de Podolia şi apo! de Vilna (v. 
Iorga, Chilia şi cetatea-Albă, p- 83 şi 302). Alexandrel s'a urcat pe tron 
prin April—Mai 1449 şi n'avea atunci de cât 41 ant. Domnia o conduse, 
susținut fiind de mama sa doamna Maria și ajutat de sfetnicul său Ma- 
noil, pârcălabul cetăţii Hotin. Manoil rămase credincios casei lu Iliaș; 
însoți pe văduva Maria în Polonia în exil, fu sfetnicul înţelept şi mâna 
dreaptă a lui Alexandrel. Dar de abia apucă să domnească tinărul domn» 
că în. potriva lul se ridicară unchi! ser Bogdan, tatăl lui Ştefan-cel-Mare; 
apol Petru III poreclit Aron. Bogdan recunoştea dreptul iul Alexandrel 
şi, după Dlugosz, voia să țină domnia numai până ce Alexandru va îm- 
plini:15 ani. Fiind susținut de cel nemulțumiți cu domnia lu! Alexan- 
-drel, Bogdan luă domnia în urma luptei de la Tămăşeni. Despre aceasta luptă letopiseţul de la Bistrița ne spune următoarele : «In anul 6957=
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1449, lua lui Octombrie în 12, venit-a Bogdan voevod şi a lovit-pe A- lexandru voevod la Tămășeni, aproape de târgul Romanului, şi i-a omorât o mulţime de boeri, între care pe Oancea logofătul şi pe Costea Andronic; şi mulţi alții au fost omorâţi.» Alexandrel învins se retrase dinaintea un- chiului său Bogdan, după o scurtă domnie ae câte-va luni (din Mai până în Octombrie). Dar nici Bogdan nu domni mult, căci la 46 Octombrie 1451 după 2 aui de domnie pieri la R&uzeni de mâna ucigașă a fratelui său Petru [Il Aron, şi ast-fel din nou luă Alexandrel domnia, pe care o ținu de fapt până la 1454; de drept însă până la 1455. Căci de la 1454 şi până la 1455 el domni peste partea de jos a ţărei, deşi era domn a toată țeara şi purta acest titlu, pe când unchiul său Petru stăpâni peste partea de sus a ţărei, In 1455, Alexaudrel nemulţumit de soarta sa, porni război contra ucigaşului Petru-vodă, Şi în ziua de 25 Martie 1455, ziua Bunei Vestiri, se dete la Movile lupta hotărâtoare între el şi Pelru. Alexanârel învins, se relrase la Cetatea-Albă, unde după o săptămână, în ziua de Paşti, își dete obşteseul Sfârşit, otrăvit de către boeri. Ceia ce-i demn de amintit din toată domnia lui, e faptul apropierii relaţiilor bisericeşti ale Moldo-: vei cu Patriarchia de Ohrida. Pe timpul său, în a doua domnie, pe la slârşitul anului 1453, sa bine cuvântat mitropolit kir Teoctist cel Bă- trân, de arhiepiscopul sărbese kir Nicodim. (H nsromn Es AnHH Slacăahageaa, cina Hatawa RoeeoAi, saarocaoau ca npEocRamennnin mhrponsanTe krpn Geon- Tera Gragin wr apxiennenena xvan Huksanata). cf. Shornic din 1557 la M-rea Neamţu. Alexandrei a îngrijit de biserici, îmbogăţind pe câteva cu odoare Şi venituri. Iusemnăm că a dat la anul 69601452 de s'a scris pentru sfânta M-re a Neamţului cartea numită „Vasile cel Nou: La urma căr- il citim următoarele : «Hanenentemz WTua Hi ca nwenkueniemt chiHa H czapz- iMENIeava carare Asya, Îw SaeăanApa Roenoad, Boxier  anaseriio rocnopapz B6EMaAn was, con: caini Haifa EOEROAA, AaA€ H nenuca cia unra, pekoataa Bacnaln Hozu, poa MUHAXA ÂNMWpOREA, H A4AE EA nz upzkosn Hkmeunckiu MONACTHBH, HAEWE €cra ypasn cnarare Rzanecenta .Foeneaa Eora n cnaca Hamero Icovea Xpnera, ez akro ;suă, Tako sk $ H3eoAz WT HEroro me npknucaxoatn.—Iloaskun, Toenoan, Gvacria, nauparaniuare ku ciz>. În traducere ; «Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvârşirea sfântului Duh, I& Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țărei Moldovei, fiul lui Ilie voevod, a dat şi s'a scris această carte, numită vasile cet Nou, de mâna monahului Dorotei, şi a dat-o la biserica M-rei Neamţului, unde se prăznueşte hramul Sfântei Inălțări a Domnului Dumnezeu şi mântuitorului nostru! Isus Christos, în anul 6960=1452. Aşa era în izvodul după care am transcris. Pome- neşte, Doamne, pe Evloghie, scriitorul acestei cărți.> In unele documente Alexanârel se întitulează, ca şi moşul sări Alexandru-vodă-cel-Bun, ast- 
fel : « Aacrîr Biro, az pasn Baa aero Îv Xa, Î5 A sean agz ESEROAA Î 
TANh R&ceu oa aceaayinekon 3eman,=Cu mila lui Dumnezeu, eu robul stă- pânului meu, Isus Christos I& Alexandru voevod și domn a toată ţeara 
Moldovlahiei», 'filul acesta „al Moidovlahiei“ nu-l poartă de cât parte 

aj
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din mitropoliţii ţării şi următorii domnitori : Alexandru-cel-Bun, Ştefan 
Steţeo, Alexandrel, Ştefan-cel-Mare şi Petru Șchiopul (B. P. Hasdeu, Arch, Ist. |, p. 140). Exceptând pe Petru Şehiopul, titulatura aceasta pare că slă în legătură cu posesiunea cetăților Chilia şi Cetatea-Albă. Ştefan cel Mare a luat Chilia în anul 1465 in ziua de 26 Ianuarie, într'o Sămbătă. 

  

PETRU IN ARON 

(46 Octombrie 1454—42 Aprilie 1457) 
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Pergament. — Pecetea atârnată : mică, rotundă, cu legenda : «ț Neuare 

Tlerps aseseani >; Scris cu cerneală albastră. — Arch, No. 778. 

Tuturor Braşovenilor. 

-- Cu mila lui Dumnezău noi Petru voevod, domnul ţării 

Moldovei. Facem cunoscut prin această carte a noastră tuiu- 

rora, cari vor vedea-o saii vor auzi-0 citindu-se, că ne-am sfă- 

tuit cu toți boerii noştri şi am dat această carle a noastră 

prietenilor noștri, tuturor Brașovenilor. Intru aceea să aibă în 

țeara noastră acelaş așezământ, ce l-au avut în zilele părinte- 

lui nostru, Alexandru voevod, și în zilele fraţilor noștri Iliaș, 

Ştefan și Petru voevod, anume: să le fie lor tuturora iertat 

a veni de bună voe în ţeara noastră cu mărfarile lor și a 

umbla prin ţeara noastră vînzând și cumpărând marfă pretultin- 

deni în ţeara noastră, pe la târguri și prin sate, ce le va fi lor 

pe plac ; iar vamă au să plătească de tară câte 4 geoşi; când vor 

întra în ţeara noastră și "când vor eşi din ţeara noastră, 

earăşi să dea, câte 4 groși să plătească, precum a a fost în vechiul 

așezământ; iar de boii să plătească câte 2 groși. lar vama Sucea- 

vei nicăirea în ţeara noastră să n'o plătească de cât la Sucea- 

“a, atunci când vor veni în Suceavă, iar în altă parte nicăirea să 

n'aibe a o plăti; și ori-ce alt drept vor îi avut pe timpul părintelui 

nostru, de aşijderea le dăm şi întărim lor prin această carte a noa- 

stră, toate cele mai sus scrise, să Je fie lor nestrămutate de ni- 

meni în viața noastră. Drept aceia, nici unul ain boerii noștri și 

nici un urednic, și nici un vameș, nicăirea în țeara noastră să nu 

cuteze a rupe lor acest așezământ pe capul și averea sea. Dar de 

Ja postavuri și de la inuri și de la ori-ce mărfuri vor avea să plă- 

tească vamă, precuim s'a orinduit mai nainte. Și intru aceasta e cre- 

dința Qomniei mele, a mai sus scrisului Petru voevod, şi credinţa
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tuturor boerilor noștri mari și mici. lar pentru mai mare tărie, 
tuturor celor de mai sus scrise, am poruncit credinciosului nos- 

iru, panului Petru logofătul, să scrie şi să atârne pecetea noastră 

de această carte a noastră. A scris Vulpaș în Suceava, în 
anul 6963=1455, luna Iunie 2. 

Nori. 

Alexandru-cel-Bun a avut doi fii cu numele de Petru. Primul, Petru II, 
născut din Maria-Marina, se constată ca domn în 1448 şi domneşte din 
Martie 1448 şi până în Maiii 1449. Mai nainte de această dată fusese a- 
sociat la domnie de fratele său Ștefan după înlăturarea lui lliaşi. lar după 
omorirea lui Ștefan de câtre Roman, el se refuşiă în Ungaria, căutând 
sprijin la Jon de Huniad. După Dlugosz, pe la 11447 el ar fi luat în că- 
sătorie pe sora lui Huniad, o femee trecută de vărstă. Cu ajutorul 
ce căpătă de la Huniad, Petru isbuti să ia domnia prin Martie 1448. 
Primul document ce cunoştem dela el e din 5 Aprilie. 1448 (Hasdeu, Arch 
Ist. vol.|, p. 453) iarai doilea e din 41 Septembrie acelaş an, un privile- 
giu comercial pentru Braşoveni, despre care face amintire Petra Aron în 
hrisovul său de mai sus. Prin ucest privilegiu Petru confirma negustori- 
Jor Braşoveni privelegiile, ce le avuseseră aceştia pe timpul tatălui s&u A. 
lexandru şi pe timpul traţilor săi Iliaș şi Ştefan, După acest privelegii, 
negustorii Braşoveni aveaă dreptul să cumpere şi să vândă mărfuri în 
toate târgurile din Moldova, plătind la intrare şi eşire câte 4 groşi de tară, 
iar de bou câte 2 groși, iar de la alte mărlun—postav şi in mai ales -atât 
cât era obiceiul din vremile vechi (|. Bogdan, Anal. Acad. Rom. seria Îl, 
—Tom. XI.) Despre sfârşitul său Cronica lui Urech= în acord cu cronicele 
anterioare zice : «lar Petru voevod după ce ai dat Chilia Ungurilor, aii 
domnit un an și au murit». 

AL doilea fiu, Petre III Aron, domneşte din Octombrie 1454 Şi până în 
4457. Acest Petru poartă răsboae pentru domnie cu fratele sâu bogdan 
și cu nepotul su Alexandrei. După cronica de la Bistrița, Bogdan II a 
lost omorit de acesta, la 16 Octombrie 1451, la Ră&useni, în Bucovina, a- 
proape de Suceava. Bogdan a fost înmormântat la Rădăuţi. Fiul său, Şte. 
fan-cel-Mare, i-a ridicat spre pomenire și vecinică odihnă pe locul unde 
fusese ucis, la Râuseni, biserica cu hramul Tăerei capului sf. Ion Boteză- 
torul. (vezi Kozak, Inseripţiun! din Bucovina, p. 112). Petru III Aron a tost 
cel dintăi, care a inchinat țeara Turcilor, oferindu-le anual un tribut de 
2000 galbeni ungurești. Această îachinare sta făcut în toamna anului 
1456. El a murit la anul 1469, tăiat de Ştefan-cel-Mare. Iată ce ne spu- 
ne Cronicarul polon, Dlugosz, în această privinţă : <Trimesau (Ștefan) și 
lui Petru — carele omorâse pre tată-său, şi lui încă se înpotrivea în
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domnie, ajutorit fiind de Mateiaş, craiul Ungariei, — cărţi şi daruri supt 

numele boerilor din Moldova, de l-au chemat să vină, să le fie domn, 

iar după ce au venit l-au prias viu şi i-au tăiat capul.» v. Şincai, Cro- 

nica Românilor, p. 54%.—Petru Aron a avut de urmaşi pe Alexandru şi 

pe llie, cari însă n'au domnit, Despre Alexandru ne vorbeşte Dlugosz,. 

(v. ed. 1-a, ÎI, col. 547—8; ed. a 2-a, XIV, p. 645—6), despre Ilie ne 

vorbese mai pe larg, Cromer, Michovie și Sarnicius: <Adunându-se 

seim în Petricovia la începutul anului 1501, din porunca Craiului loan 

Albert, au venit acolo soli de la Ştefan, palatinul Moldovenilor, cari 

după așezământul (în anul 1499) legat, cerea pre Ilie, feciorul lui 

Petru, carele fusese palatin mal nainte de Ştefan, pentru că se zicea: 

că pofteşte domnia Moldovei.—lar la cererea lui Ştefan a da pre nevi- 

novatui Elie, carele se ruga să nu-l dea, după multă sfătuire se vedea a 

fi lucru tirănese, a ţinea iarăşi pre rivalui soţului celui necredincios, de 

carele ar trebui să se teamă şi să se ferească, măcar că Polonilor le-ar 

fi fost de folos, totuşi se împotrivea așezământului mai "nainte făcut, şi 

se judeca, că Ştefan îl va lua cu război, căci solil încă asa se Jăuda. lară 

craiul gătindu-se cu oastea în Prusia, nu vrea să lase pre Ştefan protiv- 

nicul din dărăpt. Despre acestea aşa sfătuindu-se, Ilie nu s'au dat lui Şte- 

an, ci i-au tăiat capul înaintea solilor. Şi ca să nu se vadă a fi făcut 

aceia fără vină, preste dreptate, au scornit, că Elia au făcut cărţi viclene 

sub numele Craiului» V. Şincai, Cronica Rom. p. 102. 

ȘTEFAN-CEL-MARE. 

(2 Aprilie 1457 — 2 Iulie 1504) 
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1 Marire Bisiero at Grredana BOEBOAA, rupa Beata Alo: 
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cen Bemtan w Bpack; oven atac îi ovyen kre. Na To Aa
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W FlarĂaHApA BOEBOARI: KOAH AO HAUIEiĂ BEMAN Că TOPrORAm, 
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IIS Ehi AOBpOEOHO AMA NpIHTH AC HAUIEH BEAAH CA CEOEIO 
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+ A TOproBAEI, 19 Koan Haw Amaru. FÎ Amir BATA NAaTa- 
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FT 

STA MAATUTIL: W EANHOTO EHF NO ARaHaatekTre rpâtun, 
T 

â w esa no teavz-na-Acekre rpsuiu, d hiiTBapa 19 n, 
YX — ul A 4 

â. le no a rpo. Sl Goncoe Anire MHPAE AA He nadt'k'ra, 
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A k 4 x 
ante oy Gontk, Xomk Bi za aope Xoahan fi na Hzurpe Aa 

MEDELAH  Bbl CA 'TOpTOBRAEI CBOEL, Eupe Ad naar'kra 9 
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4 y- : . A 
Goe, anime Gonckor, â nnAr HATAE OY Haieu aeatan. H 
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Ad Bi WHu BOAHH Brin coRk fi of Kopo. fi nana 19 
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MUNHAH, HAN TOBAPA, HAN pr LO B4 AH Naule ANAd, Slacăan-
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A. flko an sverorkra BHIPHATH BOARI W HALE EMAIL AO 
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e To ui 
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â Bpauogkin Aă crpark Toro Ko Ban 80, Bou 
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FAOEY HE HAVE NH PpO, TRO AO Bi Haz BhI IDEO, 
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â seue nrijio. fl nusre w nau Ecrapa â Hu Cyphkiuni Aa He 
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cake oyaaru W Hu Hi cau rpo | mano Koaui ovexor'k 

A e a TA 
Bpauigkne ripe Ha CTOATU Ha ARO, ROAH AIE EV KTO Ha 

X | Ta A “e m 

ui "kraTu, â HE AA CV BOHH IIpHTH pe Ha Â BRIO Ani 

X ax 
ti CVANTH A SHI HHKTO ev HAUEHI  BEMAII BE H BOAH, Hu 
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BOldpH â HUH AROPHA Â HI LUIOTY Ad HE CAVRETR HI CVAHTUH 
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HALUIEH REANKON Kati Î Vpriie ria Al. To BACE Eille 

A 
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PEEUIE, LO Bhl HAZ BOAO HENODVRO AO HALIECO GIIBOTA. Sl na.
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A e'kpa Hame arponeanra ay Tebirucra, bi B'kpA BOIăpz 
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nau: &'kpa nana Alanonaa, e'kpa mana aankraa npaka- 
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nasa, R'kpa nana Hataura Moprza, e'Epa nana) Ilerpa Iona, 

A 
e'Epa nana Slagraa enarapk, e'kpa nana Tea Ruzar, Bkpa 

Ri 
nana Aluta Rpaat, e'kpa nana Avawunrmegui Grea, Bkpă 
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nana Heat, Bkpa nana Hcana nocrenita, Rkpa nana Gra- 
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HUMUpA BueTiapuuta, &kpa nana Gakhi cnarapk, B'kpa Nana 

i % a Ă 
Tasepa sanuta, B'kpa îta Sikpz cTonika E'Epa nana Iw- 
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BOLUIE tp'kno TOAW BACEAW Bhlill€ MICAHN, REA'RAIN ECANI HA- 

A A T 
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LIEAM &'kpuoaw; nanv Eu nauiv NORALARPIO, MHCATH Hi NEA 
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Hă ripuzkceru K CEAM” HAUIE AHNCTI. 
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Iu. Haiaura o Gork, e ak „Suăs ari. 

Pergament.— Pecetea atârnată de un șnur albastru de mătase, împletit 

în două vițe; mică, rotundă, de ceară roşie, cu legenda: <ț Ilsan 

Gredana Boesoani“>.— Arch. No. 177. 

+ Cu mila lui Dumnezău noi Ștefan voevod, domn al ţă- 

rii Moldovei. Facem cunoscul cu aceasta carte a noastră tu- 

turor, cari vor vedea-o sau citindu-se vor auzi-o, că ne-am sfă- 

tuit cu boerii noștri şi cu întreg sfatul nostru şi am dat această
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carte a nostră prietenilor noștri, tuturor Brașovenilor, şi tutu- 
ror negulătorilor, și întregei ţări a Bârsei ; tuturor oamenilor 
și tuturor neguțătorilor, Prin acesta să aibe de la noi acelaș 
așezământ și acelaşi drept, care l-au avut de la moșul nostru, 
de la Alexandru voevod: când vin cu mărfuri în țeara noa- 
stră, să fie liberi să vină de voe bună în ţeara noastră cu măr- 
furile lor, cari ce vor avea. Și vamă au să plătească: de tară 
câte pairn groși, precum a fost în vechiul drept, dat lor de 
predecesorii noștri; și să meargă de bună voe şi slobod pretutin- 
deni în țeara domniei mele; și pe la târguri și prin cetăţi să vinză 
marfa lor: şi postav și pânză și bobou, și ori ce vor avea, 
Dar pânza și boboul să-l Vânză cu cotul, iar postavul eu bu- 
cata să-l vânză la ori cine ar tărgui. Și vamă au să plătească: 
de bucată câte doisprezece groși, iar de Leubia câte opt-spre- 
zece groși, iar de Buda câte 8 groși, iar de Cehia câte 4 groși, 
lar vama Suceavei nicăirea să n'o plătească, de cât la Suceava, 
fie c'ar merge peste mare, ori car trece de acolo în Ungaria en 
mărfurile lor, tot la Suceava, au să plătească, vama Suceavei, jur 
alt undeva nicăirea în țeara nostră, Și să fie volnici ei a-și cum- 
păra şi boi și vaci, și tot ce cumpărau, fie marfă, sau altele 
în zilele moșului nostru, Alexandru voevod, așijderea și noi 
le-am dat lor acelaşi drept şi aceași voe. lar când vor vrea să 
ducă boi din ţeara noastră în Ungaria, atunci au să plătească 
de fie care bou câte 2 Sroși, și mai mult nimic să nu plătească. De 
așijderea veri cine va recunoaște la ei cai sau boi, ori unde în 
țeara noastră, şi-i va dovedi omul nostru pe Braşoveni prin oa- 
meni buni, și ei, Brașovenii, nu vor putea Gepune chezășie pen- 
tru cal sau pentru bou, atunci Brașovenii să pearză acest cal sau 
bou, şi mai multă gloabă să nu ia nici un gros, ci atât cât le-a 
fost şi paguba, iar mai mult nimic. Apoi nimeni din boerii noştri 
şi nică urednicul să nu cuteze a lua de la ei nici un groș. De 
așijderea veri cine din Brașoveni ar voisă stea dinaintea noa-
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stră în judecată (eu) cei cari-i vor pâră pe ei, ei să fie volnici a 

veni înaintea noastră ca să-i judecăm pe dânșii și alt nimeni în 

țeara noastră fără de voia lor, nici un boer şi nici vornicul și nici 

şoltuzul să nu cuteze a-i judeca pe ei şi nici a lua de la ei, nici 

un groș mai mult de cum scriu mai sus sub mare chin și urgie 

a domniei mele. Toate aceste de mai susce scriu, să le fie 

lor neclintite în viața noastră. Și întru aceasta e credința dom- 

niei mele mai sus scrisului, Ştefan voevod ; și credința mi- 

tropolitului nostru chir Teoctist, și credința boerilor noștri: 

credința panului Manoila, credinţa panului Vlaicu părealabul, 

credinţa panului Ilia3 Modruz, credința panului Petru Ponici, 

credința panului Albul spătarul, credința panului Toma Cân- 

dea, credinţa panului Mica Crale, credința panului Dumun- 

cușevici Steţeo, credinţa panului Cozma, credința panului, Isaia 

postelnicul, credinţa panului Stanimir vistiernicul, creâinţa pa- 

nului Sachiș spătarul, credința panului Tader ceașnicul, credința 

panului Zbeară stolnicul, credința panului loan comisul, și cre- 

dinţa tuturor boerilor noștri mari și mică. lar pentru mai mare 

tărie a tuturor celor de mai sus serise, am poruncit credin- 

ciosului nostru, panului sub-cancelar Vulpaș, ca să scrie și să 

atârne pecetea noastră de aceasta carte a noastră. 

A scris liiaş în Suceavă, în anul 6966—1458, Marlie 13. 

Noni. 

Despre Vulpaş. sub-cancelarul lui ȘŞtefan-cel-Mare, ne vorbesc mai 

multe urice atât de la Ştefan cât și de la predecesorii sei, Alexandru II 

şi Petru III Aron. In toate aceste urice Vulpaş, poarta titlul: când de 

scriitor, când de diiac, când de sub-cancelar, când de logofăt. Primul ce-l 

cunose e de la Alexandrei, dat în Suceava, în anul 1452, Octombrie 27, 

anume : la mărturie intre alți piseri figurează şi Vulpaş : <H nncapese 

satu : nanz 'Toaaepa Ipoaanz n Aospvaz n Kpzert n Byanauz> (Uljan. pag. 78).; 

apoi în mal multe de la Petru Aron, mai toate date din Suceavă : 15 Au- 

gust 1455 (Arch. Stat., M-rea Neamţu), 2 Iunie 1455 (vezi pag. 155), 15 Iunie 

1456, iarăş la mărturie cu mai mulţi scriitori : <H nucapu nabin : nanz 'ToaAepa
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Tlgoaanz n nanz Aokpaz n nana KEpzcrk n nana Byanauiz ui nauz Coazmanz, 
(Uljan. pag. 88). ; în mar multe de la Ştefan-cel-Mare ; Târgul de jos. 
1458 Aprilie 12 (Melchisedec, Cron. Rom. |, p. 119), 8 Decembrie 1465, 
ca diiac : nuc, RSanaua Aaa, (Acad. Rom. 7/XIII), în 1469 Aprilie î, ca 
gramatic: nuc. Boyanaut rpamarur (Arch. Stat., M-rea Neamţu). Despre Vulpaş 
ca logotăt ne vorbește scrisoarea lui Basarab-cel-Bătrân adresată Bra- 
şovenilor, prin care le cere ajutor contra Tureilor: «Căci se află acur 
la domnia mea solu! fratelui meu Stefan voevod, jupân Vulpaş logo- 
fătul ; l-a trimes înainte, iar Ştefan voevod vine cu toate oștile sale în 
ajutorul nostru». |. Bogdan, Documente şi Regeste pag. 76. 
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Iu. v Gruaet, 10. î. 

Hântie. — Pecetea aplicată în față : mică, rotundă, de ceară roșie, cu 

legenda : «<ţ Mesari lw Gregana noeroat> — Arch. No. 439. 

e, 1457—1458. 

-- Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezău domn al ţării Mol- 

dovei. Am dat și dăm acestă carte a noastră, am făgăduit şi 

făgăduim tuturor neguţătorilor din sfânta. coroană Ungară. Întru 

acea, să le fie lor iertat să vină de bună voe și fără în- 

tărziere în ţeara noastră cu tot avutul și marfa lor, a târgui şi 

cumpăra slobod şi de bună voe, fără întărziere şi pagubă, fie 

în pace fie în râzmiriţă; să le fie lor iertat pentru oră-ce 

să treacă în Ungaria cu toate mărfurile lor fără de nici o 

întărziere și pagubă. Toate cele mai sus scrise le făgăduesc 

tuturor neguțătorilor din Regat, că le vom păstra și implini, 

pe cinstea şi legea noastră creștinească, fără de viclenie și 

fără de nici o înșelăciune. Şi întru aceasta e credința domniei 

mele şi credința tuturor boerilor noștri mari și mici. 

Scrisă în Suceava, lulie 10. 

NorIrE. 

In anul 8986=1458 Februarie în 13, Ștefan-cel-Mare întăreşte M-rei 

Neamţu cu hramul sfintei Inălţări, doi tătari şi satul Baloseştii. Pe ver- 

sul acestui uric scris de logolătul Dobrul, se citeşte următoarea prețioasă 

notiță : «Ilpzeke €raa czreopu npnaiaie aeatiro Gredahz ROERSA, Î WH N9CTABă 

CRSH MEAT HORIA EEAHtiii Ha cEu npuetain Hkmeukar  monacrupE». In tradu- 

cere: «j Intăi când făcu privilegiu marele Ștefan voevod, atunci el puse 

pecetia sa cea, nouă şi mare pe acest privilegiu al M-rei Neamţului». Arch. 

Stat, M-rea Neamţu. 
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Ilu. $ Baasu, De. iu. 
Hârtie. — Pecetie aplicată pe verso : mijlocie, de ceară roșie, rotundă, cu legenda: «+ eva lu Greşana Recea n THh2.5 marca hârtiei: o cumpănă în cere. —Arch. No. 440, 
e. 1460—1464. 

+ La ai nostru iubit prieten, Şoltuzului din Braşov. 

1 Stefan voevod, cu mila lui Dumnezău domn al țării Moldovei. Scriu la al nostru iubit prieten, șoltazului din Bra- 
Șov. Și după aceea, te rog pe domnia-ta, ca prieten ai nos- 
tru, să lași pe sluga noastră, pe meşterul Mihail, ca să vină la noi cu săbii și cu arme, căci ns trebuese, să-le avem pentru 
păgâni. De alta, lasă-l pentru (hatirul nostru) voia noastră, 

Serisă în Vaslui, Februarie 18. 
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lu. na BaaSu, Pe. nr. 

Hântie.— Peceteu aplicată : mijlocie, rotunttă, de ceară roșie, s'a pierdut. 

Arch. No 443. 

e. 1460—1465, 

La ai noştri buni prieteni, birăului şi tuturori bătrânilor din Braşov. ; 

-- 16 Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezău domn al țării 

Moldovei. Scrie domnia mea la ai noștri buni prieteni, birău-. 

lui și tuturor bătrânilor din Brașov. Şi după aceea, cartea dom- 

niei vostre ce ne-aţi scris și ce ne-aţi recomânduit prin omul 

vostru, prin meșterul Mihaiii, noi totul bine am înţeles, pentru 

cele ce ne daţi domnia voastră a ştire de lucrul 'Turcilor, că vin 

asupra domniei mele, apoi ei s'au înapoiat şi s'au dus de unde au. 

venit. Drept aceea vă rugăm pe domnia voastră, că ce veţi 

mai şti de acum nainte, domnia voastră iar să ne daţi novă a 

ştire. Şi veri câte vă va spune domniei voastre de la domnia. 

mea, omul vostru, meșterul Mihai, voi să-l credeţi în toate, 

căci sunt cuvintele noastre. ” 

Scrisă în Vaslui, Februarie 18.
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Scrisoarea lui Ștefan-cel- Mare, domnul JMolaover, 

către 

Prhiepiscopul Ohrider, Dorotei. 

L. 

IM uaceruie Bones Îwannn Grrebanz RCEROAA. POCNoA HA 

BEMasi Msanaoeaajinenen, Base ku apyieuncroni$ 

nprBie iscrunianie n &nc'kawn Banrapwatn n CGphBarGat n 

AaRiNcRHMR BEAATA An WEBAAAATEAR, pap cgaru ce 9 [ocnoan. 

(Deane 654u Tu BEACMS, rare MWTPONOAHTI Hain Rh 

Hneapiwhn Scene, 4 HEMOXGAIn Tae NocAaTn Hnere, AA ro 

PVEOHOASKHUIL, AARTOTU păaui NSTHhIE, 5 CTpAA păin n 

HăcHAIA MBCAOAAHCRATE ; BAHIGKE CTPACAR WEHApR:RIANIA 

SCAN ; SCAHILALWAM BOIRON HE BANAAHBIAVI CPpAHaANuI. 

Toro paAni AMOAHMK TEROE BAAWENICTRO, takO Aa nscaeuu 

HâAih TECE BAATOCAOBEHIE n VAOB'kHIE, KOH AA Haatn A 

TponoanTra Seramenito (sic yeranoaraTu). H exe ae moanamn: 

He npkapkru AMcAi6nia Haul6re, H 3ApaRtCTBOBATUI Tu A'k- 

TH MHIUTHIMH WBRYOAH, dinu. 

Bz akro „sua, avkcena fInpnata, ÎuauiTun A.
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Cu mila lui Dumnezău loan Ștefan voevod, domn a toată țeara 

Muldovlahiei. Prea fericitului arhiepiscop al primei Justiniane 

şi al tuturor Bulgarilor și al Sârbilor şi al ţărilor Daciane oblădui- 

tor, a se bucura întra Domnul. Insă fie-ţi cunoscut, că mitro- 

politul nostru Kir Visarion a adormit, și nu pot trimete a- 

colo pe altul, să-l hirotonisești, pentru lungimea căii, şi pen- 

teu frica şi silniciile musulmănești ; pentru-că de frică suntem 

cuprinși, i-am auzit oștind în parţile apusului. Drept aceia rog 

fericirea ta, ca să ne trimeteți nouă binecuvântarea ta, și Oa- 

meni, cari să ne statornicească mitropolit. Și încă ne rugăm 

a nu trece cu vederea rugăciunea noastră. Și fii sănătos în 

curs de mulţi ani, amin. 

In anul 6964=1456, luna Aprilie, Indicţionul 14. 

Respunsul arhiepiscopului j)orotei. 

LA. 

Apogeni AHAGCTII Bomiero apkienuckonz nprBie Igeru- 

uianie, n Bgzcka Banrapwat iu” Gpniareamn, Gerkpuniain 

CTpanaitts H NpOUHAt. 

Baarouecrutom5 n Boroan AApORaRHoMS Hi XpueToan- 

ROAMS rocnoauH$ Îwanns Gredans BoeRoAe Bzacen BEatan 

MSAAoBAakiHekOH, EAATOAATE H MHAOCTI H AHph WTk Bora 

Y . ă e . 

naceapuiureata n [ocnoaa namere Leca Xpucra pa ES- 

AETh € TOEOW, AMHHR. Ile ckain AarecTn $ 3HaHie TROEAIS
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BAAPOMECTEIIO : NOHIEXRE An pinA& 'Taoe HHCANIE, n pasn- 

BpAYR 6X€ Mn niheaat €cu, H W rip'keraRaeniu MH'TpONOAnTA. 

BAuEre, n XoT'kyn cam HpinTu TAMo, DA MOE uno'kiie 

HOCAATH; HA A0Bp5 NEHARHCTIHUKh AABOAR H HCKOHEI 34rIn- 

HATEan poA$ Xpnceriaunckom$ BASABHE NEKOIR KpAMOAS 

MERAS BOArdpui Hauierc rpaAa n KAHpoca IMPREORHAATO ; uap$ 
în 

XE CSAnTanS A sxameas, Bh3BpArHBnul5 ce w 3eman pna- 

NALURKHIG, noBea'kan Nâch nip'kceau'ru Bă HoHerr AHt'FUHh 

TPâAh H CA W"RrOAHKO BCAIdpH H RANpHRGI Hanie€ upukani, lore 

PAAH NOCAAYK PROEAMS BAArOUECTIIO rHcARIE HALIEro em'kpenia, 

taKO AA H3BepeTre cet mnrponoanra n B4BORnHBIa rIpa- 

HAR H HO SCTABS CBEThIHC WTEN, H Ad Pa pBRONOAO- 

XHTE CA 'TAMOLLIHEIMH EfiHCKOrIRI, NpH3RAR'UIE KA ces un 

mu'rponoanra YrpwEaaţitickare, BpATA HALUEro n CacASHEHU- 

Kă Krph ANAkApia ; 34 MERE H "Ph WEAACTH HAUIGIE &cTa ; ASH 

Aexe Bors wâparuri Haui$ CKpHBR Hă paAocTh. Îlpouee, Aa 

Sumner Poenean Born TROE Baarcunerie ta webyoak 

AkTa MHWrEIHya, AMHHI. 

Hz a'kro „sua, avkcenta COkrogpia, înAu'riwnu 3 (drept : 

„Sue. înd. 16).
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Dorotei cu mila lui Dumnezău arhiepiscop al primei Justi- 

niane, și al tuturor Bulgarilor şi al Sărbilor, și al părţilor de 
miază-noapte, ș. e. |. 

Bine-cinstiturului şi de Dumnezău dăruitorului și iubitoralui de 
Christos, domnului ioan Ștefan voevod a toată ţeara Muldovlahi- 
ei, har şi milă şi pace de la Dumnezău a tot ţiitorul şi Domnul 

nostru Isus Chistos să fie cu tine, amin. După aceea, să fie în 

“ştire bine-cinstirei tale, pentru că mi-a venit a ta scrisoare, 
și am înțeles ceea-ce mi-ai scris, și despre r&posarea mitro- 

politului vostru, şi a și fi vrut însu-mi a veni acolo, sau ai 
mei oameni a trimete, ci uritorul de bine diavolul, şi împedi- 

cătorul neamului creștinese dintru început a ațâţat oare-care 

răscoală între boerii cetăţii noastre şi între clerul bisericesc. 

lar împăratul Sultan Mahomed, întorcându-se din țeara Arnău- 

tească, a poruncit a ne strămuta în cetatea lui Constantin: 

şi cu vre-o câţi-va boeri şi clerici ai bisericei noastre, Drept 

aceea am trimes bine-cinstirei tale scrisoarea smereniei noastre, 

ca să vă alegeți mitropolit după legiuitele pravili, şi după a- 

şezămăntul Sfinţilor Părinţi, și să-l hirotonisiţi cu episcopii 

de acolo, poftind la voi și pe mitropolitul Ungrovlahiei, 

fratele nostru şi conslujitorul, kir Macarie, pentru că și 

acela este al eparhiei noastre, până când Dumnezău va în 

toarce scârba noastră spre bucurie. Intru celelalte, să înmul- 

țească Domnul Dumnezău ata bună-cinstire în curs de mulți 

ani, Amin. 

In anul 6965—1456, luna Octombrie, îndicţionul 15. 

Nori. 

Textul slav al corespondenţei de mai sus este luat din revista «Sta- 

vine» (Agram, vol. XII, 1880, p. 253—254), unde a fost publicat de V 

Katanovsky, după copiile scrisorilor de pe vremuri, găsite întrun Nomo- 

canon sărbesc aflat în Muzeul Rumjantzov, Moscova N>. 1707, O traducere 

9
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după aceste scrișori sa publicat la 1845 în <Magasinul istorie pentru 

Dacia» Vol. ], p. '271—78. Nomocanomul acesta—după cum ne arută no- 

tiţa-i jiârginală— a fost scris de diacul Dumitru (Anamnrpta) la 6974=—1466 

după porunca mitropolitului Dorotei, Între 1460—1466 mersese. .mitropg- 

Mitul Dorotei la Kratova, azi în Albania, şi acolo orândui pe diacul Du- 

Tiitru, să serie Nomocanobul în limba sărbească” pentru "biserica patriar- 

chiei de Ohrida:i— Anul şi indicţionul serisorilor:de mal sus & greşit 

„dat, trebueşte îndreptat din 1456 în 1466. D-I. „profesor D. Onciul .rectifică 

la curs aceasta dată şi propune a se citi data serisorei lui Ştefan : anui 

6974, Aprili€” îndietion: 14, în doc de 6964, Aprilie îndiction':4, egal cu 

„1466; iar. data scrisorii. arhiepiscopului Dorotei către Ştefan .: anul 6975, 

Octombrie îndicțion 15, în loc de 6966 îndicțion 5. Argumentele sunt: 

In scrisoarea să către arhiepiscop, Ștefan zice că pe atubcă Turcii, după 

cum a auzit:-'oștiaui în părţile Apusului.; iar în r&spunsul arhiepiscopului 

Dorotei se zice că tot atunci sultanul Mahomed, întorcându-se din ţeara 

Arnăuţească, a poruncit arhiepiscopului să se strămute la Covstantino- 

“pol. Aceste înprejurări du 'concordă: de loc cu laptele din anul 1456, 

când Mahomed atacă Belgradul la Dunăre. Cea dintăiii expediţie în ţeara 

Arnăuţească, adică Albania, condusă de Mahomed in persoană, s'a făcut 

în anul 1466. Din acel an trebu6 deci să fie şi 'serisoarea arhiepiscopu- 

iui.. Dorotei, care menţionează aceasta expediţie ca întemplată puţin mai 

nainte. Şi notița contimporană din Nomocanonul, în care s'a păstrat a- 

ceastă corespondenţă, spune că Dorofei a fost “scos din scaun și dus la 

Constantinopol în anul 697%—1466, în al cinci-spre-zecelea an al dom- 

„niel: lut: Mahomed. Adăogăm la această, că în vechime, ca şi azi era obi- 

„ceiul de a se lua copi după bărtiile, ce emanuu din diferitele cancelari! 

spre păstrăre. Notiţa din Nomocanon confirmă acest lucru când spune, 

„că s'a scris, 'adică transcris, de diacul Dimitrie în 1466 cu porunca arhie- 

piscopului Dorotei. Apoi mai vine constatarea din notițe, la pagina 111 — 

'442, a titlului de «domn al Moldovlahier» pe care Ștefan nu-l ia de cât 

ddată cu -eucerirea Chiliei şi a: Catăţii-Albe, în 1465 şi-l poartă până după 

perderea .acestor cetăţi, care sa întămplat la 1484. Deci data admisă 

1486 rămâne îndiscutabilă. Mitropolitul Visarion, pentru urmaşul căruia 

“Ştefan cere bine-cuvântarea arhiepiscopului de Ohrida, nu poate fi altui 

de cât episcopul de Roman, care, din timpul când ţara era împărţită în- 

tre doi domni, luase titlul de mitropolit, ca episcop al ţări! de jos. Ur- 

maşul lut Visarion în scaunul episcopiei de Moman a fost Tarasie cl. 

Melchisedek, Cronica Romanulu! p.117. Tarasie se constată mai întâi în 

Julie 1466 intrun uric al lul Ştefan-cel-Mare. (Hasdeu, Arch. Istorică, vol. 

I. p.114.
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Ilu. ov Gouane,B At „Sun, aa Te. r. 

Hârtie. -- Pecetie aplicată în faţă : mijlocie, rotundă, de ceară roşie, cu 

legenda : <ţ Ileuara Iw Grebana Boenoati H ra>.; marca hârtiel: un cap 

de boi.—Arch. No. 444. 

+ l& Ștefan voevod cu mila lui Dumnezău domn a toată 

țţeara Moldovlăhiei. Dă domnia mea, această carte și jură- 

mânt, precum stă în toată lumea și se cuvine la ade- 

văraţii creștini, la ai noştri drepți prieteni, şoltuzilor și 

părgarilor și tuturor orășenilor și tuturor neguțătorilo» din Bra- 

șov de la mare până la mic. Intru aceea ca să vină și să treacă 

Ja domnia mea, și în ţeara domniei mele, slobod şi de bună 

voe cu tot negoțul lor și cu tot avutul lor sau mult sau puţin, 

cari ce vor avea ; apoi ei să vină și să treacă, slobod și de bună
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voe, fără de nici o întărziere și pagubă la domnia mea și 

cu negoțul lor. Și când ne-am întocmi cu negoțul lor și 

prietenii noștri, apoi să ne întocmim precum e cu cale a ne 

întocmi. Și când nu ne-am tocmi, apoi, domnia lor să fie slobozi 

și de bună voe la noi și în țările noastre a cheltui avutul lor..., 
cari ce vor avea, sau în târg sau în sate... fără întărziere şi 

fără pagubă. De așijderaa mită să nu se ia nicăirea în țările 

noastre, nici în tărguri, dar nici în sateşi nici la vamă, ori 

pe unde ar trece ei. Şi iar când le-a fi vremea să meargă la 

locul lor în Brașov, apoi, domnia lor să treacă sloboa șide bună 

voe cu tot negoţul şi avutul lor, san mult sau puţin, cari ce vor 

avea, fără grije şi fără pagubă, precum am scris mai sus și am 

făgăduit prietenilor noștri neguţătorilor din Braşov celor mari și 

celor mici. Şi întru aceasta este credinţa și sufletul domniei 
mele, a mai sus scrisului Ştefan voevod, și credinţa și sufle- 
tul tuturor boerilor domniei mele mari și mici. 

Scris în Suceava, în anul 6980=1472, luna lanuarie în 3. 
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Me M MT . . m 
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Te m e m M 
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— - 
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m M MM 
„T4DHHA, NANA Torprwana eniarapt, €_NâUJH 'TOBAPO ABUH TA HA
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m ui , A 
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T 

VUHHHTHA BApe 119 Baia BOA Bar. 

e N — 

[lu. v Gvuaat, Ge. ri. 

Hârtie — Pecetia aplicată, pe verso : mică, rotundă, de ceară roşie, sa 

pierdut ; semnul hârtiei : 0 grapă.—Arch. No. 441. 

e. 1474. 

1 Prietenilor domniei mele, birăului şi tuturor bătrânilor din Braşov, 

scumpi nouă. 

T lo Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezău domn al (ării 

Moldovlahiei. Scrie domnia mea prietenilor domniei mele birău- 

lui și tuturor bătrânilor din Brașov, iubiţi și nobili prieteni, 

luați seamă domnia voastră, că am trimes acolo la domnia 

voastră pe credinciosul nostru boer, pan Totrușan spătarul, cu 

banii noştei ca să ne cumpere de acolo cele ce ne sunt de 

trebuinţă. Drept aceea vă rog pe domnia voastră că să staţi 

alăturea cu dânsul prin târg şi să ne cumpăraţi cele ce ne 

trebuesc: unde scări, unde arme, unde frâne; tot ce vă va 

spune el. Acestea vă rugăm pe domnia voastră, vamă să nu ne 

luaţi, iar eu voiă fi al vostru toată viaţa şi voiii face pe voia 

voastră în ori și ce va fi voia voastră. | 

Scris în Suceava, !Septembrie 13.
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EU BEccan, aa. Îlu. ov Acne “Tparoy, Ho. a. 
Hâytie. — Pecetia aplicată pe verso la închizătura serisoarei : mijlocie, 

rotundă, de ceară roșie, cu legenda : <f Ilea Greana Bsenoani2. 
Arch. No. 437, 
c. 1475. 
i Intelepţilor şi nobililor şi celor destoinici de toată cinstea, la ai 

noştri dragi prieteni, tuturor Braşovenilor. 

T I& Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării 
Moldovei. Serie domnia mea prietenilor domniei mele, tuturor 
Brașovenilor. Și după aceea să știți domnia voastră de lucru!
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pentru care aţi trimes la noi soli pe fraţii voștri, pe jupânul Gaş- 

par și pe jupâu Mihail, că noi întru totul bine v'anmn înţeles, tot cu 

deamăruntul. Și iarăși câte vorbe am avut de spus către domnia 

voastră, apoi noi arândul tolul le-am desiușit lor. Și câte vă vor 

spune domniri voastre de la domnia mea, voi întru toate să-i 

credeţi, ca și cum am vorbi noi inşine cu domnia voastră. Căci 

noi suntem slugile craiului şi ai sfintei coroane și prieteni ai voştri 

și ai întregei creștinătăţi. Și Dumnezeu să vă bucure, amin. 

Scrisă în Târgul de Jos, Noembrie 1. 
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Hârtie — Pecetia aplicată pe verso: mijlocie, rotundă, de ceară roșie, cu 
legenda : «i Hesari lw Greiana goetoani n run». —Arch No. 445. 

e. 1479 —1480. 
+ La ai noştri huni prieteni, Dirăului dia Braşov şi tuturor pârgarilor. 

lo Ștefan voevod, eu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol- 
dovlahiei. Scrie domnia mea multă sănătate la ai noştri buni 
prieteni, birăului din Brașov şi tuturor pârgarilor. Și despre aceas- 
ta dav de ştire domniei voastre: iată că s'a întâmplat lucrul de 
au prădat Tureii și Muntenii ţeara domnului nostru a craiului, pe 
Săcui. Drept aceea, acum iscoadele noastre ce vin, ei, nouă aşa ne 
spuu: că Turcii au și alte oști gata și cearcă pe undeva să trea- 
că sau împotriva noastră sau asupra voastră. Drept aceea 
domnia: voastră veghiaţi bine cu iscoadele. Și dacă veţi vedea, 
domnia voaslră, că acești împelițaţi sau împotriva voastră sau a- 
supra noastră au pornit, apoi voi fiţi gata și nouă de grabă să 
ne lrimeteți a știre, și ziua și noaptea, să fim şi noi gata, să 
stăm la olallă cu domnia voastră în potriva acestori vrăjmași. 
Alia, trimeteţi și lu Batăr Ştefan, să se aproprie iute acolea. 
Și Dumnezeu să vă bucure. Scris în Hârlău, Iulie a 9-a zi. Și 
iarăşi vă rog pe domnia voastră ca să trimeteţi această carte 
a domniei mele, pe care o să vi-o dea domniei voastre aceasta 
slugă a domniei mele, anume Mircea, car îndată s'o irimeteţi 
la fratele meu Batăr Ştelan. 
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Proclamaţia lui Șiefan-cel-Mare către boerii Brăileni. 
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NpZBĂ, ca Bzce Bau Hatanicat, EANKO BTO fAtA, Tepe cit Ypa- 

3 

HHTE WANAHIE, în VUpETE BOVAĂ CTE Wpaaii H IpABO. BE Hit 

EAHHO Boa Îi rpitovy fi ovezanenia. Nonee Aa narv:
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Na. ea Acnc-Tpzst, %, ei. 

Hârtie.—  Peretie aplicată : mijlocie, rotundă, de ceară ruşie, cu legenda: 
«7 Iesara Iw Cregana aoetoasi ui rune,— Arch. NO. 447, ! 

e. 1481. 

t lo Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezău domn a toată. 
țeara Mo!dovlahiei, Scrie domnia mea tuturor boerilor, şi celor 
inari și celor mici, şi tutoror judeţilor şi tuturor judecătorilor, și 
tuturor supușilor, de la mic până la mare, din. tot ţinutul Brăilei. 
Și după aceea, așa să vă fie în ştire : căam luat domnia mea pe: 
lângă mine pe fiul domniei mele Mircea voevod și n'am să-l] 
las de lângă mine, ci voiă stărui pentru binele lui ca și pen- 
tru al mei, eii însu-mi cu capul meu și cu boerii mei și cu toată 
țeara mea ca să-şi dobândească baștina să, țeara românească, 
căci îi este baștină dreaptă cum şi Dumnezău șlie și voi încă 
știți. Drept aceea. vă grăiese vouă: în ceasul in care veţi ve- 
dea acestă scrisoare a domniei mele, apoi voi în același ceas 
intoarceţi-vă iarăși la locurile voasire, care pe unde aţi fost 
şi pe unde aţi șezut mai nainte, cu tot avutul vostru, cât va 
avea fie- care, şi vă păstraţi avutul, și araţi pe unde aţi arat şi.
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mai nainte, fără nici o frică, grije sau temere. Fiind-că așa să știți: 
-că nu ne gândim să vă facem vouă, nici un rău și nici o pagu- 

bă, ci hrăniţi-vă și trăiţi în pace. Şi așijderea cui va fi voia 

să vină, să vină la domnia mea și la fiul domniei mele Mir- 
cea voevod, iar domnia mea și fiul domniei mele Mircea vce- 

-vod îl vom milui pe acela și-l vom hrăni și-l vom cinsti. Și 

întru aceasta este credința domniei mele și credința boerilor 

domniei mele, mari şi mici, 

Scrisă în Târgul de jos, Februarie în 15. 

Răspunsul boerilor Brăileni. 
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u ui e 
mic. H rakon Aa za: HMaMo TIPA, BEAHKA îi AORPA, Ii HAMaMO: 

pr x x w | x 
MU W CRE CTpâNa ; Ad 3Ha epe CEH [NO TAARA IIEAMO AOH'TuH HA 

N c 
T 

TEBE H CTANSTH 1peM0 KO rha HH Bacapate ROHROAL, A W- 

X 
KHNSTHA HALE TAABE. 

T De la toți boerii Brăileni şi de la toți cnejii și de la. 
toți românii, scriem ţie, domnului moidovenesc, Ștefane voe- 
vod. Ai tu oare omenie, aitu minte, ai tu creer, de-li pră- 
pădești cerneala și hârtia și pentru un copil de curvă, pentru 
fiul Călţunei, și zici că-ți este fiu ? Dacă ţi-e fiu şi vreai să-i 
faci bine, atunci lasă-l să fie după moartea ta domn în locul. 
tău, și pe mumă-sa (Călțuna) ia-o și ţine-o să-ți fie doamnă, 
cum ai ținut-o în ţeara noastră toți pescarii din Brăila, ţine-o 
și tu să-ți fie doamnă. Și invaţă-ţi ţeara ta cum să te slujească, 
iar de noi să te ferești, căci dacă cauţi pe naiba, ai să-l gă- 
seşti. Și așa să știi: domn avem, mare și bun, și avem pace 

din toate părţile; să şti că toţi pe capete vom veni îm- 
potriva ta și vom lupta alăturea de domnul nostru Basarab. 
voevod, până 'n ruptul capetelor noastre. 

Proclamaţia lui Ștefan-cel Mare către poerii Buzăeni. 
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„degenda : «ţ Ileuari Îw Gregana aoenoati n run.» Scrisoarea e scrisă cu cer- 
neală albastră.—Areh. No. 448



ec. 1481. 

+ l& Stefan voevod, cu mila lui Dumnezău domn a toată 
teara Moldovlahiei. Scrie domnia mea tuturor boerilor, mari 

Și mici, şi tuturor judeţilor şi tuturor judecătorilor și tuturor 

supuşilor, de lu mic până la nare, din tot ţinutul Buzăului și 
al Rimnicului. Şi după aceea, aşa să vă fie în ştire : că um luat 

domnia mea pe lângă mine pe fiul domniei mele Mircea voe- 

vod și nu-i voiu lăsa de lângă mine, ci voiă stărui pentru bi- 

“mele lui ca şi penteu al meă, eu însa-mi cu capul ineu şi cu 

buerii mei și cu tuată țeara mea. ca să-și dobândească baștina 

sa, ţeara românească, căci îi este baştină dreaptă cum Dumnezău 

ştie şi cum voi singuri biue ştiţi. Drept aceea vă grăesc vouă : în 

ceasul în care veţi vedea această scrisoare a domniei mele, 

apoi voi în ucelaș ceas întourceți-vă iarăşi la locurile voastre, 

fie care pe unde a fost și pe unde aţi șezut mai nainte, cu tot 

avutul vostru, cât vu avea fie-care și vă păstraţi avutul, și araţi 

pe unde aţi arat şi mai naiote, fără nici o grije, lrică sau temere. 

Căci așa să ştiţi : că nu ne gândim să vă lacem vovă nici un 

r&u şi nici o pagubă, ci vă veti hrăni şi veţi trăi in pace. De așij- 

derea ori-cui va fi voia să vină, să vină la domnia mea și la fiul 

domniei mele Mircea voevod, iur domnia mea şi fiul domnie; 

mele Mircea voevod il vom milui pe unul ca acela şi-l vom 

"hrăni şi-l vom cinsti, Şi întru aceasta este credință domniei 

mele și credința boerilor domniei. mele, mari şi mici. 

Scrisă in Târgu! de jos. Martie îu to. 

REspunsul boerilor Buzăeni. 
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ec. 1481. 

-+ De la toţi boerii Buzăeni şi Rimniceni şi de la toţi enejii 

şi de Ja toți românii, scriem ţie, domnului moldovenesc, Ste- 

fane voevod. Ai tu oare omenie, ai tu minte, ai tu creer, de-i 

prăpădești cerneala şi hârtia și pentru un copil de curvă, pentru 

fiul Călţunei, și zici că-ţi este fiu ? Dacă ţi-e fiu și vreai să-i faci 

bine, atunci lasă-] să fie după moartea ta domn în locul tău, 

și pe muma-sa Câlţuna ia-o și ţine-o să-ţi fie doamnă, cum 

ai ţinut-o în țeara noastră toți pescarii din Brăila, ţine-o și 

tu să-ți fie doamnă. Şi învaţă-ţi ţeara ta cum să te slujească, 

iar de noi să te ferești, căci dacă cauţi pe naiba, ai să-l gă-
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sești. Şi așa să știi: domn avem, mare şi bun, și avem pace 

din toate părţile, şi să știi că toţi pe capete vom veni asupra 

ta și vom lupta alăturea de domnul nostru Basaraba voevod, 

până n ruptul capetelor noastre. 
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%) Asupra privilegiului de mai sus cf. şi zesumatul dat de d-i B. P. Hasdeu în a sa archivă 

Istorică: 1, 2; 6. Fiind în legătură cu cele din Braşov, şi peniru cuprinsul său înteresant, not 

îi publicăm din nou după original, 

10
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Pergument. Pecetia atârnată de un șnur albastru de mătase, împletit în 
două vițe, s'a pierdut. — Arch. Stut., M-rea sf. Sava, pach. 34, No. 2. 

T Cu mila lui Dumnezeu noi Ştefan voevod, domn al ţării 
Moldovei. Facem înștiințare prin această carte a noastre tutu- 
rOr, cari vor vedea-o sau 0 vor auzi-o citindu-se, ca a bine 
voit domnia mea de a noastră bună voie și cu curată și lu- 
minată inimă, din toată buna voia noastră şi din ajutorul lui 

Dumnezeu, am dat şi am întărit dania predecesorilor noștri 
mănăstirei noastre, unde este hramul Adormirea prea sfântei 
Născătoare de I)umnezeu. care e pe Bistriţa, unde e stareţ 
kir Eustatie : vama mare şi cea mică și cisla de la Băcău, de 
așijderea și vama din 'Lăzlău. Și ast-fel ori-ce neguţători şi 
ori de unde ar veni și vor aduna mărfurile lor în Băcău, apoi 
ei (calugării) să ia de la dânșii de grivne vama cea mare, 
iar de marfa curentă apoi ei să ia de car după lege 'Toate 
acestea să fie mai sus zisei mănăstiri, arie cu tot veni- 
tul, nestricat nici odată în veci. Și spre aceasta e credinţa 
domniei noastre, a mai sus scrisului Ștefan voevod, și credinţa, 

“mitropolitului nostru kir Teoctist și credința boerilor noştri 
[urmează boerii]. A scris Isaia Șușmanovici în Suceava la 
anul 6968= 1460, luna Aprilie 23, în ziua de sfantul Gheorghe.
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NOTITE. 

„Ştefan-cel-Mare este fiul lui Bogdan al II-lea, cel ucis la Râuseni.. Bog- 

“dan al II-lea a domnit doi ani : din Octombrie 1449 şi până în Octom- 

brie 1451. Ca domn s'a arătat un bun oştean și urmaşul avea cui să sea- 

mene. Bogdan al II-lea a fost fiul lui Alexandru-cel-Bun. Trăise pe 

vremuri de restriște la curtea Munteniei şi acolo poate făcu cunoştinţă 

cu Oltea-Maria, pe care o luă de soţie. Cu Oltea-Maria avu de fii pe 

Ştefan, Ioachim, loan, Cârstea, Maria și Sora. De ait-fel pomelnicul de la 

Bistriţa ne dă pe părinte, pe fii şi întreaga lor odraslă. lată-l : «Iloavkuă, 

Ta, BATONETHBArE_ rocnoaâpt. Gregana no&aoax, ca BorAaHa Bs€B0Ani, A MATEpe 

€rs Gart, A cnm 6ră, flaeăanagn, Hafâuua, Flerpa, Boraana, Boraana-B aâaa, 

Ă" Azipep Ero Gata, A roensaxi €rs, Gracsia, Magia A „As5raă Magia A Ma. 

găhua, MTA faeăanApoen, A A spâria 6r5, Îânar m, În get, A cecrpi Gro, Ma. 

pia î Gopo» In traducere: «Pomeneşte Doamne, pe bine-cinstitorul domn 

Ştetan voevod, fiiul lui Bogdan voevod, şi pe mama lui Oltea, şi pe fii săi, A- : 

Jexandru, Iliaș, Petru, Bogdan şi Bogdan-Vlad, şi pe fica sa Olena, şi soțiile 

sale, Evdochia, Maria şi alta Marie şi Maruşca, mama lui ' Alexanâru, 

şi pe fraţii săi Ioachim, loan, şi Cârstea, şi pe surorile sale, Maria şi Sora» 

Mama lu! Ştefan-cel-Mare, Oltea, a murit la anul 1464, Noembrie în 4, 

şi sa îngropat la M-rea Probota. Piatra de pe mormintul ei poartă ur- 

mătorul epitaf: <Gzn EcTă FpORI pasti Buia dart mrpe I5 Greg... avazeae 

Bz AkTO z5U9r, Hosmepia A3. Adică : < Acesta este mormîntul roabei lui Dum- 

nezâu Oltea mama lui Ștefan „în anul 6973 = 1464, Noembrie în 4». 

La 9 Iulie 1466, Ştefan pomeneşte pe răposata sa mamă, Oltea-Maria 

(Arch. Ist., ], p. 414). Ştefan afară de' copii trecuţi în pomelnic a mai 

avut o fată cu numele Cheajna-Maria, şi încă un fiu, cu numele 

Petru Rareş, făcut cu Maria Rareș din Hârlău. Mormîntul Chiajnei-Ma- 

via se vede şi azi la M-rea Putna cu următorul epitaf : «Acesta este mormîn- 

tul Mariei ce se zice Kneajna, fica lui Ştefan voevod domnitorul ţărei Mol. 

dovei, ctitorul acestui sfânt locaş, care s'a mutat la vecinicele locaşuri în a- 

nul 7026=1518, luna Martie 18». Melchisedek, O visită la câte-va M-ri şi bi- 
serici antice din Bucovina, p. t4. După mamă, Ștefan, avea de unchiă pe 

Vlaicul. Pe timpul domniei sale, acest Viaicul luă pârcălahia de Hotin, a- 

poi de Orheiu -(v. Uricariul, XVIII, p. 1479 — 80) şi [i unul dintre 

cei dintâi stetnici ai ţării. Despre unchiul său, Vlaicul, ne vorbeşte uu 

document din. 1467 (v. N. Iorga, Studii şi doc., VI, p. 173, No. 1) Vlai- 

cul a murit pe la 1480, lăsând de urmaş, un fiu, cu numele Duma (+. 

Uricariul, XVII, p. 465 — 6,.481).: Pomenind mai sus soțiile lui Ştefan, 
de Maruşca, mama lui Alexandru, nu putem şti din ce familie va fi fă- 

când! parte, și dacă este adevărată soţie a lui- Ștefan sau nu, In anul 

1463,:lulie 5, Ştefan se căsători cu Evdochia, sora cneazului Simion din 

-Chiev, fiul lui Olejko.,Cu Evdochia avu o fată, pe Elena-Olena. Olena 

luă de soţ pe fiul ţarului din Moscova, pe Ivan. În A pomelnicul de la Bistriţa 

familia ţarului e trecută astfel : <Ilomknă, Th, Ala past ceony : nd upa
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Mâckon'ekeiu Î upua er flaer4eia, A cha uX aan Ilapesnu, Â An uk Gaastia, A 

Qebaspn A IOptn, Rpar upenh>. Adică : <« Pomeneşte, Doamae, sufletul 

robilor tăi: Ivan țarul Moscovei, şi pe țarina lui Anastasia, şi pe fiul 

lor Ivan 'Țareviciul, şi pe fiica lor Evdochia, şi Teodor şi luria, fratele 

țarului». Ivan 'Țareviciul muri în 4490, în vivstă de 32 ani, lăsând vă. 

duvă pe Olena şi un fiu Dumitru. Dumitru a murit şi el de tînăr, fără 

..„. de urmaşi.— Murind Evdochia în anul 1466—67, Ștefan, se căsători din 

n6u' în 1472 cu Maria de Mangop, fiica lui Olobei, fiul lui Alexie din 'Tra- 

pezunt. Domnui Mangupului descindea dintr'o familie ilustră de împărați, 

era un strănepot de-ai Comninilor. Olobei a avut de urmaşi pe Alexan- 

dru, Isac şi Maria. Pomelnicul ae la Bistriţa însă ne mai dă şi alți mem- 

bri de-ai familii Mangup: <Manonau n roensAma 8rd Ana, finpăama, finna, 

Beaax. ÎMosa, Meaynceaeka, Aatiaa>. Adică : <Pe Manoil şi doarmna lui, 

Anna, Avram, Anna, Isac, lacob, Melchisedek, David». Cu Maria de Man: 

gop, Ştefan. n'a avut copii. Maria de Mangop a murit la anul 1477, Decem- 

"brie 19 şi-a fost înmormintată la M-rea Putna. Pe lespeda criptei sale 
se vede și azi un acoperămint cusut cu fir de aur şi reprezentând po- 

tretul doamnei, culcată, în posiţiune de moartă, cu ochii închiși, cu bra- 

țele pe piept, îmbrăcată în costumul ei de doamnă, cu coroana bizantină 

pe cap. De la coroană atârnă până mal jos de umere nişte decoruri de 

metal în formă de şuvițe înlănţuite. La două colţuri, doug monoprame 

greceşti, ca simbole ale originei sale dintr'o familie de imperaţi bizan- 

tini. Pe marginea acoperămîntului este cusută înscripțiunea următoare : 

«Acesta este acoperămîntul mormintului roabe! lui Dumnezău, cuvioasei. 

şi iubitoarei de Christos, doamnei lui 1& Ștefan voevod, domnitorul ţării 

Moldovei, Mariei, care s'a mutat la vecinicile locaşuri în anul 1476, Vi- 

eri. în ceasul al 5-lea din zi» cf. Melchisedek, O visită la câte-va M-ri 

şi biserici antice din Bucovina, p. 21. — După Maria de Mangop, 

Ştefan luă de soţie pe Voichiţa-Maria, fiica lui Radul-cel-Frumos și a 

doamnei Maria. Cu Voichiţa-Maria, avu pe Bogdan-Vlad. Voichiţa-Maria a 

murit la 1511, Februarie, Mercuri, în săptămâna albă, şi a fost înmor- 

mintată la Putna (Letop. t. IL. p. 151) —Dintre fii lui Ştefan, anume: A- 
lexaudru, Iiaş, Petru, Bogdan, Bogdan-Vlad şi Petru-Rareş, i-au suprave- 

ţuit numai Bogdan-Vlad şi Petru-Rareş. Alexandru a murit în 1496, şi 

a fost înmormîntat la M-rea Bistriţa. lângă moșul său Alexandru-cel-Bun. 

lliaş a murit în 1472, iar Bogdan a murit la 1479, lulie 26, Petru a murit 

la 1480, Noembrie 21. Ambii au fost inmormîntaţi la M-rea Putna 

Epitalu! spune : <Aceste morminte sunt ale robilor lui Dumnezău Bog- 

dan şi Petru, fii lui l& Ştefan voevod, domnitorul ţării Moldovei, cari au r&- 

posat : Bogdan in anul 6987==1479, luna lulie 26, Petru în anul 6988=1480, 

Noembrie 214>. (idem, Melchisedek, p. 18). Înfine, în anul 1504, luna lui Iulie 

în 2, Marţea, pe la al treilea ceas din zi, se slinse odată cu zorile zilei şi ma- 

rele Ştefan. Buciumul vesti de pe dealuri moartea eroului şi zăbranicul 

negru învălui ţeara. Clopotele de pe înalțimea celor 4% de mănăstiri și
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biserici înălțate şi bogat inzestrate de el, doiniră în lung şi a jale, ruga 

sfântă, spre odihna sufletului sâu. Iar două zile în urmă, călătorul putu 

vedea pe drumul ce duce la Putna, un lung, nesfârşit convoiă, în frunte 

-cu mitropolitul ţării, episcopi şi preoţi, urmaţi de siat, ostaşi şi popori- 

me, toţi cu frunţile plecate, cu lacrimile în ochi petreceau rămăşiţele pă- 

mânteşti ale celui mai mare și mai scump dintre domnitori, la locul 

de veci. Pe Ştefan-cel-Mare şi Sfânt, care înainte de a apune, grăia vra- 

ciului venețian care-l căuta : <De când sunt domn al acestei ţări, 36 de 

răsboae am purtat, în 34 am biruit, în două am fost învins» cf. Bethlen 

Historia de rebus Transylvanicis III (ed. 11), 519 sqq. Docum. II 2, 76 

sgq. Cele două învingeri sunt: una la Valea-Albă, a doua la perderea 

Chiliei şi a Cetăţii-albe. —Murind Ştefan, tronul îl ocupă după ultima-i 

dorinţă, fiul său Bogdan-Viad. 

Vistiernicii şi vameșşii Kirakoll și Bucium, boerii lui Ştefan-cel-Mare. 

(1480—1489). 
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HN 

Bapaneravure d Tu, âmu. 
c n 

ilu. $ Gruagt, Ge. ar. 

Hârtie. — Pecetia aplicată : mică cu înel, de ceară albă, indescifrabilă ; 

semnul hârtiei : o cumpănă în cere.—Arch. No. 496. 

c.1480—1484. 

+ La ai noștri buni prieteni, panului birău şi panului vameş din Braşov. 

"+ De la panul Kirakoll, vistiernicul și vameșul, și de la; 
panul Bucium, vistiernicul. şi vameşul. Scriem multă sănătate 

și drăgăstoasă închinăciune fraţilor noștri, panului birău şi: 

panului vameș din Brașov : ni se jălueşte aicea sluga noas- 

tră, Mihalea, că l-aţi vămuit fără de vină şi că i-aţi luat 4 zloți 

ungurești. Drept aceea, vă rog, pe domnia voastră, ca buni prie-. 

teni ai noștri, faceţi pentru voia noastră și inapoiţi cei 4 zloți, căci 

sunt banii noșiri şi marfa aceea a fost a noastră, iar de nu-i 
veți înapoia, atunci să știți că vă vom spune domnului vostru ; și 

veri cine va veni la noi din oamenii voştri, apoi noi vom lua de la 
dânşi acești bani ai noștri. Să trăiţi întru Dumoezău, amin. 

Scrisă în Suceava, Septembrie 17. 

Nori. 

Atât Kirakoll cât şi Bucium, sunt boeri cunoscuţi, se întâlnesc în di- 
vanurile lui Ștefan-cel-Mare. Kirakoll între anii 1480—1484 ca vistier, 
Bucium în 1466, Iulie Sea părcălab de Chilia alăturea de Isaia. 

„Petru voevod și Alexandru voevod, fii lui Ștefan-cel-Mare. 

(1495 —1496), 

XII. 
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+ La al meu bun părinte şi de multă nădejde. 

+ Luminatului şi prea puternicului şi de sine <tăpânitorului, 
celui încoronat cu coroană de sus şi prea înfrumusețatului 
domn al nostru, 16 Petru voevod, cu mila lui Dumnezău domn 
al țării Moydovei. Scriu închinăciune şi multă sănătate să aibi 
domnia ta de la domnul Dumnezău, făcătorul cerului şi al 
pămâutului, şi de la mine robul Ical de sub cinstitele picioare ale 
domniei tale. Și despre acesta dau știre domniei tale, şi aud
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de la măria-ta că foarte rău te-ai măniat pe mine robul dom- 

niei tale. Dar așa să vază domnia ta, că eu n'am chemat 

Tureii, căci nu sunt cu boerii asupra domniei tale, şi cu ma- 

rele portar asupra lui Caraca diacui,. când irimeseși patru 

cincă sute de Turci, ci am oprit, iar Caraca diacul nu a tri- 

mes ca să-mi spue, că aceasta este din porunca domniei tale 

şi din porunca ubitului frate al domniei tale răposatului Ale. 

xandru voevod. Și despre aceasta voii da știre domniei tale, 

când voii veni la domnia ta, nu crede domnia ta și eu la dom. 

pia ta în curând voii veni, să văd pe mărit luminăţia ta. Și eu 

(rog) pe domnia ta să-i poruncești să stea de față înaintea dom- 

piei tale. Și eu domniei tale această carte am scris cu condeiti de 
cerneală în anul 7022=1513, luna Noembrie 4, 

Nori. 

Scrisoarea de mai sus, este o copie transcrisă pe la 1513, întrun evangeliar 
slavon. Evangeliarul după care am scos această copie se păstrează 
la Academia Română sub No. 110. Eaa mai fost publicată, cu multe 
greşeli, de episcopul Melchisedek, în Rev. p. ist, arch. şi fil., An. II 
vol. V, p. 143—4.—Voivozii, Petru şi Alexandru, despre cari vorbeşte 
scrisoarea, sunt fii lu Ştefan-cel-Mare, Petru era guvernator, —vădit — pe 
partea din spre Dunăre, iar Alexandru pe partea despre Ungaria, 
tinuturile : Băcău, Neamţu, etc. Probabil că Stefan-cel-Mare își luase pe 
pe lângă sine pe cei doi fii şi le dăduse oare cari atribute domneşti. De 
altfel Alexandru se şi constată în unele lupte, luptând alăturea de tatăl său. 
Alexandru era cel mai în virstă dintre fii (vezi p. 148) şi de sigur cel menit 
să-i urmeze la domnie. Alexandru însă, a murit în 1496. Despre el, ne mai 
vorbesc afar de documente, şi o notiţă slavonă pe un tetraevangel de la 
M-rea Neamţul. lao : «Acest tetraevangel l-a cumpărat Dorin pitarul 
peniru 20 zloți, şi l-a dat şie şi soţiei sale şi părinților sei, in zilele lu; 
Alexandru voevod, în anul 7000==1492>. ef. Melchisedek, Notiţe istorice 
şi Archeologice, p. 71. Ca om evlavios, Alexandru, a făcut și el o biserică, 
în Bacău. lată pisania acelei biserici : «Cu voința Tatălui, şi ajutorul Fiu- 
lui şi cu săvirşirea sfântului Duh. Bma-cinstitoru/ şi iubitoru! de Christos 
Alexandru voevod, fiul lui Ştefan voevod domnul Moldovei, a zidit acest 
templu în numele Adormirei prea curatei Născătoarei de Damneztu si 
pururea Fecioarei Mariei şi s'a săvârşit în anul 6999=1491, luna lanua- 
vie 1>. Melchisedek, op. cit. p. 128. Petru a murit în: 1497. Evenimen- 
tul, despre care ne vorbeşte scrisoarea de mai sus, trebue să se fi întâm- 
plat înainte de această dată, 
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PETRU IV RAREȘ, 
(lanuarie 1527—Septembrie 1538, Februarie 15%41—Aprilie 1547). 
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Hârtie. — Pecetia aplicată pe ve'so : mijlocie, rotundă, de ceară roșie, sa 

perdut. Arch. No. 451. 

e. 1529—1534, 

+ Județului Lucaci şi tuturor părgarilor din Braşov, la ai noştri buni 
prieteni, 

7 l& Petru voevod, cu mila lui Dumnezău domn al țării 
Moldovei. Scrie comnia mea județului Lucaci şi tuturor păr- 
garilor din Brașov, la ai noștri buni prieteni : cartea ce dom- 
bia voastră ne-aţi trimis-o prin omul vostru în multe treburi și.
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rânduri, apoi domnia mea cartea aceasta bine am înțeles-o.. 
Dar acum noi auzim din cele părţi, şi ne vestesc oamenii NOȘ- 
tri ce-i avem prin cele părți, că domnia voastră ați fi dat în 
ajutor lui Iștvan Măilat pe oamenii Yoștri, pe mercenari şi pe 
pușcași. Nu ştim ce vrea să aleagă şi să facă Măilat cu acești. 
oameni şi înpreună cu voi ? Ştiut-am că aţi vorbit, domnia voa- 
stră cu domnia mea, a fi în pace şi bune intocmiri ; și am 
jurat domnia mea cu voi la o laltă, precum și voi știți și 
jurat-aţi înaintea domniei mele, ca să ținem pace şi bune intoc- 
miri, domnia mea cu domnia voastră; iar de acum înainte 
dacă nu voiţi a vă ţinea legătura voastră și jurămiîntul cu care ați 
jurat înaintea domniei mele, ceea ce se va face şi lucra de acum 
înainte, Dumnezău să ceară de pe capul și sufletul celuia ce va 
strica ântăiă,. lar pentru rândul acesta al lui Mailat, să știți, 
domnia voastră, că a trimes Mailal pe omul său Și cartea sa. 
la domnia mea și datu-s'a a fi slugă domniei mele, și acum. 
nu știm ce voește să facă. Apoi pentru ţeara Ardealului voi 
știți că am dobândit ţeara Ardealului cu sabia și nu voiă 
da-o nimănuia, la nici un rege, nici lui Ferdinand craiul, la 
nimeni altul, ci numai lui lanăș Craiul am s'o daii, căci îmi 
este frate bun şi prieten. Așa să știți domnia voastră, că 
domnia mea ţinutu-s'a de tocmeala “ce am întocmit-o la o laltă 
cu domnia voastră. lar de acum inainte cine nu se va ținea 
precum am jurat, apoi Dumnezău să ceară de pe capul și de 
pe sufletul celuia care va strica ântăiă. Aşa să știți dom: 
nia voastră. Și Dumnezău să înmulțească anii domniei voastre. 
Scrisă în Hârlău, Ianuarie în 14. 

LĂIV. 
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Hârtie. — Pecetia aplicată pe verso : mijlocie. rotundă, de ceară roșie, cu 

legenda : <ţ Isuarn l& IMerpa acest u rin». —Arch. No.452. 

e, 1529—1530. 

+ Birăului şi celor doisprezece părgari din Braşov. 

+ 16 Petru voevod, cu mila lui Dumnrzău domn al ţării 

Moldovei. Seri. domnia mea birăului și celor doisprezece păr- 

gari din Brașov. Vă dau vouă a știre, că mai înainte de aceste



    

Sr E R “a îs 

133 SO m d Ss N. adi _ 

3 ăi | * Vo 
vremuri loaniș Craiul, el, a fost dat slugilor noastre, i Bir: ) 7 
tălan și lui loaniș, diacilor noștri, dar pentru voia domniei a 
mele, în ținutul Bârsei, trei sate, pe nume : Vereș-Mart, și Măe. 
ruș și Apaţea. Și domnia mea v'am îndrituit și vam permis 
de i-aţi înscri< cu darea în două rânduri, iar voi în urmă i-ați 
înscris pe dânșii cu mai mult de 200 (zloți) ungurești pe 
două sate. Drept uceea vă dai vouă a ştire, că îndată ce veți ve- 
"dea această carte a noastră, apoi voi să-le întoarceți lor toţi acești 
bani ce i-ați luat mai mult. Şi dacă nu-i veți întoarce lor, voi 
așa să știți, că-i vom lua şi împlini de la oamenii voştri şi de 
la satele voastre acești mai sus serișii bani ai lui Birtălan şi 
ai lui loaniş, ai diacilor noștri. Şi altfel să nu faceţi. 

Scris în Suceava, Ianuarie a 24-a zi. 
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Hârtie — Pecetia apheată pe verco : mijlocie, rotundă, de ceară roșie, cu le- 
„genda : «ţ Tsuara Iw Ilerapn  noscani n rhh>; arca. hârtiei: o coroană 
domnească. —Arch. No. 450. 

+ Judeților şi părgarilor din Braşov, la ai noştri buni prieteni. 

+ le Petru voevod, cu mila lui Dumnezăn domn al țării 

-Moldovei. Scrie domnia mea judeţului și părgarilor de: fel din 

Brașov. Știți domnia voastră, căci loaniş craiul, el, a dăruit slu- 

gilor noastre credincioase, diacilor. Birtălan şi loaniș, hrisovul : : 

.Maniaruș și Apaţea . și Vereș-Mart, iar domnia voastră în 

timpul de acuma le atacați hrisovul. Drept aceea domnia voaz- 

tră, nu le mai atacați hrisovul pentru "voia noastră, dar lăsaţi-i 

pe ei în pace. Aceasta vă grăese domniei voastre. 

Seris în Hârlău, în anul 7038=1529, Octombrie 4. 

Nori. 

Petru 1V Rareş, este fiul lui Ştelan-cel-Mare şi al Mariei Rareş din 

Hârlău. Pomelnicui de la Bistriţa ne dă pe următorii membri! ai fami- 

liei sale. «Iloarkuă, Fa, Ala păsz cRoHX! Î8 IlETpa RoegWAA A mârepe gră Mu- 

iz, raza ră Mapiz, î uaa €ro Gregana Bsenoaa, Î cha er Il€vp5, A Rpariă 6re 

Kocranruna A (Ha)ix A Sina»: Adică «Pomeneşte, Doame, sufletile robilor tei : 

16 Petru voevod și al mamei sale Maria, şi al doamnei sale Maria, şi al 

copiilor sei Ştefan voevod, şi al fiului său Petru, şi al fraţilor lui Con- 

stantin şi Ilie şi Anna» La aceştia trebuesc adăogaţi Bogdan, Roxanda 

şi Cheajaa. Petru Rareş a fost de două ori casătorit. In prima a avut 
pe Maria, despre care nu ştim din ce neam era, şi în a doua pe Elena, 

fiica despotului Sărhiei. Maria a murit la anul 1529 lunie in 28, şia fost 
înmormiîntată la M-rea Putna. Piatra de pe mormintul său are următorul 

epitaf: «Bine-cinstitorul şi de Christos iubitorul Ioan Petru voevod, domn, 

al ţării Moldovei, a înfrumusețat mormîntul acesta doamnei sale Mariei 

care s'a şi mutat la vecinicile lăcașuri. Vecinica ei pomenire. [n anul 

7037=1529, luna Iunie 28». Melchisedek, O visită la căteva M-ri şi bise- 

rici antice din Bucovina, 14.—Cu Maria, Petru Rareş a avut un singur fiu, 

pe Bogdan. Bogdan e citat ca martor în mai multe hrisoave d'ale lui 

Petru, date între anii 1528—1530. La 8 Aprilie 1528 (Arch. Stat, doc. 

familiei Stîrcea), la 13 Martie 1529 (Acad. Rom. doc. 2IXL), la 3 Martie 

1530 (Hasdeu, Arch, Ist. ], p. 133) ete. —Elena, a doua soţie a lui Petru 

Rareş, este ctitora bisericei Sfânta Maria din Botoşani. lată pisania a- 

„cestei biserici : <Hanoaentema CO(r)ua n nocntweniemn G(ai)na, n czpzmeniemh
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«<(Ea)r(a)re ACor)ya : c6 aan PARE BA(A)A (an)kii Moere I(oenota)a (Heoyea) X( punea), SGaena A(e)enoroana, r(ocno)a:a Ile'rpa Bo6Bo4a, Atiun Hwana Aecnora ufa)pk Bata)- «COÎHB)BOAN RAArUiMs cR9HAz NPOH3EOAGNIEMA h AGRAHAL NPOMHCASAAE CR3AA Ypama caatHom5 Oyenenie np'e)u(n)erzia ea(a)AGi)u(n)un nauen B(oropsAn)un n np(u) es. Alte M(apin ww n CBRPzUli ca B. AkTw „să flerye(ra) si. În tra- ducere : <Cu zoia 'Tatălui și ajutorul Fiului, și săvârșirea sfântului Duh: iată eu roaba stăpănului meu, Domnului Isus Christos, Elena Despotovna, doamna lui Petru voevod, fiica lui Despot loan Țarul. Am bine voit cu buna mea voință și cu cugetul curat și am zidit templul Slăvitei Ador- „miri a prea curatei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea „Teceoarei Maria. Si s'a săvârşit în anul 7060= 1552. luna August în 155, Tot Blena a îngrădit cu ziă M-rea Secul cea înălţată pe la 1530 de so- țui său Petru Rareş. lată şi pisania acestei biseriei : «Această M-re o zidi Petru voevod, în anu! 7038=1530. Şi sau- îngrădit cu zid după moartea lui de domua lui Eleva, şi cu fii 1ă lliaş voevod. Ştefan şi Constantia. În anul 1038= 1550, luna Sepiembrie 4s. Melchisedek, Not. Ist. şi Arh, p. 96. — Cu Elena, Petru Rareș, -a avut cinci copii: trei -băeţi şi doua, fete. Băreţii sunt Ilie, Ştefan şi Constantin; fiicele sunt: "Ruxanda, măritată după Alexandru Lăpuşneanu, Despina-Chiejna după Mircea Ciobanul, Anna, trecută în pomelnic după Ilie, era Probabil a celia diatâiă. Aana a luat în căsătorie Ja 1530 ve Vlad-Vlăduţă, voevo- -dul țării-româneșii, care s'a înecat în Dâmboviţă, la Popeşti. Dintre fii -Ii Petru Rareş, Bogdan, a murit p2 la 1534 ceilalţi i-au supravețuit, EI îi citează în uricele sale. De pildă: la 18 Martie 1535, citează la măr- turie pe fii sei : Iliaş şi Ştefan voevod (Acad, Rom, doc. 140/XLY), la “21 Aprilie 1546, pe iliaş, Ștefan şi Constantin, In acest uric se vorbeşte „Şi de «Șefan-vodă ce-i zicea şi Lăcustă> <wr râre GrEgana goesoan pe- *KomH AaxSera> (Acad, Iom. pecet. 32). La 24 Iunie 1546, iarăși, pe Iliaş, Ştefan și Constantin, Ia acest urie, Petru ltareş, numeşte nepot de frațe p3 Ştefan-cel-Tânăr <wr aparannua TARA Mn Cregana noegsai MM aanaro», (Acad. Rom. doc. 226/X LV). —Petru Rareş a domnit în două rânduri, Prima dată : din Ianuarie 1527 Şi până în Septembrie 1538, a doua Oară : “din Februarie 1544 şi până în Aprilie 1547, Petru Rareş ca şi tatăl său Ştefan-cel-Mare, a fost ctitorul mai multori M-ri Şi biserici din ţeară. Intre altele cităm M-rea Pobrata-Probota înălțată la anul 1530. Octombrie în 6. lată şi pisania acastei biserici: « snsaentea GOrua, Â ca nscn'kue- niea Cha. n CABPZUIEHIEAtI CTro Axa, CE 43 pan Baa MOEMS Leg Xa, În Ilerpa gofeoaa, Erie Macri renap seman iMonaaekon, cin Gregana ns. ROANI CTrapars, Bare Npon3Roaenteu CARa Mai Hauiumz BATAI NpOH3BcAenieatz, RA Hă NErapaToa AkTk  ApzazaBHoa LapereE, cz3AaTu cz XPAM az fisa apynEpea Xa a HIAOTopua Hukoaaa, ngu Arga'kuk KYp Tpnrepua k. Are „3, Gr. si, În traducere: <«f Cu voia Tatălui, și cu ajutorul Fiului, şi cu săvârșirea sfân- tului Duh, eată eu vobul stăpânului meu Isus Christos, Z& Petru veovod,
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făcătorulai de minuni Nicolae, sub egumenul kir Grigore, în anul 1038 = 1530, 

Octombrie 16». lar la jertvenie se citeşte această iascipţiune s:ulptată în 

piatră : <Pomeneşte, Doamne, sufletele robilor tăi: Ioan Şlelan voevod şi 

pre fiul său Petru voevod şi pre mama lui Maria şi pre doamba lui Maria 

şi pre fii lor, și pre doamna lui Elena şi pre fii lor, şi pre Maria şi pre 

Anna. Cum vedem aci mai adaogă o copilă pe nume Maria. Apoi :. po- 

meneşte, Doamne, şi sufletul robului tău monahul kir Grigore, egume- 

nulz. Iar pomelnicul M-rei adaoge după Petru Hareş, pe: «Ştefan voevod, 

Angelina doamna, Petru voevod, Alexandru voevod, Anna doamna, Bog- 

dan voevod, Maria doamna Olteanca». Despre Ștelan voevod spune, aşa: 

«Acesta este fiul lui Petru voevod Raliş, şi a dat moşiile aczstea: Să- 

veştii — în ținutul Neamţului, și Purceleştii şi Crăseştii, şi pol sat din 

Străşeni, gin care numai Săveştii se stăpânese acum de M-re». Atât în 

privința jertvenicului cât şi a pomelnicului, vezi Melchisedek, op. cit. p. 

153. Petru Rareş a murit întâiu. iar soția sa Elena i-a supraveţuit. Mor- 

mintele ambilor soţi se află la M-rea Pobrata. Mormântul lui Petru, are 

următorul epitat: «Cati rp58z ecTh Xwarsngaro paR$ Ba, Iwana Ilergă e9e- 

noad. ca cTrapard GTedaa BSEROAA, HX6 APECTABA CA Bh €6Hi Saurkan kz Bku- 

um wanTkan, akuna em5 namer». Adică: «Acest mormânt este al iubitoru- 

lui de Christns robul lui Dumnezeu Ioan Petru voevod, fiul bătrânului Ște- 

an voerod, curele sa mutat la aceste lăcașuri și la vecinicele lăcașuri ; Veș- 

nica lui pomenire». lar mormîntul soţiei sale Elena, poartă acest epitaf: 

aCzi TpĂRZ ECTh BABA Bia Ganna, rocnoaa Ilerpa BGEBOAA. ANEI AecaoTzaa 

wap, wwe npkerann ca B2 cen wsuTrkan Kz REunnan WEHTEAnH ; Bkunaa €6i na- 

mer. sa abr(0) ga.» Adică: «Acest mormânt este al roabei lui Dumnezeu 

Elena, doamna lui Petru voerod, fiica țarului Despot, care a răposat în a: 

ceste locașuri lu srcinicele locașuri ; veșnica ei pomenire, în anul 7000...». 

Data morţei lor lipseşte din causă că ele au tost făcute de Petru fiind 

incă în viaţă şi a rămas ca urmaşii să pue data, ceia ce nau ficut. Pe- 

tru Rareş a murit în anul 1547, iar soţia sa Elena prin Septembrie 

1352. Muriod Petru i-a urinat fiul său lliaş, apoi Ștefan, După cronici, 

Ştefan, a domnit doi ani şi patru luni, şi a fost ucis în anul 1552, Sep- 

tembrie 1, de boerii rebeli, la 'Țuţora, unde el era tăbărât cu oastea A- 

cest Ştefan a avut de soţie pe Kneajna. — Uitimul act ce cunose de la Pe- 

tru Rareş e din 15 Aprilie 4547 (Acad, Rom. doc, Pecetia 38) In acest uric, 

Petru citează la mărturie credința fiilor si: Iliaș, Ştefan şi Constandia. 

Petru Rareş către Petru Paisie, 
(533 —1537) 

LĂVI. 
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Ta A4 3Haeun, fa He BvAe. 
Eu Petru voevod, cu mila lui Dumnezeu domn a] țării Mol- 

dovei. Scriem viaţă bună și sănătate, fratelui meu de demult, 
marelui și cinstitului țar, lui Petru-vodă. din țeara Munte- 
nească. Dar așa să vezi dâmnia ta, de rândul slugelor domniei 
mele, din ţeura domniei mele, nu primi domnia ta slugile domniei 
mele, căci să supără domnia mea pe domnia ta, și voiu porni 
țeara domniei mele în potriva domniei tale, tare mă voiu bate 
cu domnia ta. Așa să ști, alt-fel nu va fi, 

  

ALEXANDRU LĂ PUȘNEANU (Septembrie 1552—18 Noembrie 1561; Octombrie 1563- 5 Mai 1568) 
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fimae Aexaru 'regu 3 cam. Hna ne Sunnu. Iln. $ Csuarrk, 

Ten. a. 
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M €c A A T A N A 

T Ga rua nasa. Faapu, canin crede; navuu Bz3a nuca. 
Hârtie — Pecetie cu înel, pusă în față : mică, rotundă, cu tuş roșu, cu 

legenda : «+ Ilepernu STneăanapz nsekea.—Arch 453, 

T Alexandru voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării 

Moldovei. Scriem slugei noastre, lui Apostol vameșul din 'To- 
truș, iată îţi dăm a ştire, că domnia mea am ertat de vamă 
două sute de boi birăului şi întregului târg din Brașov. Drept 
aceea, cum vei zări această carte a nvastră, tu lasă-i în pace 
și nu-i zădari pe ei, ci să ireacă slobozi, iar noi îți vom ţine 
în seamă. All-fel să nu faci. 

Scris în Suceava, Ghenarie 30 (anul 1565). 
+ Insu-și domnul a poruncit. Gavril, marele logofăt, a în- 

vățat, Cazan a scris. 
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x = _ n 
EHAHAMN HU HE RHAHMu, 5 cnc ck BE. aa. 
Hârtie. — Pecetia aplicată pe verso : rotundă, mijlocie, de ceară roșie, cu 

legenda ;...... EOEROAq..... Arch. stat., M-rea..... pach. .. 

+ Rugătorului nostru, popei Sava şi învățătorului Joachim de la Sfinta 
Anastasia. 

Y l& Alexandru voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ță- 
rii Moldovei. Seriem rugătorului nostru, popei Sava, dăm sfin- 
jiei tale a știre pentru ce ne-ai dat a șiire, că înveţi scriptura, 
ap5i pentru aceasta domniei mele îmi pare foarte bine și în- 
bucuratu-ne-am. Și iar ne-ai poruncit nouă, că ai îi găsit sieşi 

trei cărți a fire sfinţiei tale pentru învățătură și poftit-ai de la 
domnia mea 1000 aspri spre a le cumpăra, Şi trimis-am sfin- 
ţiei tate 1000 aspri a le cumpăra, și sființeniei tale de asemenea 
trimis-am 500 aspri a fire sfinţiei tale pentru odăjăii și pentru 
bocănci, şi rugămu-ne sfinţiei tale ca să-te silești cu învăţă- 
tura ca să fi învățătorul creştinilor și stâlpul şi sprijinul legei 
creștine, spre a nu fi truda sființiei tale în zadar. Și roagă-te 
lui Dumnezeu și pentru noi de relele văzute şi nevăzute, și 

isbăvească-te Dumnezeu, amin. 

NOTIȚE. 

Alexandru Lăpuşneanu poreclit astfel după mama lui, de fel din L4- 
puşna, a domnit în două rânduri, Prima domnie de la 1552 şi până la 
1561; a doua de la 1563 și până la 1568, Era fiul lui Bogdan voevod 
deci un nepot de al lui Ştefan-cel-Mare. În sprijinul acestei spuse afară 
de documente, avem înscripţiile de la M-rea Putua şi Bistriţa. Inscripţia
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de lu Putna pe marea ţării, pusă de asupra uşel paraclisului din chiliile- 

stărețeşii, glăsueşte : «Bine-cinstitorul domn.... I& Alexandru voevod 

domn al ţării Moldovei... I& Alexandru voevod, fiul lui Bogdan 

vosvod, şi nepot al bunului Ştetan voevod... în anul 7067=—1559». v. Mel- 

chisedek, O visită la câte-va M-ri şi biserici antice din Bucovina, p. 20. 

Țar pisavia bisericii din Bistriţa, următoarele : « Hanonenicai Gua, n nocnk- 

wentem Gia, n caspamentem cre Aşa, Ca3AACA can UpkoRn WTr EneTphuckon 

MOHACTHPI, HAGKE 6cT_Xpam Sennte npkerku n npbsarea6r'kn RAAMHUH Ham6tt 

Bun H NpcNo ABkH Mle, RZA AHH BAFGUNETHRArE n Xper OAIORHBArO reană Ham6re 

[3 Aăanapa ROSSA, Bois MAcTII _TENApE 36atAH Aba aateroui, cHa _Boraana 

BOBECAH, EE AETO CGAMOTHEANIHOE H „3ăR eăzise atro, meua Mana ss Ans>. 

Adică : «Cu voinţa Tatălui, şi cu ajutorul Fiului, şi cu săvirşirea sfiu- 

tului Duh, s'a înălțat această biserică de la Monastirea Bistriţei, unde 

este hramul Adormire! prea sfintei şi prea bine-cuventatei stăpânei noas- 

tre Nascătoaret de Dumnezău şi pururea fecioarei Mariei, in zilele bine- 

cinstitorului şi iubitorului de Christos domnului nostru Iâ Alexandru voe- 

vod, cu mila lui Dumnezău domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voe” 

vod, în anul 7062=15354 anul curgător, luna Maiii 25 de zile». Alexan- 

dru Lăpuşneanu a luat în căsătorie pe Roxanda fiica lui Petru Rareş, 

Asupra lui Alexandru Lăpuşneanu, pomelnicul de le Bistriţa ne vorbeşte 

următoarele : «Ilem'kuă, Fa, aua NÂsK CRSHY RAFO... H UCTHBATO răna Îvvn fatăân- 

HApă ns&soan fi ataru 6ro Hacracia, Ava, Mașiă, ÂuTăniă --, Rrkuna, Magia 

A cecrpa Ga Îureanna>. Adecă : «Pomeneşte, Doamne, sufletul robilor tei 

al bine-cinstitorului domnului lon Alexandru voevod şi al :mamei sale 

Nastasia, loan, Maria, Antimia, Kneajna, Maria şi sora el Angelina».—Cu 

Roxanda, Alexandru a avut mai mulţi copil şi fete. Intr'un uric din anul 

1559, Aprilie..., citează credinţa fiilor sei: lonaşco, Bogdan, Mihail şi 

Petru (Haşdeu, Arch. Ist., p. 119); idem într'unul dat din Huşi la 3 A- 

prilie 1560, pe : Ionașco, Bogdan și Petru. In acest urie citează de stră- 

moși ai sei: pe Alexandru-cel-Bun, pe Iliaş şi Ştefan, de moş pe Ştefan- 

cul-Mare. Uricul e scris de Gavril Grigorovici (Arch. Stat. doc. familie! 

Stircea). Pe la 1552 Roxanda înfrumuseţă cu o piatră mormîntul fratelui 

"1 Şteian voevod. Mormîntul se află la M-rea Probota. lată-i epitaful: 

Oynpaen rasa cant sparS cRe6MS Gmweţan5 neetoak n n npteragica KX Bkanenu 

V'RHTGAn B2 AkTo 3ă, Gen. a. [enama Poăanaa Azma 1 Ilempa Boeaoaa, rCAMA 

e [& STasăataga acezoani>. Adecă : «Impodobi mormiatul acesta fratelui 

său Ştefan voevod, carele a şi r&posat la vecinicul locaş în anul 7080= 

1552, Septembrie 1. Doamna Roxanda fiica lut I& Petru voevod, doamna 

lut 18 Alexandru voevod». Alexandru Lăpuşneanu a zidit M-rea Slatina: 

«Domaind Alexandru vodă ţeara, întru lauda lui Dumnezeu au zidit mă- 

năstirea Slatina... gi o au sfințit Grigorie mitropolitul, iar Ja sfințenie 

zie să hi fost preoţi cu diacon! 117, în anul 7066=41557, Octombrie în 14» 

ct. Urechiă (C. I*. 210). La M-rea Slatina se află şi rormintul fice sate 

Teofana. lată-Y epitalul, «Gan rpoRn Skpacu Î6 STaGăahApi BOGROAG AZIHEPH
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ace, Pewădanu, ex A npteratn ca kz ebuntkn wenrkan, E AkT 3ăs» Adică : 

«Acest mormînt l-a înfrumusețat 16 Alexandru voevod fiice sale, Teo- 

fane, care a şi răposat în locaşul de vec!, în anul '7089==1551».—Pe când 

Alaxandru ca, domn evlavios ce era, se îngrijea de mănăstiri şi biserici, 

reparând şi îmbogătţind pe unele şi înălțând altele nout, soţia sa Roxan- 

da lega şi fereca cu podoabe cărţile sfiinte necesare la aceste biserici. 

Astfel legă şi ferecă cu argint la anul 1559, Septembrie 21, evangeliarul 

lui Ştetan-cel-Mare, pentru M-rea Putna : «Acest tetraevangel îl înoi şi 

ferecă doamna Roxanda din argintul cel vechiii de la bătrânul Ştefan 

voevod şi l-a dat în M-rea Putna, unde este hramul Adormirei prea cu- 

„ratey stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, în anul 1078=1569, 

Septembrie 21». cf. Melchisedek, O visită la câteva M-rl şi biserici din 

Bucovina, p. 28.—Către sfârşitul vieţei sale Alexandru Lăpuşneanu s'a 

călugărit. În pomelnicul M-rei Putoa, făcut de mitropolitul Iacob Ja anul 

1156, după altele mai vechi, pe fila 33, se citesc următoarele: <Monah 

Pahomie. Acesta a fost Alexandru voevod (Lăpuşneanu), şi lăsând dom- 

nia s'aii călugărit»- Idem, Melchisedek, la pag. 37. 

Unrăvaş(?) 

(1352-4362) 

LXIX. 
= — = = A 

, Ai r c AT A ce 
$ 

TH aa pa un exe ai € AOule W apară, n TRO Ai Ta- 

A mat ae Pi 
HOmepe ca nocaa KHi A0 hzparS cz prkuic 3 nporuaS phunw 

RA | m 3 
Baparw. Te pag, Ru MOAH KARO Aa IO NOCAATE BE 2ABARS HA 

Li 

Bapară. 
Hârtie,— Pecelia lipsește—Arch. 436, 

+ Și pentru cartea ce mi-a venit de la Baratul, şi domnia 

mea așijderea am trimes carte lui Baratul cu ră&spuus la res: 

puns. Drept aceea, vă rog ca s'o trimeteţi fără întârziere lui 

Baratul. 

NorirE. 

„ Enigmaticul Baratul din răvaşul de ma! sus este probabil Martinuzzi, 
iar domnul care îi răspunde cu răspuns la răspuns nu poate fi-de cât 
„Alexandru Lăpuşneanu.



DOCUMENTE SLAVO-ROMÂNE 
DIN 

ARCGHIVA ORAŞULUI BISTRIŢA. 

BOGDAN VOEVOD. 

(2 Iunie 150%—20 Aprilie 1517). 

LXA. 

H Aa _ e c â „ 

T Bora Bocgo, Biere mariro rupa 3tatan  Moaancrou 
DE 

Li c HI FT T c 

Aaan caini ce an na, Tăkoav w Honapz. Ha TO Ad At £ cas: 

4 = 

A 3 PA _ H 

SONO EulHTH H Hauitt 3EAan AO Vrw, ca Ha a cu ko. Ilpo 
= = 

XS BT AA m M 

TO, HUKTO Aa €ro nesarve npk cu AucTro Hduin. 

€ = A — — = 
lin. $ Xpaacnz. Re ATO „3kr., Ma Ka. 

Hâvtie.— Pecetie mică, de ceară roșie, deteriorată. 

+ Bogdan voevod, cu mila ini Dumnezeu domn al țării 

Moldovei. Dat-am această carte a noastră, lui Iacob din Cot- 

nari, întru aceea să fie liber u trece din ţeara noastră în Un-
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garia, singur pe un cal al său. Drept aceea, nimeni să nu-l bân- 

tuiască înaintea acestei cărţi a noastre. 

Seris în Hârlău în anul 7023=1515, Maiă 29. 

Nori. 

Bogdan III, Poncişul sai Șaşiul, este fiul lui Ştefan-cel-Mare şi al Voi- 

chiţei-Maria, fiica lui Radu-cel-Frumos, lomnui Munteniei. Bogdan a dom- 
nit de la 1504 şi până în 1517. Pomelnicul de la Bistriţa, ne qă pe ur- 

mățorii membrii ai familiei sale : «Iloavknă, FA, Ata pdnt : CESHAY RAroucTA= 

aro rcAHa Î3 Eoraana ROERSAA, cuz Cregana es6aoan, H&A PaaSyaa asâ- 

aoani A cui re Îo4na Grezâna, Herpăuna Ilerpa, Maşia, Anu, Ana, A ma- 

6pn uk Gvânz». Adică: «Pomeneşte, Doamne, sufletile robilor tei : al- 

bine-cinstitorului domn I& Bogdan voevod, fiul lui Ştefan voevod, nepo- 

tul lui Radul voevod, şi al fiilor sei, Ioan, Stefan, Petraşcu, Petru, Maria 

Anna, Anna şi pe mama lor Stana >. In privinţa căsătoriei sale, logo- 

fătul Miron, spune că şi-a luat femee moldoveană, Această moldovea- 

nă nu poate fi de cât Stana. Cu Stana a avut pe cei mai sus pomeniţi 

fii. În 1513, Martie 5, citează la mărturie, credinţa fiilor sei : Ioan, Şte- 

fan, Petru şi Iliaş (Hasdeu, Arch. Ist. £, 120), În anul 1515, Aprilie 20, 

Bogdan voevod întăreşte M-rei Dobrovăț, satul Vadul Cristii şi lacul Bo- 

gatul. Acestea pentru sufletile sânt răposaţilor părinți ai domniei sale, 

Stefan voevod şi mama sa doamna Maria, şi puntru sănătatea şi mântu- 

irea doamnei sale Roxanda şi a copiilor domniei sale, loan, Ştefan, Pe- 

tru şi Nliaş, (Arch. ist. p. 157). La aceştia trebue a se adăoga și Alexan- 

dru Lăpuşneanu făcut cu Anastasia (vezi p.164).—Pe mormintul lui Ștefan- 

cel-Mare tatăl, se vede un frumos şi bogat acoperămint, pus de fiul său Bog- 

dan Vlad. O parte stă pe mormiînt, alta atârnă în partea dinainte. Pe partea 

ce stă pe mormiînt se citese următoarele: «l& Bogdan voevod, cu mila 

lui Dumnezeu domn al! ţării Moldovei, a înfrumusețat şi acoperit cu a- 

cest acoperămint mormîntul tatălui său lon Ştefan voevod. carele a dom- 

nit în țeara Moldovei 47 ani şi trei luni, şi care sa mutat la locașul 

cel vecinic în anul 71012==1504, luna lulie, ziua a doua, Marţi în ceasul 

4-lea din zi» Melchisedek, Q visită la câteva M-ri și biserici antice din 

Bucovina, p. 96. Bogdana murit la 1317, Aprilie în 20, şi a fost în- 
mormintat la M-rea Putna. Mormintul său poartă următorul epi- 

taf ; <Acest mormint este al bine-cinstitorului domn Bogdan voe- 

vod domnul ţărei Moldovei, fiul lui Ștefan voevod, ctitorul acestui 

sfânt locaș, carele sa mutat la vecnicele locașuri în anul 7025 = 

1517, Aprilie 20 la mezul nopţi». Melchisedek, O visită la câteva M-ri şi 
biserici antice dia Bucovina, p. 14
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ŞTEFAN-CEL-TÎNĂR. 

(20 Aprilie 1517 — 14 Ianuarie 1597) 

LXXI. 

R 
+ Moaenan Hauleaw, 

>)
 

, er ar 
î Slnacracie  €Enuv w Ha 5,

 

= = A = = 
n Ad e e Aa , 

+ Giga noro, kiero marite rnpz 3eman  MoAackon. 

Pi s ș a € e T A e 

Vluue moaenuRr Hauieat$, kr SÎnATacito Enk8 w Ha: an pro 

2 Ir | 2, 
“&en npheaa A0 nana Mii Svaa NARAAABA, Î Ati ACEpE EMht 

a _ a 
nopaavavkan. Îlpo ro, moanae cr Pun â n ck cui Bean cu- 

= = = — 

a A p m 7 

Acea n A En Gen BO CHAMORY NARAAABV, A EVAE Er AMIAO- 

4 3 n Toy e K 

BATH BV c4 KOTOpr BOA'keTRO. w BYAE NOTHTH V Ha "TBA0 

M A za T Ad — 
A A 

â Bli HA VUliHH CAVBY Ch TO Ilerpz BOERO, A cru'k TH EL 

= m -. - 
M K ui _ a m 

GVA AMARAT, tă fi Palin erk ru, Bea "TR oa, H 

7 _ n 

encu ck 4 bat, âau. 

_ = 

Iln. 9 Pon. Tpz GO.a. 

Hârtie,— Pecetia aplicată : mijlocie, de ceară roşie, cu legenda : ș Ieuara 

„Iw Grefani £oe.. n ru. 

+ Rugătorului nostru, Kir Anastasie episcopul de Vad. 

+ Ştefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol- 
-dovei. Scriem rugătorului nostru, lui kir Anastasie episcopul 

de Vad: cartea ce-ai trimis-o panului Mihul părcălabul, apoi
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noi bine am înțeles-o. Drept aceea, te rugăm pe sfinția ta ca. 
să te silești foarte mult și să conjuri pe Simion părcălabul, 
căci vreau a-l milui cu oare care boerie, acela să poftească 
la noi îndată, că să ne facă nouă slujbă cu acest Petru voe- 
vod, și pe Sfinţia ta încă am să te miluesc, precum ai să vezi 
sfinția ta. Foarte mult te rog.., și ispășească-te Dumnezeu, amin. 

Scrisă în 'Târgul-Roman, Octombrie 11. 

Nori. 

Mihul, după notiţa. ce mi-a comunicat d-l prof. Tanvviceanu, e părcă- 
lab în anii 1526—4529, iar de la 1530—1540 portar al Suceavei. Despre- 
Anastase sau Atanasie episcopul de Vad vezi N. Iorga, Documente 
românești din ,Archivele Bistriţei, în vol. 1, pp. XĂV, XXXIII şi la p. 
XXĂVIIE din vol, II. Idem despre Simion părcălabul la p. XXXIII în 
vol. |. Vadul se găsește în Cercul Dejului. 

  

LĂ II. 

m M M TA 
f Ilpunaveae HatH, RHpZS un nparape Hu Anniîko Ww Hnc'rpuun. 

= = 4 = = 
Ad e e AB Hi A — 

Ă T Grea Borgo, Biro marire rapa Bean IM oaackoui. Îlu- 
4 = 

rc H AM m 

UIE T'TPBAĂ MH, NOBAO H MHOro BAPâRHE NPHATEAE HAL, BHpa8 
= = 

4 T Mm T < AM Mm € 
H Hparape n AtHukS w Bu'rpuur. | ne ce, npocu BauiS AAA 

= 

A Hu T 
34 HHKOH casru Hauiu : Nzck Hw n pa ro Cata, mie Bu 

= = 4 
€ A c Y 

EAUIA MATE SUUHA 34 ROAI F'TBA MH, "TA WIO EBU ECTH II AHUIH- 
= 

— 
ec m e a T 

AN HI IOKOE 40 EH riphiuan AO Ha: H Bu aa Ru HORN Acra. 
= = - 

ec R K — 

lin. 5 Xpzao, Ac Ka.
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Hârtie. — Pecetie nică, de ceară roșie, Sa pierdut ; semnul hârtiei : o floare 

de în. 

c. 1525—41527, 
+ Pristenilor noştri, birăului şi părgarilor şi vameşilor din Bistriţa. 

+ Ștefan voevod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Mol- 

dovei. Scrie domnia mea, închinăciune şi multă sănătate prie= 

tenilor noștri, birăului şi părgarilor şi vameșilor din Bistri- 

ţa. Şi după aceea, vă rog pe domnia voastră pentru nişte 

slugi ale noastre : Nesed loan şi fratele său Sima, ca să fa- 

ceţi domnia voastră pe voia domniei mele, și să-i sioboziţi pe 

ei și în pace să vină la noi. Și Dumnezeu să vă înmulțească anii. 

Scrisă în Hârlău, Decembrie în 29. 

LAXIII. 
Mor cu 

+ Ilpirarean nauemă Acnpom$, aiipzv A npzrapo w Buren, 

= 4 = a 
“ Aa _ e e m AR 

Geha Boeno. Risiero ata'riete rapa 3ean Moaackoii. Ilu- 
A 

* € A 

WE PRO AH. MpBIATEAO Hale ACEpOMS, KBnanS Bnpav fi 

= 4 = 
AT ce Lu € A M 

* A a 

npzrapo w Burpiiă. Aaa 3HaTii ră "TH 34 AH MIO GcH HA 
= A 4 

e a x axe A | e 
ACINSTHAZ, AH VU RACE AOBPE NOPAVALEAAO TE TH HA XapcBEMO TEA 

= A . = Ă 
ui ec A e e 

"TH 34 ACEpOE npitaveati9 vo fate kz ra aul. Î AonSruia 6cu re 

M n LT în | E a ” 
DAN CEAI 4 NOAA kărape npa w niSka. 'bixe REAma XaplacSemo 

Ă - 

€ A 2 € 

ra "ut. H cera, npui cite Bp'kateni, ati £M0 (VROAO cere AOTPA, 
= A = = 

m e ec __ = R 

EZ CAVEA UTITOAS HA pa îi BA caveS Kpaasckoii fi Ham. 
= - 

îs A Mm m a c 

"Ta Beata He fata npuac, d ca Rp'Rateni AH KE NOAA4TH Sa naa--
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4 

e Tr x 

Ta 3 pia rB Tu 10 tetuTii ua Tomas IIpă 

A e A z 

ck r& "Th Îi BzCEMS CBATB, KARO AA ETE Ha Erie AA AOEpili. 

a Na T x e 

npiiare W TOTH CTpa. ÎÎ io KE BHTH TpEBA Hi NOTA re ru 
a A A 

€ x T € A € 

AO Ha, W Bzce KE BH'TH 110 BOA ra ru. Toi Ade 3uaru re 

m — 

„H ru atanato- 

= 

A . N 

ru H apacrarn, aan. 

? RR 
Iln. 3 Goyua, GO ke. 

Hârtie. — Pecetia aplicată : mijlocie, rotundă, de ceard roșie; marca 

hârtiei : două săgeți încrucișate.— Arch. No. 

e, 1525—1527,. 

1 La al nostru bun prieten, birăului şi părgarilor din Bistriţa. 

+ Stefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării Mol. 

dovei. Scrie domnia mea, la al nosiru bun prieten, jupânului 

birău și părgarilor din Bistriţa. Dăm a ştire domniei tale pen- 

tru cartea ce ne-ai trimes, noi în toate bine te-um înţeles pe 

domnia ta și mulțămim domniei tale pentru buna prietenie ce v 

ai către domnia mea. Şi mi-ai trimes domniei mele șapte cân- 

tare și jumătate praf de pușcă. Pentru aceea mulțămim foarte 

mult domniei tale. Şi acum, întra'ceastă vreme, noi suntem 

pe urma acestui iotra, în slujba cistitului domn a împăratu- 

lui și în slujba crăiască și a noastră. Deci acum n'avem mai 

mult prilej, dar cu vremea noi vom trimete întreaga plată la 

mâna domniei tale, cât va fi preţul acestui praf. Şi după a-. 

ceea mă rog domniei tate şi intregului sfat, ca să ne fiți nouă 

încă şi mai bun prieten din această parte. Apoi în ce va fi
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treaba și pofta domniei tale către noi, în toate va fi pe voia. 

«domniei tale. Aceasta dau a ştire domuici tale. Și să fiţi sănă-. 

toşi, amin. 

Scrisă în Suceava, Octombrie în 25. | 

NoniţeE. 

Stefăniţă-vodă, sau Ştefan-cel-Tinăr, după cum am arătat în notițe la 

p. 170, este fiul lui Bogdan Vlad, Saşiul sau Crucişul. Ștefăniță a domnit nouă 
ani şi nouă luni: de la 1547 şi până la 1527 Ianuarie în 44. A purtat mai multe 

războae norocoase, între altele şi cu Radul-vodă de la Afumaţi. Prici- 

na acestui războii spun uni, că ar fi fost căsătoria sa cu Stana, fiica 

lui Neagoe Basarab. Nunţiul apostolic, baronul italian Burgio, po- 

vesteşte astiel aceasta întămplare : < pasarad voevoiul transalpin, om avut și mult 
capabil, predecesorul acestui voevod (adică lui Radu) a avut trei copii, un băiat mort prin Zur- 

cia, și două fete, dintre care pe cea mai mare o jăgăduise soție voevodului Moldovei, cu con- 

dițiune ca atunci când fetele vor creşte mari, să poată alege dacă dintre cele două ar voi pe 

cea mare ori pe cea mică. După ce muri Basarab, au fost aleși voevozi ori unul venit cu ajutorul 

regelui Ungariei, ori altul/cu acela al Tuvcilor care a alungat pe cel dintâiii, până când sultanul a 

ridicat voevod pe Radul, dintru 'nidiă adua de regele în tronul Munteniei. Acest Radul sa între- 

ținut cu monarhul Ungariei... Regele pentru a lega pe cei doi voevozi, a ordonat ca una din 

ficele lui Basarab să fie dată lui Radul, și ceialaltă voevodulii moldovean, Aceste copile erau 

amândouă în puterea regelui. Această negoțiere s'a făcut cunoscută voevodului din Tranailva- 

nia, care era vecinul ambilor domni români. Voevodul ardelean hotărişte ziua nunții, având 
gândul să observe pactul cu domnul Moldovei : a-i da dintre copile pe cea care îi va plăcea 
mai mult. Se întâmplă între acestea să fle constrăns voevodul din Moldova a merge contra Tă. 

tarilor ; nu pută deci să se ducă la nuntă în ziua hotărâtă, și trimise ambasador să-l acuse 

și să-l roage a-i da o amânare, Voerodul transilvan voia să se țină de cuvânt, și să observe 
ziua dată celuilalt (domn) ; după părerea unui interpret conrupt de voevodul muntean, îi dădii 
pe a doua născută dintre copile şi servi pe cea dintiu după domnul moldovean. Intors acest 
voevod din expedițiunea contra Tătarilor, a trimis o legațiune la rege şi la voevodul transil- 
van pentru a ee plânge că i s'a făcut nedreptate protivnică învoelii de la început, și apro- 
dată de monarhul Ungariei... Cele dout provincii, Moldova şi Transilvania, fac Valahia, colonie 
de Romani. Condiţiunea cu care se mulțumea voevodul muntean de a lua pe prima născută din- 
tre pricipese, nu a fost voită de celălalt, şi a urmat o răsbunare, voevodul Moldovei a intrat 
cu armata sa în 1ransalpina, și ieri a venit știrea că voevodul de aci a fost alungat din 
țeara sa. Această întâmplare este foarte însemnată, pentru-că gonitul domn va cere ajutor. de * 
la Turci, și se poate prea bine ca sultanul să voiască a aduce oastea sa şi în Ungaria... ori 
să coprindă Moldova, De aceia este de prevăzut că se va trimete un ambasador care să încerce 
dacă autoritatea regelui mu va putea aduce împăcarea şi micșorarea diferendului dintre voevozi, 
«ci. Docum. Hurm. Dens; Il, p. 523—4; Gr. C Conduratu, Relaţiunile 
Ţării-Româneşti şi Moldovei cu Ungaria p. 258—259. Scrisoarea de mai 
sus poartă data de 8 Martie şie trimisă din Buda. Nunţiul apo- 
stolic Burgio, spune : Basarab voevodul transalpin, a avut trei co-. 
pi, un băiat mort prin Turcia şi două fete. Adevărul este căa 

: avut mai mulți copil şi fete după cum am spus în notițe la p. 19, Şi 
anume : pe Theodosie, Petru, Ioan, Stana, Roxanda și Angelina. Theodosie: 
a murit la Constantinopol ; Petru, Ioan şi Angelina au murit în țeară şi,
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au fost înmormiîntaţi la, Curtea de Argeş alăturea de părintele lor. Petru 
a murit în luna Martie în 15; loan, a murit în 27Noembrie, şi Angelina 

“în August 3. Lipseşte data de ani, nu se ştie, nefiind pusă în epitaf, pro- 

babil însă că au murit încă de mici, fiind încă în viaţă Neagoe Basarab. 

Roxanda s'a măritat după viteazul Radul de la Afumaţi la 11 Ianuarie 

1526, iar Stana după Ştefâniţă-Vodă domnul Moldovei. Roxanda era mai 

mică şi mai frumoasă de cât Stana. Pe Roxanda o voise domnul mol- 
dovean, dar soarta o destinase lu! Hadul de la Afumaţi. Stana a murit 

la 1531 şi a fost înmormintată la M-rea Curtea de Argeş. Epitaful mor- 

„miatulul său glăsueşte : «R&posat-au roaba lui Dumnezeu doamna Stana, 
fiica lui lon Basarab voevod şi a doamnei lut Despina, şi fosta doamnă 
lul lon Ştefan voevoa; iar la moarte a primit chipul îngeresc şi „a nu- 

mit cu numele său monahia Sofronia, în anul 7039=1531, luna Februa- 

rie 8 zile» cf. Curtea de Argeş (număr festiv) p. 46—47. — Ștefăniță 

a murit — zice-se — după Urechie, otrăvit de soţia sa. Din faptul. acesta 

ca şi din tradiţiunea păstrată intre călugării de la Argeş, care spune că 

“Stana ar fi despuiat biserica de sfintele odoare, se vede a fi fost o fire 

de femee rea; iar pocăirea şi trecerea ui la călugărie se explică uşor, 

Ștefăniță a fost îngropat cu cinste la Putna unde îi se şi păstrează mor- 

miîatul cu următorul epitaf: <Bine-cinstitorul şi iubitorul de Christos 

I& Petru voevod, domnitorul ţării Moldovei, a înfrumusețat mormin tul 

acesta nepotului său Ştefan voevod, carele s'a mutat la vecinicile locaşuri 

în anul 7035=1527, luna (după Letopişeţ, lanuarie 14)». Melchisedek, 

O visită la câte-va M-ri şi biserici antice din Bucovina, p. 15. Cum se 
vede din inscripție, mormîntul i-a fost înfrumusețat de către unchiul săi 

Petru Rareş. Gu un an mal nainte, adică în 1526 Septembrie în 20, mu- 

rise şi fratele său Petru. Mama lui Stetănița, Stana, a murit în 1518 şi 

a fost inmormintată Ja Rădăuţi. Mormântul său poartă, următorul epi- 

tai: <ţ Barouneuetin A A Xoarsueun (Îv Gr Tedan Boetcaa renapa 36)Atan  Aloa- 

AaBeKoH, ceha N Boradha n noânoani Snpacă rp&Rn îi mMaTrepn ck9ân Crânk, & AET RS, 

acua Ten ku npn enek. Iaybule». Adică : «ţ Bine-cistitorul şi iulitorul de 
Christos I& Ștelan voevod domn al țării Moldovei, fiul lui Bogdan voevoă, 
a înfrumusețat acest mormînt, mamei sale Stanei, în anul 7026=1345, 

luna Ianuarie 28, sub episcopul Pahomie». 

DAN PĂRCĂLAB DE CÂMPU-LUNG. 

(1327; 
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A sapacreSure Vi Xe, âmMuna. 
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Iln. ga Aazro-noau, IO. ns. 

Hârtie.—Pecetie cu inel, de ceară neagră, mică, rotundă, cu litere ne” 

inţelegibile. —Pe VO: <minister>.— Fără adresă. 

lată eu, panul Dan pârcălab de Câmpul-lung, scriu sănătate 
panului birău din Bistrița ca prieten al domnului nostru, Alt-. 

fel, dacă graţia domniei voastre aveţi din vre-o parte oare cari 

veşti, daţi-ne nouă de știre, ori ce fel de vești ar fi de bine 
sau de rău domnului nostru : el nu ne crede pe noi. Se spune că 

sunt oști în țeara Ungurească, de aceea graţia domniei voastre 
daţi de ştire domnului nostru, lui Petru Voevod, să fie credința 
voastră, precum aţi zis grația domniei voastre, şi aţi jurat către 
domnul nostru, că aveţi să fiţi cu credință. Și să fiți sănătoși 
întru Christos, amin ! 

Serisă în Câmpu-lung, Iulie în 26. 

Nozrre. _ 

Dan părcălabul de Câmpu-lung după notițele ce mi-a comunicat d-l pro- 
fesor 1. Tanoviceanu, poate fi Dan vistiernicul din ultimii anta! lui Petru 
Rareş 1542, 1546 Mai şi Iunie —lliaş vodă 1547, 1545, 1549, portar al 
Suceavel sub Alexandru vodă în anii 1554—55,
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Mateiaş, Vistiernicul lui Petru IV Rareş. 

(535 — 1537). 
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a , PE _ a pu fi Bz îi ACEBO H 340, îa Ta Au crin naSan, 'rako Sunnn. bz 

A 
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Ad BMHOUH AH A aka rea 'ru. 

c K n 

Ilu. $ Gsua, Ge. Kg. 
Hârtie ; semnul hârtiei : stemă cu cruce. — Arch. No. 33, 
e. 1535—1537. 

T La al meu bun şi cinstit prietea, domnului Tomaş hirăul Bistriţei. 

+ Pan Măteiaș vistiernicul. Seriu închinăciune și multă să- 
nătate la al nostru bun și cinstit prieten, domnului Tomaș bi- 
răul Bistriţei. După aceea, ie rog pe domnia ta, pentru soția mea 
şi pentru mama ei și pentru copii noșiri și pentru marfa 
noastră, povăţuiască-te lDumnezeu bunule și cinstitule și de 
nădejde prieten al nostru, să nu-i dai în nicio parte : 
nici lui loaniș craiul, nici lui Petru Voevod, nicăirea. lar să 
te povățuiuscă Dumnezeu ca să-i ţii acolo la domnia ta, până 
când voiu veni să-i iau și. când vei spune și domnia ta, 
foarte mult te rog pe domnia ta. Pentru-că noi i-am trimes sub 
mâna domniei tale, pe suiletul şi pe credința domniei tale, ca să 
m'aibe nici o nevoe și Nică O pagubă. Apoi în ori și ce va fi 
voia domniei tale către mine, și du în toate voii împlini 
voia domniei tale. Căci iarăș la Dumnezeu mi-e nădejdea și 
la domnia ta, poţi acuma domnia ta să-mi faci și bine și rău, 
precum (e va învăța sfântul Duh, așa să faci. Și Dumnezeu 
să iamulțeasca zilele şi anii domniei tale. 

Scrisă în Suceava, Septembrie în 29. 

Novrre. 

Mateiaş e vistiernic între: 1535—1537, în 1541 Martie 19, e mare lo- golăt, Despre Mateiaș vezi şi N. Iorga, Documente românești din Ar- chivele Bistriţei, vol. |, p. XXXI, XXXVII, XL, Asupra lui s'au dat multe lămuriri în N. Beldiceanu, Inscripția bisericeii de la Horodniceni, Arch., 

12
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soc. și. și lit. din Iași, |, p. 517— 8, cu prilegiul descrierii bisericei 

ridicate de dânsul la Horodniceni. cf. şi Uricarul, i. VIII, p. 16—7. Ma- 

teiaș (logofătul) are de urmași pe: Toader, Marica, Antemia, Ilisajta, şi 

Marica (Acad. Rom., doc. 120ILXVII). Pe timpul lui Iliaș, ei cereau în- 

tărirea stăpănirei lor peste nişte ţigani de Jaie «Căci î-a cumpărat (Mata- 

saşi) pe câţi au scăpat din Făgăraș de la Mircea voevod pentru 20.000 as- 

pri și pentru 40 samuri>. (Slah HX KOYNHA KOAh STEEL WT Darapaw wT Mnpua 

ROEROA 3a ABAAECET YHAltdA, acnigi H 34 SETHPH COFOK CORCAH). 

  

HURU MARELE YORNIC. 

(4530-—1544). 
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ln. $ Crua. Ala. ks. 

Hârtie. — Pecetia aplicată : mică, votundă, de ceară neagră, sa pierdut. 
Arch. No. 53. 

+ La al meu iubit şi prea dulce prieten, panului birău din Bistriţa, 
Pan Huru marele dvornie. Scriu la al meu iubit și prea 

dulce prieten, panului birău din Bistriţu. Dăm de știre domni- 
ei iale, când fu mai nainte de această vreme, cână fugi Petru 
voevcd, atunci și eu am trimes pe doamna mea şi cu copii acolo 
la domnia voastră. Alta, pe când erau acolo, ei foarte s'au înfri - 
coșat de o năpastie, şi au ascuns niște bani într'o groapă, şi 
n'uu mai putut săia banii dintr'acea groapă când s'au napoviat de 
acolo încoa, și i-au lăsat acolo. Și ei am trimes pe slugile 
mele pănă la domniata ca să-mi uducă banii, însă Qomnia ta 
nu știu ce fel de oameni ai trimes qomnia ta cu slugile mele 
și mi-au luat banii și au ademenit pe slugi și au luat: 1900 
zloți. Pentru aceia, te rog pe domnia ta. ca prieten al meu prea 
iubit, ca să te povăţuiască Dumnezeu, să siliţi pe aceşti oa- 
meni, să-mi întoarcă banii mei: 1900 zloți, ce mi-au luat de 
la slugile mele. Foarte mult te rog pe domnia ta. A poi şi eu de 
așijderea voiu face voia domniei tale, în ori şi ce va fitreaba 
domniei tale, către noi. Şi Dumnezeu să-ţi dea sănătate, amin. 

Scrisă în Suceava, Martie în 26. 
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Ilu. 8 Guset. 

Hârtie, — Pecetia aplicată : cu inel, de ceară neagră, emblema : o camee ; 
semnul hârtiei : stema cu cruce, 

+ La al meu cinstit si bun prieten, domnului 'Tomaş din Bistriţa. 

T Pan Huru marele dvornie de ţeara de jos. Seriu închi- 
năciune și multă sănătate la al meu cinstit şi bun prieten, 
jupânului Tomaș domn creștin din Bistriţa. Și după aceea, 
cinstitule şi bunul men prieten, iți dau a știre domniei tale; 
şti domnia ta cum su mai întămplat pentru păcatele noastre 
de au intrat Tureii în țeara noastră, iar doamna noastră și 
scumpii săi copii în ţeara voastră, iar acum a fugit de la doamna 
mea 0 slugă mică, ea a căzul în mâinele tale. Drept aceea, 
cer și te rog pe domnia ta, ca pe al meu cinstit și bun prie- 
ten, ca să te învrednicească Dumnezeu şi prea curata Maică a 
lui Dumnezeu, să mi-i ţii Ja tine în Bistrița şi să nu-i dai 
pe mâna nimănuia până când nu vom trimete la domoia ia, 
și ce vei cheltui, eu îli: voiu plăti domniei tale tot; şi in ce 
va fi treaba domniei tale către noi, eu voiu face pe voia domniei 
tale. Şi te rog foarte mult pe domnia ta, dacă cumva poţi ca să 
mi-i trimeți prin niște oameni, trimete-i, foarte mult te rog pe 
domnia ta. l)umnezeu să înmulțească zilele și anii domniei 
tale, amin. 

Scrisă în Suceava. 

Nori. 
Despre Huru (Etrem) ne vorbeşte un uric de la Petru Rareş dat din 

Huşi la 8 Aprilie 1528 (Areh. Siat. doc. part. ale familiei Stircea). Aci 
Huru, figurează ca părcălab de Neamţ alăturea de Crâste. Huru e mare 
vornic de la 1530 şi până la 1541. La Buru vornicul prânzi Petru-vodă, la în- 
toarcerea sa în 1541, în Bârlad: «credincios și cinstit boerinul său Huru vor- nicul> (Ureche, p. 202). De la 1544 şi până la 1549, Huru, e boer de âivan fără 
titlu. Huru (Efrem), are de urmaş pe Floarea (Acad, Rom., doc. 33/XL). La 1548, Martie în 21 se ibtâlneşte un Danciu Huru pârcălab de Neamţ, care are de nepoate pe Magdalincea, Marica și Erina (Acad. Rom., doc. 7/XXXVII). Acesta-i probabil o apropiată rudă a lui kfrem Huru. 
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ȘTERAN LĂCUSTA. 

(1538 —1340). 

LANVIII. 
a = == 

, N Aâ — e e AR 

+ Grega Boege, Basiero marire rnpa 3emau AoAackou. 

m R % | A 
A 

[luue cavs'k HamemS Xzpa Buc Keaa. AAEMO Pal 3HATH, A. 
= 7 - _ 

ca > A * 

ecmo "E npoTu 34 carp'Kuieie 119 H €cit carpauun. |lpo "To; fak 
= Do Ps — a 

„ui cec w * Cc, a 3 

Yapn ce AH HA, 'Thi TIpIHAE AO HA S BEMAI, BE CTpPAXA Ă BE 

= 
A 

A . <c 

cuMenie, Ha aur Au d Ha B'kpr rea a, fi Ha tkpS Hi Ha 

A M X Xa k 

AuiS Sen Boa'kpo, Reanki A ataati. Hiia ne vanut. 

€ K 

In. 8 Govark, 00. si. 
Hârtie— Pecetie aplicată : mică, de ceară roșie, deteriorată. * 

+ Ştefan Voevod. cu mila lui Dumnezeu domn al țărei 

Moldovei. Scriem slugei noastre lui Hira fost chelar, aceasta 

îți dăm a știre, că te-am iertat pentru greşeala ce ne-ai gre- 

şit. Drept aceea, cum. vei zări această carte a noustră, tu să 

vii la noi în ţară, fără frică şi fără îndoială, pe sufletul nostru și 

pe credința domniei mele; și pe credința si pe sufletul tuturor: 

boerilor, mari şi mici. Alt-fel să nu faci 

Serisă în Suceava, Octombrie 16. 

Norme. 

Hiîrea, chelarul este un cunoscut boer al lui Petru Rareş. Despre Hi-. 

rea chelarul cf. Xenopol, Istoria Românilor, p. 536: «Moldovenii văzând 

şivoaele cumplite ce amenințau să le înghiță moşia, se sfăituiră, boeri. 

şi țărani, ce ar fi de tăcut «ca să poată hătădui de atâtea nevoi ce s'au 

aţițat în țară şi risipă asupră lor. Aceste toate dacă au întrat la urechile 

lui Petru-vodă şi mai virtos Hirea chelarul, i-au spus cum şi țara (adică 

milițiile ţărăneşti) se vorovesc ca să-l părăsească, multă scirbă au întrat.
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în inima lui şi încotro vrea întoarce oastea mai întăi nu putea cunoaşte ; 

că Leşii venise cu tărie, puterea 'Turcilor mare, mulţimea şi iuțimea, 

Tătarilor neoprită ; aceşti din untru slabi şi plini de hicleşug». 

LAXIĂ. 
M M Mi M A M c T c 

a 
» 

ț Ilpinareae hau Ac5pH,  &npz0Y Î npzrapo îi Sc AIAE 19 NPHASar 2 Bu 

pnus. 

= - = ă Da 

Lu AA A ec m A a 

+ Grega Bceno, Bisiere marie rnpz 3eau AoAackoii. 
Ă 

LR M M AM m. 

ile PB Mn HpiIaTEAE Hanuini AOBPH, aH$ GHpz0Y Î NpArApo 
= = 4 

Că c MA Xk e m m 

cu Burpi. H no ce sayBaa'BEmMe rgui RAROTE Hâuti ACEpH Npi: 
- 

Mm A c M 

IATEAE, 24 A0Bpo îi a caS65 to ere Ha Suunnaii. Pepe cerâ. 

pis x 1 EN “a N 

AKAI Tako nopa3Smemo: 6pe c5 no 'ramo w anale flacăaAp5. 
_ = E) 

A N AN sq _ 

faene Bpaur A lw Gara. repe manmo ek Baui€ Mapir 

7 + . x n 
KĂKO Aa CE CHASETE 34 Haui$ BOA, Br i CA BAIA AIOAIE 

Tr A > % 

WO c$ CA BAasii, FĂRO AA HA CATBOPHTE ACEpO îi caSEa, i AA 

M T 
A + * 

ek CHASETE KaK9 AA MOXETE HA AOBHBATII W TOTI  ABA 

= Ps 

F A N 

caS Slacăaaps. H 'rano Aa anare îi Aa e'kps€re nauuS Ai5. 
= 

MT X Touam e . 

K'TO Hâ KE AOBHBATII 1 HA KE HHA NpHHETH, â "FAKO, BCH UAKZ 

*) Loan Stângaciu se îutâlneşte întwun uric din 1535, Martie: în 9. 

(Acad. Rom., pecetia No. 30). Un Grozav, pârcălab de Roman, se 

întâlneşte în documente pe la 1528, Aprilie în 8. Acesta poate 

fi Grozav vătaful, sau în tot casul o rudă apropiată a lui.
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Hârtie.— Pecetie aplicată : rotundă, mijlocie, de ceară roșie, cu legenda : 
<T Ilsuar Iw Gregann aoegsaa n rHn>.; semnul hârtiei : două săgeți încruci- 
sate. i i 

e. 1538—1540. 

+ La al noştri buni prieteni, birăului şi părgarilor şi tuturor oameni- 
lor ce ţin de Bistriţa. 

T Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol- 
dovei. Scrie domnia mea la ai noştri buni prieteni, panului 
birău şi părgarilor din Bislriţa. Şi după aceea mulţumesc dom- 
nielor voastre ca la ai noștri buni prieteni, pentru bunătatea Și 
slujba ce ne-aţi făcut. Și acum, iarăși, așa am înțeles: că sunt 
întacolo din oamenii lui Alexandru, anume Crăciun şi Ion 
Stânguciiă, și ne rugăm măriei voastre ca să vă siliți pentru voia 
noastră, voi și cu oamenii voştri ce sunt cu voi, ca să ne 
faceţi slujbă bună, și să vă siliți ca să-ne puteţi dobândi pe 
aceste două slugi ale lui Alexandru. Și așa să ştiţi și să cre- 
deţi pe sufletul nostru, că acela care ni-i va dobândi pe dânși şi 
ni-i va aduce” pe dânșii, apoi, unul ca acela tot ce va voi de la
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domnia mea sau sate cu mori bune, sau boi, sau Vaci, sau oi, sau bani îi voiă da lui ori-ce şi domnielor voastre asemenea în toate voiă face p2 voia domnuielor Voastre, numai rugămu-ne ca să vă siliți. Şi tot ce vă va spune sluga domniei mele, Gro- “ZaV Vătaful, întru toate să-l credeţi pe el, căci sunt spuse uoastre adevărate. Și să fiţi sănătoşi domniele voastre, amin, Scrisă în Bârlaq, lanuarie în 11, 

Norie. 

Ștefan voevoa poreclit de popor Lăcustă pentru multele lăcuste ce pus- tiiră ţeara in vremile lui, este feciorul lui Alexandru voevod, feciorul lui Ştefan-cel-Mare. Cronicarul Urechie, vorbind de venirea lui la tron. (v. Letopiseţe, I, p. 164) spune: «Şi le-au pus domn pre Ștefan vodă feciorul lui Alexandru vodă», iar cronicarul polon Bielski întăreşte spu- sele cronicarului (Ureche), numinqu-l Ştefan Alexandrowiez.— Alexandru, feciorul lui Ștefan-cel-Mare (v. notițe pp. 164), a avut doi fii: pe unul Bogdan şi pe acest Ştefan. Bogdan a murit la anul 1480 Ianuarie în '30, şi a fost iomormintat la Rădăuţi. Epitafal de pe mormîntul său poartă următorul coprins : « Bine-cinstitorul şi iubitorul de Christos [& Ştefan voevod, domn al ţării Moldovei, fiul Iui Bogdan voevod, infrumuseță mormîntul acesta nepotului s&u [& Bogdan voevod, fiul lui Alexandru voevod, în anul 6988= 1480, luna Ianuarie 20, Melchisedek, O visită la câte-va M-ri şi biserici antice din Bucovina, p. 69. n 

TONA, LOGOFĂTUL LUI ȘTEFAN LĂCUSTĂ. 

(1538—1544) 
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Ilu. v Aoree-noae, 0. E. 
Hârtie.— Pecetia aplicată : rotundă, cu înel, sa pierdut, 
deh, 87. 

+ Domnului meu, cinstitului şi milostivului, Toma birăul Bistriţei. 

= 

+ Eu Toma logofătul domnului Ştefan voevod al țării Mol- 
dovei. Scriu inchinăciune și multă sănătate domnului meu,. 
prea iubitului şi cinstitului domn 'Toma birăul Bistriţei. După 
aceea daii a știre domniei tale, domnul meu. pentru că şti 
domnia ta că Dumnezeu a trimnes asupra noastră r&ulatea sa 
și a trimes pe 'Turci și ne-uu prădat Și ne-au mâncat pe noi 

pe tot locul. De alta întămplatu-s'a că țiganii noștri să fugă 
în țeara Ardealului, ce e drept sunt toţi din ţeara Ardealului, 
dar eu i-am cumpărat pe toți că banii mei drepţi, martor» 

îmi este Dumnezeu și am și mărturie de la cine i-am cum- 
părat. Deci acum aud că au căzut în mâinile domniei tale, 
pentru aceia te rog pe domnia ta, domnul meu cel milos. 
tiv şi domn creștin, să nu fi întru paguba mea, ci să-te 
povățuiască Dumnezeu pe domnia (a că să mi-i înapo- 
iezi pentru unul Dumnezeu și pentru voia noastră, fiind-că. 
până acum suntem în pagubă, căci nu ne-au rămas n0uă, 
nici case, nici sate, nici mori, nici bani, nici oi, nici al. 
bine, nici sadari, nici biserici, nici haine, cu un cuvint nimic. 
Foarte mult te rog pe domnia ta. Si dacă îmi vei face dom-. 
ia ta această bunătate de la mâna domniei tale, apoi eu până.
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la moarte n'am să uit bunătatea domniei tale, ei în loat- 

"îmi voii aminti de domnia ta şi eu și copii mei în veci. Iarăşi 

pentru că-mi faci aceasta rugăciune, eu am să-ți trimet dom. 

niei tale în dar un bidiviu, care să preţuiască 100 zloți ungu.- 

rești, dar pe lângă aceasta va mai fi făcută voia și pofta dom- 

niei tale şi a oamenilor domniei tale pretutindenea de mine, pre 

cum ai să și vezi domnia ta ; iar de la acești țigani nu știu zău 

dacă vei avea vre-un folos sau nu 2 Aceasla mă rog domniei tale. 

să-mi fi domnia ta domn de aci nainte ca şi domnul meu Ștefan 

"voevod. Și Dumnezeu să înmulțească zilele şi anii domniei tale. 

Scrisă în Câmpu-lung, Octombrie în 2. 

Nori. 

Toma logofătul se întălnește intre boerii lui Ştefan Lăcustă, inainte de 

19 Martie 1541, căci la această dată a fost pus vistiernic în locul lui 

-Mateiaş făcut logofăt, Cf. Iorga, Chilia şi Cetatea Albă, p. 348—9. 

Toma logofătul, Petraşcu comisul și Sturza postelnicul. 
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Hârtie.— Două pecetii aplicate : cu inel, în ceară albă, mici, ovale; sew- nul hârtiei : stema cu cruce, — Arch. No. 92. 

e. 1540. 

+ Prea puternicului şi întru cinste născutului, la al nostru 
cinstit şi prea milostiv domn și prieten, jupânului Tomaș bi- 
răul şi diriguitorul cetăţii din Bistriţa. Inchinăciune şi multă 
sănătate să primeşti domnia ta de la prietenii domniei tale, 
de la panul Petraşco comisul, și de la 'Toma logofătul şi de 
la Miron medelnicerul şi de la Bălțatul uşierul şi de la Sturza 
postelnicul, boeri din țeara Moldovei, După aceea, dăm a știre 
domniei tale, că am trimes la domnia ta, oamenii noştri cu ale 
noasire adevărate și de trebuință cuvinte. Drept aceea, te ru- 
găm pe domnia ta ca pe domnul nostru, bunule și de nădejde 
prieten, să-i crezi în toate cele ce-ţi vor spune, căci sunt ale. 
noastre cuvinte de trebuință. Și ast-fel să ni se facă ispravă 
bună de la domnia la. Aceasta ne rugăm domniei tale. Și. 
Dumnezeu să înmulțească anii domniei tale. 

Scrisă în Maer, Septembrie în 29.
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Nori. 

+ Toma logofătul (al 2-lea), Pătraşcu comisul şi Sturza postelnicul se 

întâlnesc prin documente în anii 1540. Bălţatul uşierul trăia la Covurlui, 

„Aceste notițe mi le-a comunicat d-l profesor 1. Tanoviceanu. 

Egumenul Moldoviței către birăul de Bistriţa. 

(1563) 

LĂXĂII. 
7 «e 

7 Upiarea namen$, nanS npzkzaas$ w Birrpnun. 

= pe pr C-p o A 
1 Gakpenni îrSme hi RE cae w AMonarii oAaBHiui. no- 

N r AM MY 

KA Hi MHO 3Apănie czreaphe NIpiATEAI HAUl€, HAN Npztia 
n 

T e A x M Â 

AaB5 Ww burrpuuu. H no cn Aae 3haru rn$ "ui, făko piu 
- — = 

c c T ce Wa x > 

AEG AC Hă AH nana BuHpz5 w Buirpui pa HR AAZrII, To Eni 
a 

M MT c u X 
n Gaco w burrpu îi 'kraaii na Gano ru 

N 

paz Cagă nui 

ai T Ş a a 
A A A a p a 

at. Dx nefiaae Cao nuro, rate HE Wierraa6 HuTo wW Gaga, 
= 

K AM Ă 
aaa , | pi 

ună Gagoe imae Spun 5 Aazro-noari. Man ca rng8 Tai Axe 

M T 

Haui€ NpiATEAL, Â€ B2CYOIpA WnHpaTH 34 'FOTA AATOpIE. 

Tor e R = 

Aa Wiinpar w Aazro-moa'k, ao rame € Spii GaBoe, aa 

8 _ A P A _M A 

MHOXa6 Bmae hu 3a K Ta. Topa man ca rngS rai, AA CAT: 
= = 

u ai _ e r A Ai 

gopu pa ROak crrro MonarHpk, Aa HE Baal BA HHuiin A, 
—_ = 

To T < K 

HĂ Aa Wnupare w tza € Spun Carei.



191 

_ m 

Ai R H 

Ă 81 3Apa. âmn. 

Hârtie ; pecetia aplicată ; de ceară neagră, ruptă. — Arch No. 360. 

„6. 41563. 

+ Prietenului nostru, panului părcălab de Bistriţa. 

+ Smeritul igumen şi întreg soborni din M-rea Moldaviţei, 

închinăciune și multă sănătate aducem pretenului nostru, pa- 

nului pârcălab de Bistriţa. Şi după aceea dăm a ştire dom- 

niei tale, că a venit la noi cartea panului birău de Bistriţa 

pentru niște datorii, ce a fost dator Sava unori Saşi din Bis- 

trița și l-au pârât pe Sava acești oameni. Dar Sava n'are 

nimic, că n'a r&mas nimic de la Sava, dar Sava are uric în Câm- 

:pu-lung. Ne rugăm domniei tale ca prieten al nostru, dacă voesc 

să oprească pentru aceea datorie, să oprească din Câmpu-lung, 

căci acolo este uricul Savei, poate să aibe mai mult ca 20 

taleri. Drept aceea ne rugăm domniei tale, ca să faci pentru 

voia sfântei M-ri, să nu aibe a suferi alți oameni, ci să opreas- 

că de acolo unde este uricul Savei. Şi să fi sănătos, amin. 

Nori. 

Despre un Sava: (popa) se vorbeşte întrun uric de a lui Ioan 
voevod, din 9 Maiii 1563, dat din Huşi (Acad. Rom., pecetia No. 
9). Probabil ca acest Sava este cel de mai sus. 

Grigorie birăul Bistriţei. 
(4564) 
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Hârtie ; pecetia aplicată, sa- pierdut; semnul hârtiei : o stemă — Arch. 

Ao. 368. 

+ Cu voia lui Dumnezeu, eu panul Grigore, birăul Bistri- 

ței, fac cunoscut, că au venit oamenii din Simzozu şi sau pâ- 

rât cu Iluanii pentru hotarul ce este pe riul Ilua. Și după aceea
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eu am trimes cu sfatul nostru, trimis-am doi părgari cu cre- 
dincioasa slugă a noastrii, sluga noastră pan Gheaţeu pârcălabul, 
ca să vadă acest hotar. Și noi am văzut că Simzorzeanilor nu 
se cade, ci lluanilor ; că Simzorzeanii șcd pe Someș iar Iluanii 
pe Ilua. Și hotarul l-am pus și întocmit, şi l-am întocmitea să 
fie până în hotarul Maireanilor, Maireanilor să se împreune 
cu hotarul !or până în valea Aurarilor și până în valea Păr- 
nei. Și după aceea, iar am întoemit hotarul pe unde să fie 
imașiul, precum este și la alte sate. Și după aceea, iar am pus 
credința panului Gheaţeu pârcălabul cu a căpitanului Mihut 
și cu judele din Maer, anume Jorjea și cu Maire eanii ; și din 
Simsorzu, Mihoe şi cu tot satul, și din lua, 'Tviful şi cu să. 
tenii toţi și din Feldrev, Andreica. Si după aceea s'au întoc- 
mit și am lăsat rămășag 40 zloți, pentru acela care se va 
încumete să strice sau să întoarcă (această întocmire). Așa sa 
știți, altfel nu va fi. Şi să fi fiţi izbăviţi de Dumnezeu, amin. 

Scrisă în anul 7072= 1564, luna Aprilie 13. 

  

BOGDAN ALEXANDROVICI. 

(1368—1579) 
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Hârtie. — Pecetia aplicată : mijlocie, rotundă, de ceară roșie, <f Isuari Iw EwrAatin ROGROAh Ha. 
e. 1511. 

cu legenda: 

i La ai noştrii buni prieteni, panului birău şi tuturor părgarilor şi ju- -deţilor din târgul Bistriţel. : 

Bogdan voevod, cu mila lui I)umnezeu domn al țării Mol- 
-dovei, Scrie domoia mea la ai noștri buni prieteni și de multă 
"nădejde pani, jupânului birău și tuturor părgarilor și judeti- 
lor din târgul Bistriţa. Şi despre aceasta dăm de știre 

“domniei voastre de cartea ce ați trimes-o domniei mele, dom- 
nia mea totul a vândul. am înțeles cartea şi envintele dom- 
niei voastre. Si aşa ne-aţi scris nouă de rândul unui lo!ru, care 

-de multă vreme gândese că umblă lctrind, ca să poată ademeni 
ia sine şi pe alţii ce să-i fie lui intr'ajutor, ca să poată intra să 
-Calce țeara domniti mele şi pagubă să facă credincioșilor noștri.
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Alta, şi domnia voastră întru adevăr înţelepţi și prea mândrii, vă=- 

zâpd o astfel de neorânduială și neliniște ce vrea să facă acest 

Jotru între ţări, domnia voastră așa ne-ali dat a ştire, că 

aţi trimes domnia voastră pe slugile voastre ca să-l ademe-: 

nească pe el şi nu l-au putut prinde pe el, căci a fost seăpat 

pe jos înt”'o luncă și numai calul i-au luat. Alta, pentru 

aceasta vă foarte mulțămim domniei voastre, că vă nevoiţi să 

fie pace și linişte între ţări și ţineţi prietenie bună cu noi, 

care prietenie a-ţi avut-o și cu tatăl domniei mele Alexandru 

voevod văposatul. Acum am văzut că ne sunteţi nouă prieteni 

buni și cu toată inima. Alta, încă poltim și rugămu-ne domniei 

voastre, ca la ai noștri buni prieteni, că să vă învredni- 

cească Cristos Dumnezeul, că să vă mai nevoiţi spre a putea 

al prinde. Alta, dacă l-aţi prinde pe el, să-l puneţi pe el în 

lanţuri, iar pe oamenii lui să-i cevlaţi cu o asfel de ceartă ca și: 

alții văzându-i pe ei să se pocăiască, apoi domnia mea și mai 

bună pretenie vă voi arăta domniei voastre ca cea de până a- 

cuma, precumn singur domnia voastră cu ochii voştri veţi ve- 

dea. Aceasta dau domniei voastre a știre, și aceasta mă r0g.. 

Și să trăiţi. 

Scrisă în Hotin, Octombrie în 0. 

NorIţE. 

Bogdan este fiul lui Alexandru Lăpuşneanu şi al Ioxapâri. (vezi notiţa 

de la pagina 163—165). Ia anul 1553, I& Alexandru voeyad al Moldovei, 

fiul lui Bogdan voevod şi nepolul bătrânului Ştefau voevod, a impodobit şi 

înfrumusețat din truda sa iconostasul sobornicescului hram al M-rei Dioni- 

siatu. in anul 155% acelaş Alexandru şi sojia sa Roxandra aii întrumuseţat 

icoana sfintului loan Înainte-mergătorul. cl. Porfirij Uspenkij, Istoria Ato- 

sului p. 353.—ln 4568 bine-cinstitoarea doamna Roxandta, mama domnito- 

ului Moldovei Bogdan, a dat Zografului 52,000 de aspri spre rescurnpă-- 

rarea metohului de pe Struma, Acela Porfirij la p. 336, 
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ION VODĂ CEL CUMPLIT. 

LXAXV. 
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= = 

Xa — 
Tau AH: ata, Hu. 5 Iilco. Ma na 

Hârtie— Pecetia aplicată : mijlocie, de ceură roșie, cu legenda : 7 Muanserru- 
at ÎWant ROERSAR H reAHK. 

e. 1574. 

f La al meu bun şi prea iubit prieten, pnnului birău din Bistriţa. 

loan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol- 
dovei Scrie domnia mea la al meu bun şi scump şi de multă 
nădejle și prea iubit prieten, panului birău din Bistriţa. Și 

după aceea dăm a ştire domniei tale de rândul unui călugăr: 

pe nume Teofan fost milropolit şi altori patru călugări. Apoi 
aceștia au strîns multă avuţie, ughi de aur şi alți bani mulţi, 
şi au fugit ei cu toate aceste avulţii. Drepl aceea mă rog ca 

bun prieten al meu, ca să așezi domnia ta pe -oamenii dom: 

niei tale pe la toate intrările, să-i prindă pe ei „Și dacă va da 

Domnul Dumnezău ca să-i prinzi pe ei, apoi domnia ta tri- 

„mete-i pe ei la noi, și din partea domniei mele mare cinste: 
vei avea și daruri multe de la doninia mea. Și aşijdetea. ori 

pe unde i-ai simţi, pretutindeni, apoi domnia ia dă-ne nouă a 
ştire de rândul lor. Și Dumnezeu să-ţi dea domniei tale sănă-- 
tate întru mulţi ani şi zile, amin. 

Scrisă în lași, Maiii în 24. 

LĂXAVI. _ 
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Hârtie ; pecetia aplicată, s'a pierdut; semnul hârtiei : o stemă. 

e. 1572—4574, pă 

+ La ai noştri buni prieteni şi vecini de aproape, birăului din Bistriţa 
şi şoltuzilor şi părgarilor de ucolo, 

“ loan Voevod, cu mila lui Dumnezeni domn al țării Moldo- 
vei. Scrie domnia mea la ai noştri buni prieteni şi vecini de 
aproape, birăului din Pistriţa și șoltuzilor şi părgarilor de a- 
colo ; cum veţi vedea aceasta carte a noastră, voi să spuneți 
tuturor regnţătoriloe voștri, să vină in țeara domniei mele cu 
mărfuri a vinde şi cumpăra ; și oamenii domniei mele, aşij- 
derea să poulă umbla de aicea acolo cu mărfuri, precum a fost 
de demuit. Și să nu se teamă nimeni de nimic, căci va merge 
în pace și n'are să aibe nimeni nici o străgănire. Aceasta daă 
a știre domniei voastre, Si să fiţi sănătoși întru Dumnezeu, 
amin, 

Scrisă în lași, Maiă în 5.
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OSTAFI POSTELNC. 

(4574). 

XXĂLVII. 
m A H 

Id, (Oerabn nocreannia, RIIBHARAR CHA ASĂAA Aero, 
= Ps 
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si cra Gea RUE Aarii RSHA Gro a. ans Ala (sic) Ala. 
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II. COeradu nocreani. cat-ra ere a hornaua, rapa B6AAn , LA 
[id Hi 

dWoapacne. 

Hârtie — Pecetia aplicată : mică, cu inel, rotundă, cu legenda : <wenradi..>; 
„semnul hărtiei ; o stemă cu cruce în centru — Arch. Ao. 54. 

Eu, Ostafie postelnicul, fac cunoscut prin aceasta carte u 
mea, că sunt datcr a da uu cal domniei sale panului Mate. 
iaș Fliandrişevici, negustor din Bistriţa, Și am a-i da lui 
acest cal în ceasul când va da Iinmiezeu să vină măria sa 
domnul Pogdan la domnia sa în țeara Moldovei, atunci eu am 
să dau domnului Maleiași un cul bun turcesc. foarte frumos.
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Drept credință și mărturie am pus pecetia mea pe această 
carte. 

Scrisă în Liov (Lemberg), Miercuri înainte de Nașterea Sf. 
loan Inainte-Mergălorul, în cursul (anilor) 1574. 

Eu, Ostafie postelnicul, sluga milostivului dumi-sale Pogda;, 
domnul țării Moldovei. 

GLIGORGEA VORNICUL. 
(1595 —1599) 

LXXXVIIL. 
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Iu. $ Aogsroiă, 10, r. 
Hârtie. — Pecetie aplicată: mică, cu inel, în ceară albă. 

+ La al nostru prea iubit şi de inimă prieten, panului birar ain Bis- 

trița dinspre partea ungurească. 

+ Pan Gligoreea marele dvornie al țării mari. Sriem viaţă 

și multă sănătate la al nostru prea iubit și de inimă și dulce 

prieten şi de multă nădejde, panului birar din Tâvgul-Bistriţei 

dispre parlea ungurească. Și la aceasta să şti domnia ta, căci 

eu mi-am trimes trei slugi de a le noastre și cu zececai cu 

afaceri acolo în partea domniei voastre, ca să ne cumpere nouă 

sfoară pentru năvod și fer și tot ce ne va lrebui Ja trebuința 

noastră. Drept aceea mă rog domniei voastre, ca să faceţi 

pentru voia noastră, să w'aibe întârziere acolo la domnia 

voastră. Altfel, eu, încă voiii face pentru voia domniei voas- 

tre în ce va fi treaba domniei voastre către noi; și (eu) an 

să fiu prieten domniei voastre. Şi la acestea să dea Dumnezeu- 

să trăiţi întru Christos, amin. 

Scrisă în Dorohoiii, lulie 3. 

None. ) 

Despre ligorcea vornicul, după o copie slavonă ce se păstrează la 

Academia Română sub No. 195/LXXXIV, avem următoarele ştiri: ș În zi- 

lele prea hunuli şi de Christos iubitorul domnului Eremia Movilă voe-- 

vod, în anul 7108=1599, Noemivie 1, la două ocasuri din și, sau pris- 

tăvit, robul lui Dumnezeu, dumnealui Grigorce după cel numit Crăciun, 

ce au fost vornic mare deţara de sus, intru vecinica pomenire ; și szu 

adus trupul său întru a sa rugă ia slânta mănăstire Voroneţul, unde 

este hramul sfîntului slăvitului marele mucenic și marelui strădănuitor 

a lui Christos, slugă Gheorghe. Tot în această lună în 4 zile s'au îngro- 

pat în sfânta biserică aproape de sfintele și prea cinstitele moaşte a prea 

cuviosului părintelui nostru Daniil cel nou. - Inseripţia de pe piatra mor- 

măntului, Grigoreii, ce au lost vornic mare, glăsuește : Bare apă. meiă 

Moe. a, RA AHN RArOURCTHRACS Â Xoatontare rana 15 Gea AMlorhan RSekSAnI. 

CAN FpSR CATROPĂ n SÎpdcu trkrerk flureatna, mSnauS cRoea$ nau$ Tanropun, 

ERIRMIACE  BEAMRAL AROPHHRA, Azte UpkeTaRi ca Î BAC MSrpEReu ECT cA Npkiaan-
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BAEHHaA mape cRo€X, Ki'kruuk Mpia, tat: ng'ker ARH CA BA AHN BArsuReTre Pta. 

Î83 Bernana RSGRSAN, Â BAE NSTĂEREHA 6CT RATE 05, meua Hse, ur>. Adică: 

«+ În anul 7108=1599, luna Noembrie i î, in zilele prea bunului şi lumina- 

tului şi de Christos iubitorului domnului Eremia Moghilă voevod, această 
groapă sau lăcut și înfrumusetat de jupâneasa Anghelina, jupânului său 
Gligoreii, ce au fost vornie mare, care sau pristăvit într'acest mormint 
şi au fost îngropat cu prea iubita maica sa, jupâneasa Maria, care s'au 
pristăvit în zilele prea bunului domnitor 1& Begdan voevoil, şi aci a 

tost ingropată în anul 7079= 1570, luna Noembrie 23». 

EREMIA-MOVILĂ. 

(1395 — 1606) 

LXAXIA. 
e Ă 
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5 T g 

MOARuu 1 CA ROAOTII CA pH, AIE HEBZAE cCASVATH 34 A 

A == 
c a ut r A LUI AM 

FR AMI Ă FI AAAAE RApATul "ro € Ho MOEp'Riie Ta ROcHTUI- 

po în 
ei . , hau pu Saotalue. Hua ne San. 

d = = = 
AM < “1 

+ Ga THh pe. Iu. s Ce. „apia 10. 

7 [teza ve Hu. 

Iăântie.— Pecetia aplicată : mică, rotundă, de ceară roșie, sa pierdut. 

Areh. No. 108. 

“- 1 Eremia Moghilă voevod, cu mila lui Dumnezeu domn 

al țării Moldovei. Scriu slugei noastre, urednicului din Câmpu- 

iuug, aceasta îţi dăm a știre, că sau jăluit oamenii de acolo 

în potriva călugărilor de !a monastirea Suceviţii, și în potrisa al- 

tori oameni; zicând așa: că le opresc lo» finul pe unde le sunt 

poenile lor în pădure, și le vinează lor peştele de prin bălțile 

lor, şi le iau lor hotarul cu cosilura de fin, aceşti călugări. 

Drept aceea cum vei vedea această carte a domniei mele, 

apoi tu, du-te și vezi acolo cumu-i cu cale de rândul acastor 

hotare; dacă sunt supăraţi acolo fară cale, apui lu zi-le lor ca 

“să dea pace locului lor ce le este lor ocină, pe undeau trăit 

de demult, să n'aibe nici un amestec cu finul lor și cu poe- 

nile şi cu bălțile cu pește, iar de nu vor asculta de cartea 

domniei mele, atunci tu ai să cerţi pe cel ce-l vei alla acolo 

cosind sau pește vinând. latralt chip să nu faci. i 

Scrisă în Suceava, 7111=1603, lulie 12. + Singur domnul 

a zis. i 

-- Bogza a învățat. *p lon.



Principesa Maria și Flisafta doamna lui Premia 

Moghilă. voevod. 
(1606) 
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Hârtie. — Pecetia aplicată cu inel în faţă: mică, rotundă, de ceară roșie. 

Acad. Jon. pach. 17/LĂXXĂII. (Dăvuit de d-l D. Sturdza, 4116 Martie 1898). 

Pe verso se citește: < aa nnap wr raita Gancalâ>. 

Principesa Maria şi llisafta domna domnului Eremia Mo- 

ghila voevod, cu mila lui Dumoezeu domn ţării Moldovei. 

Szriem la ale noastre slugi, urednicilor din târgul Hârlăului şi 

vierilor și vătașilor de vie de acolo, cari lucrează acolo lângă
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“via noastră, vă dăm vovă a ştire, că au venit înaintea noastră, 

vugătorii noștri monahii de la sfinta mănăstire a Neamţului, și 

:Sau jăluit înaintea noastră şi au spus, că ei au avul o moară 

-aculo și au uvut pe lângă moară un om cele e morar și 

birar și pentru liete ce treabă a sfiptei mănăstiri, jar voi 

îl supăraţi și străgăniţi lângă via noastră cu alţi oameni. Drept 

„aceea, eum veţi zări această carte a noastră, mai mult să nu-l 

turburaţi și jalbă să nu mai vină mai mult,. căci mare cearta 

“veţi primi. Și într'alt chip să nu faceţi. 

In lași, în anul 7114=—1606, Aprilie în 24. 

NorirE - 

Eremia Moghilă a avut mai mulţi băieți şi fete. Int”un uric din Iaşi 

-dat la 20 Decembrie 1605, citează de fii ai sai pe: l& Constantin, A- 

lexandru, şi Bogdun. Din fete cunosc pe Mari: şi Zamfira. Zamfira este 

inmormîntată la M-rea Suceviţa Iascripţia de pe lespeda criptel sale glă- 

suește: < Can rpoan caraspn fi Skpacn Î5 Gpeasia Alorhaa ROERSAA Ahiepn 

as6u Camndripa me î npkeratn-ca B7 Run WBHT-kAGAt Hi NOrpEREHA RRICT 

NE R ATS 1394, meta apr. a Ann >, Adică: <« Acest mo-miînt l-a făcut 

și iulruwusețit 16 Eremia Moghilă voevod fiicei sale «Samfirei» care a și 

văposat la vecinicele lăcașuri şi îngropată a fost aci în anul 7104=1596, 

luna Martie a 7-a zi». Eremia Moghilă a murit în anul 1606 Lunic în 20 

şi a fost înmormintat la M-rea Suceviţă. Epitatul de pe piatra mormio- 

tulul său glăsueşte: “fan RAME TpCRHNI exrkopii îl Snpacăi nau Lakpa Rai 

CTWAHHR NpERAE NouuRuIEa$ RarouerunemS A Nsirocute m$ renans nameut 15 

Gaeta M orhaa auw&nv Aa, Răi macru TENAph aan N saqannene(ii), Bku- 

naa emS namkr, BAZENNI no). Bz aTw 304 meua KOn. a>. Adică: < A- 

„ceastă piatră de mormînt a făcut-o şi infrumuseţat-o pan Gavrilă fost 
stolnic mai nainte sânt răposatului bine-ciastitorului și de Christos iu- 
bitorului domnului nostru I& Eremia Moghilă voevod, cu ruila lui Dum- 
mezeu domn țării Moldovei. Vecinică-l pomenire, fericită linişte. In a- 

„mul 7114=1606, luna Iunie 30». 
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DOGUMENTE SLAVO-ROMÂNE 
INTERNE SI EXTERNE 

ALEX ANDRU-ALDEA 
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T 60 AA€CZAAPI EGOEEG), MATIA BXIEA THE. 
Pergament. — Monogram mare cu Toșiu ; crucea şi litera începătoare mare "cu 7oșiu ; divanul cu rostu : ecetia atârnată, s'a ierdut. 

stu 3 Iu; , P 
Arch. Stat, (Bucureşti), M-rea Dealului, pach. 15, No. 2. 

T Întru Christos Dumnezeu bine credinciosul şi bine-cinsti- torul şi de Christos iubitorul și de Dumnezeu unsul I& Alexan- dru, voevod şi domn, cu mila lui Dumnezeu și cu Dumne- -zeiască bună YGinţă ob'ăduind și domnind toată țeara ,Ungro- vlahiei, a bine voit domnia mea cn insă-şi buna voinţă, cu luminată și curată inimă a. domniei mele, și am dăruit acest a tot cinslit şi bine închipuit şi prea Slimat, carele este mai presus de cât toate cinstitele daruri de acum, hrisovul doinniei mele mănăstirei din Deal şi lăcaşului sfintului arhierarh şi făcător de minuni Nicolae, ca întru Viula domniei mele am -adăogat mănăslirei satele ce se chiamă Alexeni pe Ialomiţa şi Răzvadul aproape de mănăstire pe supt Deal, ca să fie moşii -ohabnice sfintei mănăstiri spre vecinica pomeniră sân: răpo- *atului părinte al domniei mele Mircea voevod, iar după aceea
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și domniei mele, sculindu-se de vama oilor, de vama rămă-- 

torilor, de albinărit, de vinăriciă, de găleată ohabnică, de lemne,. 

de cositul fânului, de gloabe, de angarale, de cară și de 

podvoadă, zicând, de toate slujbele și .dăjdiile mari şi mică câte- 

se află în pământul și în cuprinsul domniei mele, toate aceste. 

să fie ohabnice sfintului Nicolae. Cine dar s'ar încerca de a 

slânjeni, sau a supăra aceste sate mănăstirezti, măcar cât un 

fir de păr din boerii sau din slugile domniei mele, unuia (om): 

ca acela să-i fie sfintul Nicolae protivnie în tot veacul și în 

cel viitor, şi va primi mare r&u și urgie de la domnia. mea ca 

că!cător şi necredincios și defăimător acestei dăruiri a dom-. 

niei mele. Incă și după moartea domniei mele pe cine va voi 

Domnul Dumnezeu a fi domn Ţării-Rumânești, de va re'noi şi 

va cinsti și va întări şi va adăoga sfintei mănăstiri a sfintului 

Nicolae, unuia ea acel om, Domnul Dumnezeu să-i adaoge 

verile şi anii domniei sale, iar de va răsipi și nu va cinsti și: 

nu va adăoga mănăstirei și nu va întemeia-o întru domnia 

lui, pe unul ca acela Domnul Dumnezeu, să-l răsipească și 

să-l rușineze și să-l ucigă aci cu trupul, iar în viitorul veac 

cu sufletul ; și să aibă împărtășire cu Iuda şi cu Arie și cu 

cei. lalţi ludei, cei ce au zis asupra lui Christos Dumnezeu 

Mântuitorul nostru Isus Christos: sângele lui asupra lor și: 

asupra copiilor lor, precum este şi va fi în veci, amin. Mar- 

tori: jupân Albul, jupân Radul Sahacov, Nan Pascal, jupân 

Stanciul, jupân larciul, jupân 'Toesaba, jupân Drăgoiă Banov, 

logofătul Cazan, Vlaicu stolnic, Barbu paharnic, Staneiul visli-- 

evul. Tatul comisul. (Eu) Culciu am scris în Târgoviște, Noem- 

brie 17, în anul 6940—1431, îndicţion 11. 

l& Alexandru voevod, din mila lui Dumnezeu domn.
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„Scrisoarea lui Alexandru- Aldea câtre Razgon Iștvan, 
șpanul Cemișoarei. 
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Ka Vaaanne; n "Tako 4 YOTE vanturi, Aa AdAS camu y Ps- 

MEAHCKOLA POCNOAApa n Xamz35 TOCNOAApA, NOKAG ACHAE 

Â A 

Uaaanu, 4 aa "ron cS tpacataati. 0) Moazacta c5 npocu n9- 

MOYA ; AO CENOBA, ([IO FĂ AMICAHAMA POcrIOAHNS Kpaa5, TO Hu 

MeazAotzekui rocnoAapa. Bnaaz upe n y Vaaani € REAHKA 
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HN . ” 

ROHCEA, 'TEpE ue NO AAKS cz 1UCA4 AOCHTH; H6 CROPO Aa 

Ps . m 

R | XX m 

itSc'ru Uaaarin cRSErA UAKGĂ ; WBA MAAM0, Ha NOCIIE; 4 ue Hâv- 

UH'TH, BAKO ME AOHTH € BOHCKOAZ. ÎHAMA HpE ue nomoun 

Bra Xpuceruanoaa, nokae AoHA€ Waaariu. H wean KHura nu- 

ccana e y bosev. 

+ H aa ru Bra ymnoxu akra un roanne. 

Hârtie, —- Pecetia aplicată pe verso, mică cu inei, rotundă, de ceară roşie, 

sa pierdut ; marca hârtiei: un cap de bou cu coarnele drepte în sus şi 

cu cruce între coarne. 

Arch. No. 512. 

f. Către nădărşpanul şi către Razgon Iştvan, şpanul 'Temiş- 

varului. 

f De la voevodul ilomniior român, fiul Mircei, de la 

Alde voevodul, nădărșpanului şi lui Razgon Iştvan, Temiş- 

vărescului şpan, multă închinăciune domniilor voastre. 

De multe ori wam orânduil eu că Turcii întradevăr au 

să vină înpolriva Ardealului, şi să ştii că cu adevărat au
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şi venit; şi de multe ori orânduit-am ca să trimeţi oastea şi 
cu ea pe împăratul Cealapie. Și să ştii că-i oaste de 74,000, 
şi să ştii că nu sânt voinici de seamă ; toți sânt băeţi lineri 
şi toți sânt copii şi mueri; mare cine să pue mâna pe 
arme, nici jumătale nu sânt buni voinici. Ştie domnia 
voastră cum m'am dus la Murat la împăratul si cum 
m'am jurat cu dânsul şi cum cu dânsul am tăinuit ; totul 
am dal a ştire domniei voastre. Prin grai am făcut 
ce am făcul, şi mam dus la dânsul; toate acestea de 
frică le-am făcut, căci țeara era să mi-o ia şi începuse 
de capu-mi a se agăța, şi dal-am copii boereşti acolo. Și 
aceasta s'o știe domnia voastră: Turcii toată ţeara mi-au 
stricat prin credinţă şi blestem jurându-se şi credinţa 
luându-și (neţinând-o). Și să ştie domnia voastră că îndată 
va veni acea oaste împotriva Ardealului, şi că voiu fi şi 
eu cu ea; iar de nu voiu veni eu cu ea, apoi eu voiu tri- 
mele cu ea pe Albul, aşa, pe Dumnezeul meu şi pe cre- 
dința mea; când oastea voastră va sosi, într'acel ceas eu 

cu oastea mea la o parte mă voiu da şi ast-fel îi voiii 
Dărăsi. De multe ori Turcii pe mine m'au înşelat, păi eu 

acuma totaşa vreau a le face, pe Dumnezeul meu, ca nici 
urmă de ei să nu rămăe. Ceea ce mam jurat eu domnu- 
lui craiului şi domniilor voastre şi celora-lalți de viţă 
oameni, acel blestem şi acea credință pe mine să mă ajun- 

gă, dacă ali-fel voiu face şi dacă eu voiu ocoli pâinea și 
sarea craiului şi de vă voiu gândi eu răul vouă şi celora-lalţi 
dregători şi ţării voastre, aşa, pe moşia şi pe credința și pe 

capul meu, ali-fel nu voiu face, ci nuinai aşa precum în 

cărți vam scris. Și aceasta iți grăesc: câl poţi mai de 

grabă şi pe impăratul Cealapia a-l trimile cu oastea, tri- 

mite-l, căci eu însu-mi voiu face, să vină jumătale din a- 

ceastă oaste la Cealapie. Și aşa am să şi fac, ca să dea.



211 

ei înşişi în domnitorul Rumeliei şi în Hamza domnitorul, 
când va veni Cealapie, şi pentru aceea am întărziat. Din 
Moldova am cerut ajutor până acum, căci ceea-ce doresc eu 
domnului craii, tot aceea şi domnul Moldovei. Știu că şi 
la Cealapie e mare oastea şi că încet va veni cu ea, dar 
de grabă să trimeală Cealapie pe omul său; pe acesta încoa, 
numai de câl. Eu îl voiu învăța cum să vie cu oastea. 
Știu că va ajula Dumnezeu creştinilor până ce va sosi 
Cealapie. Și această carte e scrisă în Buzău. Și Dum- 
nezeu să-ţi inmulțască verile şi anii. 

Norirg. 
- 

Alexandru-Aldea este fiul lui Mircea cel Bătrân, es rate —dpă cum am spus în notițe la pagina 2 — cu Mihail, Radu (Dan Și Vlad Dracul. Priwmele ştiri asupra lui Alexandru-Aldea le aflăm în PFivilegiul comercial al fratelui său Hadul acordat Braşovenilor pentru vama de la Rucăr: e Tirw pasi, uapio fIAGĂAHApE, Rape Ko ru cr game Ex PSkepz, Aa MS aa- 
npkTuu Aa G3HMAT RAMA AWS Ec aakoH, a HHARO aa He camera Suniur. H KOH AHE9 IMET RHTA BAMGUI SA ARRORHIIĂ, N TOR TAROUAGPE Aa Haz Ssnatar= 
Drept aceea, țare Alezandre, tare cine ți-ar fi vameș în Rucăr, poruncește-i 
să ia vamă cât e obiceiul. Iar alt-fel să nu cuteze a face. Și cine va fi 
vameş sub Dâmbovita, și acela tot așa să le ia». (Archiva Braşovului No, 
299), Asupra acestui document publicat pe rând de domnii Militiei, 
"Hasdeu și Bogdan ea şi asupra enigmaticului ţar Alexandru s'a făcut o întreagă literatură fără de nici un resultat. După noi, ţarul Alexandru, 
nu poate fi altul de cât Alexandru-Aldea, tratele lui Radul Pleşuvul. 
Alexandru ca frate căpătase de la Radul apanagiul vărmilor de li Bran 

“şi Rucăr. Şi-mi întăresc această aserţiune pe constatarea făcută — din 
-sumedenia de acte şi documente ce mi-au trecut prin mână —, că pacea 
a sălăşluit oare şi cum, că fratieide n'au fost între fraţii, fii urmași ai 
Marelui Mircea adevăratul întemeiator al țării lomâneşti [e Gem ur 
enaaanie Baaukoe 38ae wm ARI NSKoÂnar crapa Anpua ecewan Î wr Anu no- 
xoânar Aan eofawaă. Fl BHAky A npoueTwy TERARO AH XphcoRSa nooânar AnpueR 
ROEEOA 24 AEAHN WT KhAd EC RHA Teusnie akTwa „Sura, Â XpucoaSA nokoâ- 
Hoa$ An ROEBOAH, TOPAd 6CT RHA reuenie akrwm SAH = Încă de la înte- -meierea Țării Homâneşti din zilele răposatului Bătrânului Mircea voevod 
şi din zilele răposatului Dan voevog. Și am văzut şi am citit domnia 
mea hrisovul răposatului Mircea voevod pentru moştenire de când a fos. 

“cursul anilor 6921==1413. şi hrisovul răposatului Dan voevod, atunci a iost cursul anilor 6938 =1430>.] (M-rea Cotroceni, pach. 59, No, 7). Data 
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privelegiului de mai sus nefixată până acum, trebue pusă intre 1426—1427.. 

Titlul de ţar pe care il dă Radul fratelui său Alexandiu e un termen 

obicinuit în familie şi reiaţiunile ei particulare. Denumirea de ţar nu. 

designă adeseori şi puterea. Și spre mai mare întărire acelor spuse con- 

fer scrisoarea lui Petru Rareş de la p. 160—1 către Petru Paisie, în care 

Rareş numeşte pe omonimul său Petru cu titlul de ţar. Aşijderea am 

arătat în notițe la p. 4, că doamna Neaga soţia lui Mihnea Turcitul, pe 

o cruce ce o dărueşte mitropolitului Teofan, poartă titlul de țarină. Cred 

că toate acestea constitue un serios şi firesc argument care să ne împe- 

dece pe viitor de 2 mai greşi cum au crezut uni de a face din tar un 

simplu vameș şi de a nu şti esplica persana lui Alexandru. Alexandru- 

Aldea îmi apare ca un tînăr voevod, un domn viteaz cu total devotat 

cauzei creştine şi mai presus naţiunei sale in cele timpuri de fierbere şi .& 

clocotire a virtejului de la sud care schimbase oare şi cum constelațiu- , 

[sea statelor europene şi a căruia menire era să supue Europa intreagă. 

După mine, Alexandru-Aldea, e un mic erou al timpului său. Necunoscut 

multă vreme, el apare azi ca şi soarele imajestos după o îndelungată 

lipsă, ca să ne larmece, si ne minuneze prin calităţile sale resboinice, 

prin porairile sale nobile prin sentimentele sale umanitare. Așa reese 

Alexandru-Aldea din scrisorile rămase de la el şi mai toate adresate 

Braşovenilor. (Vezi asupra lor opera d-lui I. Bogdan, Documente şi he- 

giste p. 25—35). Alexandru apare in istorie pe la î4ăl şi domneşte de 

la această dată până în vara anului 1435, alternativ : când singur, când 

impărţiod domnia cu tatele său Vlad Dracul. În 1435, Alexandru-Aldea, 

după o indelungată boală işi dă şi el obştescul sfirşit. Despre boala lui 

Aldea ne vorbeşte scrisoarea lui Vlad adresată Braşovenilor: «TSan Aa 

ana6re, uk ASAOrAă Akale wr Baaukă Beata Ta MH Ka3ayă, uk Saak ecT 

Smpka ; ao mkcer Spa, eme ecr cocaa aak n Sapt wer=Jată să știți că 

au venit oameni din Teava Românească şi mi-au spus că Aldea a murit, 

sau dacă ma murit încă, a sosit rău şi are să moară» (Archiva Braşo- 
vului No, 170). Scrisoarea de nai sus p'are data, dar se poate data după 

o scrisoare latină inedită din Archivul Braşovului a comitelui săsesc 

Mihai! Jakeh. Din scrisoarea co'ritetului se vede că Alexandru-Aldea şi-a 

încheiat zileie in vara anului 1435. — Ca izvoare documentare asupra lui 

Alexandru-Aldea am reprodus mai sus hrisovul lui către M-rea Dealului 

şi scrisoarea lui către Razgon Istvan, şpanul de Temişvar. Hrisovul ori- 

ginal necunoscut până acum a fost descoperit de mine cu ocasia unei 

inventorieri de acte vechi la Archiva Statului. Il: inportant mai ales pe 

faptul că ne dă divanul domnesc. Originalul scrisoarei lui Alexundru-Aldea 

către Razgon Iştvan este iarăşi inedit. Lui Militici care a publicat in 

mare parte documentele de la Brașov ia scăpat această scrisoure care-i 
cea mai interesantă din câte au rămas de la Alexandru-Aldea. Mai tăr- 

ziu D-l I. Bogdan, publicând documentele de la Braşov în traduceri şi 

resumări, ne dă şi traducţia acestei serisori însă cu oare curi greșeli
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scăpate din vedere şi cari se îndreaptă aci. Alte izvoare pe lângă cele: din Braşov publicate pe rând de domnii Militiei şi Bogdan, mai sunt de adaos şi cele două scisori din colecția de la Wiesbaden admirabil pu-- blicate de D-l D. Sturdza în Analele Acad. Rom. pe :1888, la p. 9—10, apoi hrisovul de la stintul Munte dat M-rei Zografos (V. asupra acestuia comunicarea mea după Uspenskij în Conv. Lit, pe 1902, No. XXXVI, la p. 959.) şi hrisovul citat în resumat de [. Brezoianu în Vechile Iastituţiuni ale României p. 234) după o traducere din Condica M-rei Mihai-Voaă. Con- dica acestei M-ri azi nu se mal păstrează, nu ştiu nimic de urma ei. In fine ca întregire şi limpezire asupra unei adnotațiuni făcute de D-L1. Bogdan in opera sa Documente şi Regeste la p. 31, asupra unui boer de al lui A- lexandru-Aldea, pe nume Petru Man, din care eronat face un negustor de piper refugiat în 1449 pe la cetatea Aibă, dau spre îndreptare în text şi tra- ducere testatnentul acestuia către M-rea Cozia, preţios pentru jurisprudenţă mai ales că fiind cel mai vechiu până acum, iată-l: <Ea filma ua fi Gua A cre Axa, âan Ierpz AManz, Hanpanakm cu ALI NpH XRBOTE cH n AaRaMa MonacTupi Bz Rosia ro Amam Pmante azce fe EHNOTpAAA n ABSrO 9 ca j- FBAIIET Ma49 roate, aa e Ezce MONACTHpR, Hă ÎL RoAkunua Aa ecT, ek. H cemoy cakarene: wSnans flansa, A mEnan natie, A mânat Graniisa, A Rpz- crian Ilerş$, A Xanem n€prapr, A Bouk, Konua Alnkanas, A Ie, A PaaSar Ilopra, â Înaptatun, A Koncrananu, INegan âaS Xan AA, A Baannr, 6 ANareun aa$ Rouann, A Înronie Aazen, A nsn Gora, î Boâke wr Oua, A Gran. Hecnuca ca cie a 4kr SUA, Mcua Foaia a ANA Ha crza Mapnux. Epe me A ns campzTn ms€n ie Kro pasopur cie sanncanue, “To Takogaro Ez Ad păopnr Î Aa oPener Â BA H aa FĂAXIIOM Bkuk, Î Aa ecr npotaaT wr Oua Â Cua n cre Axa A wT ru eTak WTUA Axe az Hunen. Ă aa eer Iofannn n Apnu, A Aa AS e cz NSCTATA Craa Tpohua. FĂ naut cekAkreae : woynan Poak îi *onan  Aăngut = În numele Tatălui şi ai Fiului și al sfintnlui Duh, eu Petru Man, îmi Jac pentru sufletul meu în viața mea și dau mănăstire Cozia tot ce am.- ca avut și două vii și alt cese va alege mare mic, totul să fie mănăstirei, ci și moară să-i fie, totul, Și iată martorii: jupan Albul, Jupan Ivanco, Jupan Stanciu, Crâstian, Petru Hanoș purgarul, Boța, Con Mihail, Iano,. Radul Porca, Andreiaş, Constandin, Ștefan al lui Hana David, Balint, Mateș alu Cnţani, Antonie Lungul, popa Stoian, Voica de la Ocna și Stan. Și s'a scris aceasta în anul 6933=—1425, luna Iulie a 17 zi la sfinta Ma- rina. Încă și după moartea mea, cine va strica această înscriere, pe unul ca acela Domnul să-l strice și să-l ucidă şi aci şi în viața ce va fi. Și să fie blestemat de către Tatăl și fiul şi sfântul Duh și de către cei 318 sfinți părinți ce sunt în Niceia. Și să fie de ai lui Iuda şi Arie şi să-i fie pro- tivnică sfinta Troiță. Şi Zarăși martorii : jupan Golea și jupan Mircea, (Arch. Stat., M-rea Cozia, p.. No. 4). — Dar iocheind mai sus cu Ale- xandru-Aldea, să resumăm în ireacăt şi pe fraţii săi Mihail, Radul, Dan şi Vlad. Mihail era, poate, cel mai în vârstă şi fusese asociat la domnie de către tatăl său Mircea încă din primi ani. Intr'an hrisov din 22 lunie-
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71418 dat din Târgovişte, prin care confirmă mănăstirilor Cozia şi Cot- 

meana, zidite de moşul său Radul şi de tatăl său Mircea, donaţiunile fă- 

-cute de tatăl său, Mihail numeşte ca asociaţi la domnie pe fii săi Radui 

şi Mihail cei diatâiă născuţi (Arch. Stat. Secţia Istorică). Despre urma 

lor de la această dată încolo nu se mai ştie nimic. Domnia lui Mihail 

e de scurtă durată. De la 31 lanuarie : 1418 şi până la 1420, când își 

sfârşeşte zilele, nu ştiu în ce nod, poate în luptă cu vărul său Dan al 

Jl-lea. Fratele său Radul Praznaglavă domneşte apoi, când singur, când 

a torţiori împărțind domnia cu vărul său Dan; Ast-fel la 1425, la înce- 

put, aflăm ca domn pe Radul, iar in vara aceluiaș an prin lulie aflăm 

pe Dan, prin August iarăşi pe Radu. O dată sigură a domniei lor de 

când şi până când domneşte unul sau celalalt nu se poate determina 

cu exactitate în lipsă de acte suficiente. Cum şi când a murit Radul 

Prazoaglava-prădătorul şi- pesecutorul Saşilor după cum ne asigură mai 

nulte privilegii date în 1422 de împăratul Sigismund şi cari se păstrează 

la Braşov — nu o pot spune. Ultimul act ce cunosc de la Radu e din 

1437 lunie 19 (Arch. Stat, M-rea Cozia, Secţia Istorică). După Radulur- 

mează fratele său Dan, apoi Alexandru-Aldea despre care am vorbit. 

“Dan fiul lui Mircea, a fost relevat pentru prima oară de d-l profesor 

Gr. G. Tocilescu, într'o receută comunicare — făcută la Academia 

Română — asupra descoperirei şi însemnătăţei tesaurului de documente 

-din ” Archivul Braşovului. EI este mai mult un pretendent, de cât 

dornn, existenţa lui se confirmă prin privilegiul citat ta notițe la p. 3 şi 

prin pecetia aplicată la acest privilegiu. Alte acte asupra domniei lui nu 

cunosc până în prezent. El moare în vara anului 1440. Data morţii sale 

ne o dau letopiseţele sărbeşti. Iato: «Bu akro „Suatu, oyapk Aanh go6noia, 

IOna a=În anul 6949=—1440, muri Dan voevod, Iulie 1». Spomenik 1]. 

p. 126—7. Vărul său Dan murise mai nainte în 1431. Ultimul act ce 

cunose de la dânsui e privilegiul comercial acordat Braşovenilor la 30 

lanuarie 1431. (7. Bogdan, Documente și Regeste, p. 20—3). El lasă ca 

“urmaşi — pe cât constat din documente — pe Danciul, Basarab şi pe Vla- 

dislav. Cât despre Vlad Dracul al patrulea frate al lui Alexandru-Aldea. 
Ja cele spuse în notițe la p. 3, adaog după scriitorii vechi mai ales 

bizantini că înainte de a lua domnia pribegise prin Ungaria, prin Polo- 
nia şi de aci la Constantinopole, că slujise în corpul de gardă al împara- 

tului loan VI Paleologul, că în fine după Windecke, biograful lui Sigismund, 

el ar fi primit la Niirenberg învestitura ca domn al Țării-ltomâneşti cu 

“steagul sfintului Ladislau al Ungariei şi cu ordinul Draconului şi a lost 

condus de la castel la locuința sa în sunet de surle şi de trîmbițe cu 

mare cinste. Şi de i ordinul Draconului bag seamă i-a rămas şi pore- 

„cla de Dracul. 
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PETRU UI ŞI ROMAN Il 

(April — 22 August 1447). 
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Pergament, — Pecetia atârnată de un nur negru de mătase, împletit în 
două vițe ; s'a pierdut. 

Arch, Stat., M-rea Neamţu, pach. 21, No. 6. 

Cu mila lui Dumnezeu noi Petru voevod, domn. ţării 
„Moldovei. Inștiinţare facem și prin această carte a noastră tutu= 
Tor, cări Vor căuta pre dânsa sau 0 vor auzi-o citindu-se,. 
precum am bine voit domnia mea cu a noastră bună voință 
şi cu curată și luminată inimă şi cu toată buna voia noastră, 
ca să întărim și să înputernicim ve mănăstirea noastră de la 

Neamţu, unde este hramul sfinta Inălţare a Domnului Dumne- 
zeului şi Mântuitorului nostru Isus Christos, și am făcut pentru 

sufletul întru sfânţi odihnit părintelui nostru Alexandru voe-
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vod şi penlru sănătatea noastră, și am dat această carte a 

noastră satelor imănăstirei Neamţului, anume: 'Temișești și: 

Dvorineşti şi- Crâstienești și Băloșeşti și Jemineşti și Pașco și: 

Petrica și la gura Cracăului Săucești şi Başotenii și Fântănele- 

şi Dumbrăviţa și Telebăcinţii cu mori și Clocăcina şi Cobă- 

cini şi Bulesăuţii, Dragomireștii și Hlăpeştii și ezerile lor: 

[.aciu și Zahorna. La aceste de mai sus numite sale și ezerile, 

nimine din boerii noștri să nu se amestece întru nimica, dar: 

încă nici nouă să nu ne plătească dajdie, nici bir, nice rămă- 

șeţuri, nici podvezi, și nici beilicuri să nu plătească, nici la mori,. 

nici la cetăți să nu lucreze ; nici globnicii, nici pripășerii, nici 

cercetători să nu cuteze ai băntui pre dânşi, dar nici judecătorii: 

să naibă a lua gloabă de la acei oameni dintru acele sate, nici 

globnicii lor, nici pripășerii : nici gloabă, nici a treia parte din 

pripasuri, să nu aibă a lua de la oameni de printr'acele sate, 

chiar de va fi între oamenii aceia și ucidere de suilete, sau 

furtișaguri, sau ori-ce lucru, sau mare sau mic, dregătorii noștri 

să n'aibă ai judeca pre oamenii aceia, dar nici ai jefui, ci singuri 

călugării de la mănăstirea Neamţ cu egumenul și cu cine: 

ei știu, să aibă ai judeca pre oamenii lor dintru acele de mai 

sus scrise sale, și cu gloabele acele să facă ei ce ori ști; şi 

nici una din slujbele noastre, nici un lucru să nu aibă a ne plăti 

nouă acei oameni, fără numai când s'ar întămpla domnia mea 

să mergem cu oști unde-va, atunci și ei cu a lor hrană vor 

merge. lar cine s'ar amesteca întru ceste de sus scrise, ca să 

ia ceva peste cartea noastră, sau gloabă, sau ori-ce ar 

lua, unul ca acela va vedea mare pedeapsă şi urgia dom- 

niei mele, și să fie neertat de Domnul Dumnezeu. Toate: 

aceste de mai sus scrise, să fie cei mai sus numitei mănăsti- 

rei noastre nestrămutat nici cât un fir până la viața domniei 

“mele. Și spre aceasta este credința domniei ele de mai sus 

scris noi Pelru voevod, şi ercdinţa fratelui domniei mele Romun
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voevod ; și credința a tuturor boerilor noştri di Moldovei 
mari şi mici. Şi spre mai mare tărie acestor de mai sus 
serise, am poruncit credinciosului nostru boer, [lie logolăt, ca 
să atârne pecetia noastră de această carte a noastră. Oanţa 
a scris, în Suceava: în anul 6950=—1447, luna. August 92. 

NorireE 

“Petru II şi Roman II, sunt fii lui Alexandru-cel-Bun. Petru este fiul 
Marinei şi frate cu Cheajna, Roman este fiul Neacşăi şi frate cu Vasilisa! 
(v. notițe p. 88, 97 şi 99) Petrua fost asociat la domnie de către featele său 
Ștefan, indată după orbirea lui Ilie în'âmplată prin Mai 1444. De la a- 
ceastă dată tronul oscilează între fraţii Ştetan, Petru şi Roman. Cel mai 
norocos este Petru. Domnia lui Petru este mai lungă de cum s'a crezut, 
ea durează — bine înţeles, cu oare cari întreruperi — de la 1444 şi până 
la 4449. Ștefan fratele său este ucis la 1447 lulie în 13 de către Roman, 
fiul lui Ilie, ca resbunare a morței tatălui său, și la 16 ale aceleiași luni 
a fost îngropat la M-rea Neamțului (v. notițe p. 99); In 4 Aprilie 1447, 
aflăm în locul iui Ştefan ca doma pe fratele său Roman II (vezi p. 98—99), 
aduotaţiunea de acolo e greşită, ea priveşte pe Roman III, fiul lui Ilie. 
Ultimul act ce avem de la Ştefan U e din 25 lunie 1447. După omorâ- 
rea lui Ștefan de către Roman III, aflăm ca domni ai țării pe Petru şi 
pe Roman ÎI. Mărturie sigură în această privinţă e documentul ce public 
mai sus. Domnia lui Roman II este de scurtă durată: din Aprilie şi 
până după August 1447. După această dată, tronul țării se dispută de 
către Petru II şi Homan II fiul lui Ilie. Primul document ce cunosc de 
la Roman ÎI e din 18 Februarie 144%(V. A. Uljaniţki p. 70). In pri- 
vința morţii celor doi Romani nu se poate spune ceva hotărât. Pare-se 
că unui a murit de moarte naturaiă iar cel-balt otrăvit. Cu aceste spuse 
revin încă odată asupra fiilor lui Alexandru-cel-Bun. Cel dintâiu născut 
e Roman, poate, dintraceiaş mamă cu Vasilisa Şi Anastasia, se pome- 
neşte în hrisoavele părintelui său. Ast-fel la 18 Aprilie 1409 întrunul 
dat din Suceava (Hasdeu, Arch, Ist. 1, 2. p. 41), întraltul din 16 Septem- 
brie 1448 tot din Suceava, vedem citat la mărturie pe Roman alăturea 
de sora sa, Vasilisa : «Sl na 'To ahpa Hamere TOCNOACTEA RzIUi6 nhcannare Â- 
AEKCANApa ESERSAzi, Î Ekpa A'kren rocnoscraa an Pomancea Î Racnanenna.=: Și 
întru aceasta este credinţa domniei noastre a mai sus scrisului Alexandru 
voevod și credința copiilor domniei mele a Wu. Roman și a Vasiliseis. (Acad, 
Hom., pecetia No. 137). Al doilea fiiu este Nie-llieş născut din Anna= 
Neacşa,. Ilie este citat mai în toate hrisoavele părintelui său, Al treilea 
e Ştelan-Steiko născut din Stana-Stanca; al patrulea e Petru născut din: 

15
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Marina a lui Marin; al cincelea e Alexandru despre care ştim prea pu- 

ţine, Alexandru este citat la mărturie de către părintele său întrun bri- 

sov din 3 Iunie 1427 dat din Suceava, în ordinea următoare: «na 

«ro scr Bhkpa HAuiere reRa, EHMU6 NHCARHAr9 fi asăanaga BOGROALI, A e'kEpa B234- 

SAGHHaro ca rea Mu Patama BOGBOANI, A BEA Ba 3APEAENUIIKA CHoLz reaa MU 

Crkuna A Ilerșă A Aaăanașa, A akpa azckyz ALTEH naună.= Și întru a- 

coasta este credința domniei noastre, a mai sus scrisului Alexandru voevod, 

şi credința iubitului fiu al domniei mele Iliaș voevod și credința iubiților 

feciori ai domniei mele Stețko și Petru şi Alezandru și credința tuturor 

copiilor noştri». (Hrisovul de mai sus se află în proprietatea D-lui Dr. C. 

[. Istratie.) Al şaselea este Bogdan, tată! lui Ştefan-cel-Mare, al şaptelea 

e Petru-Aron. Cât despre aserţiunile făcute de a socoti pe unii dintr'a- 

ceştia drept fii legitimi, iar pe alţii drept copii naturali, după modul de 

citare în care părintele îşi orîndueşte pe fii în hrisoavele sale, este cu 

totul absurd. Aserţiunea este falşe, modul de citare depinde — după cât 

constat din sumedenia de acte ce mi-au trecut prin mână — de scriito- 

rul care scria actul. Căci şi azi ori ai zice feciorii cutăruia, ori ai zice 

copii cutăruia acelaş lucru este. Dar spre mai mare încredințare este 

însu-şi faptul că Alexandru-cel-Bun citează in hrisoavele sale pe aceiaşi 

vlăstari când supt numele de fii ai domniei sale, când sub numele de 

copii ai domniei sale. 

  

Scrisoarea lui Șiefan-cel- Pare către 

Dorotei, arhiepiscopul Ohridei. 

(1465, Aprilie indiction 14.) 
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+ Marie Bisiero ÎWânun Crr6danz BOGBOAA, 
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Ba akro „Sua, Mua fInpiiaia. înairriw a. 

Respunsul arhiepiscopului Dorotei. 

(1466, Octomhrie jndiction 43) 
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“nam ckpăi Ha paaeru. Ilpouee, Aa SanwxuTe Di Di EAa- 

x 
rouncrie az WEnyoA E AETA MHWrH, AAMItHn. 

= = 

m N “ _ [ 

Ba akro „Suăe mua GOeToBpia, ÎNANK TI £. 

Noriţe. 

Asupra traducerii şi notelor corespondenţii de mai sus vezi p, 126—130. 

“Textul original dat acolo după Cacianovski, nu este exact, trebueşte în- 

-dreptat. Textul de mai sus îl dai după o copie exactă făcută de răpo- 

-satul Peşacof. Se păstrează la Archiva “Statului din Bucureşti ataşată la 

-urmă întrun dicţionar slavo-greco-latin din 1704. E scrisă pe, două foi 

: albastre şi e însoţită de următvarea notiţă : «Copie întocmai mimograli- 

-ceşte scoasă după două foi (precum se vede) rupte din vre-o carte veche 

-eoprinzătoare de mai multe altele copiate din vechime, cari foi mi sau 

-dat de la canţelaria cercetării Antichităţilor ţării Valachiceşti (saă mai 

bine a zice Ungro-Moldavo-Valachiceşti), ca să-o traduc în limba româ- 

nească>. Bucureşti 1845. Septembrie 26. — Se ştie că Peşacof era un ex- 

celent paleograf şi un bun tălmaciă al actelor vechi slavoneşti. Tradu- 

-cerea lui Peşacot nu se mai păstrează, n'am dat de urma ei. 

RADUL IV CEL MARE 
| (1496-—4308) 
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+ ÎG0 PAY BOERO, MATIA EXIA INK. 

Hârtie. — Monogram mic cu voșiu ; pecetia aplicată pe verso : mică ro- 

tundă, de ceară roșie, cu legenda : + Li PaaSa noseoaa, mnaceri Bis n roc- 

nsahi. — Arch. No. 293. 

+ La ai noştri fraţi și buni prieteni, judeţului şi celor 12 pârgari dia. 

Braşov. 

“- Cu mila lui Dumnezeu l& Radul, voevod şi domn. Serie 

domnia mea multă sănătate la ai noștri cinstiți fraţi şi buni 

prieteni, judeţului și celor 12 pârgari din Braşov. Și despre: 

aceasta rog şi cer de la prietenia voastră, ca de la ai mei cins- 

tiți fraţi și buni prieteni, şi pentru acel om ce l-aţi prins: 

domnia voastră, omul unchiului domniei mele al părcălabului,
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Gherghina, ca să-l sloboziţi pentru voia noastră, căci nu este 

vinovat. iar pe cei ce vor fi făcut acei aspri, noi îi vom afla 

pe acei oameni şi-i vom pedepsi, cum li se cuvine după lege. 

Insă pe omul acesta ce l-aţi prins sloboziţi-l prieteniile voastre 

peatru voea mea. Apni voea domniei voastre de către noiiia- 

răși va fi făcută în viața noastră. Şi Dumnezeu să înmulțască 

anii domniei voastre, 

+ l& Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn. Cc Pepe 

Nori. 

Scrisoarea de mai sus afară de interesul istoric are şi pe cel juridic 

prin faptul că ne vorbeşte de o falşificare de bani la începutul sec. 

XVI-lea. Spre folosul de obşte o dau aci cu text şi traducere. Asupra 

ei vezi şi traducerea d-lui |. Bugdan în «Documente şi Regeste» p. 1334. 
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Pergament, — Crucea și litera începătoare „E“ cu roşiu ; monograma mică, 

cu roșiu; pecetia atârnată de un șnur de mătase împletit în ouă viţe : 

roşiu şi albastru deschis; s'a pierdut. 

„Arch, Stat., M-rea Cozia, pach. 4 (Netrebnice) No... trecut între actele- 

istorice.



235 

Intru Christos Dumnezeu drept credinciosul și bine-cinsti- 

torul şi de Christos iubitorul și de sine stăpânitorul Ie Radul, 

voevod și domn, cu mila lui Dumnezeu şi. Dumnezeiască dă- 

ruire, oblăduind și domnind peste toată ţeara Ungrovlahiei,. 

încă și părţile de peste munţi, al Amlașului și Făgărașului herțeg. 

A bine voit domnia mea cu însă-și buna voinţa, din curată 

și luminată inimă a domniei mele, și am dăruit domnia mea. 

acest a tot cinstit și bine închipuit şi prea stimat — carele 

este mai presus de cât toale cinstitele daruri de acum, — 

acest hrisovul al domniei mele, sfântului și Dumnezeescului 

hram şi lăcaşului sfintei începătoarei și de viaţă dătătoarei și 

nedespărţitei Treime, mănăstirei ce se chiamă Cozia, pe care 

o au înălțat sânt răposatul stămoş al nostru, marele l& Mircea. 

voevod, sfinţilor şi Dumnezeeștilor călugări, cari viețuese in 

acest sfânt locaș, ca să le fie vama de la Vadul Oltului la Ge- 

nune: de Ja sută, 3 din toate mărfurile turcești, şi dela măr-: 

furile ungurești, mari și mici, din toate de la sută, 3; şi de- 

la ceară de la sută, 3; şi de la dobitoace și de la pește, de: 

la grâu și de la alte bucate cari trec prin acest vad, de la 

toate mărfurile, de la sută, 3; pentru-că această vamă este 

adaosă la mai sus zisa mănăstire de câtre sânt răposatul și 

marele strâmoș al nostru I& „Mircea voevod, după aceea şi 

de părintele domniei mele Vlud voevod, apoi şi domnia mea. 

am adaos și întărit pomenirea și făgăduirea sânt răposatului 

părinte și strămoș al nostru, că această vamă să fie spre 

întărire sfintei mănăstiri, şi de hrană Dumnezeeștilor călugări, 

iar strămoșilor noștri şi părinţilor și nouă spre vecinică po-- 

menire. Drept aceea nimeni să nu cuteze a stânjeni vama, 

nici boer, nici dregător, nici curtean al domniei mele, măcar- 

și marfa domniei mele încă să plătească vama. Și vare ce 

om va fi având carte de la domnia mea, sau de la părintele 

domniei mele, fie ori cure boer al domniei mele; sau burger:
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«meșterul din Sibiu, sau judeţul .. crăesc, sau fie ori ce nemeș 

ar: fi, măcar să aibă cartea pecetluită cu 'marea pecetie, sau 

-Cu: cea mică, sau'cu inel.de la mâna domniei mele, măcar să 

amintească cartea de vadul Genuine, toţi să plătească vama 
“ce 'se cade domniei mele. şi. vama sfiiitei: măiăstiti ; și să 

fie  volnici poslușnicii sfintei : mănăstiri: ca să ea cărțile tu- 
turora, și să le ia vamă tuturora. Și. voi, Câinenilor, cari 
“sânteți la vad, să ascultați ce : vameșii sfântei mănăstiri pe 

cari îi va orândui părintele nostru, egumenul! kir Simeon. Și 
iu, vameșule, să nu erţi uici.un aspru nimănâia, căci îţi voiă 
Jua seama după. -catastihul de: Ja vadul Dunărei. Și Lotienii 

„cari voes2'-să fie neguțători și a duce mărfuri din. țeara dom: 
niei mele sau din Ungaria, toţi: Lotrenii, să plătească vama 
sfintei mănăstiri, pentru-că 'omul acela car6 nu va vrea plăti 
vama, sfintei mănăstiri și ce “i se cuvine, unul ca acel om, 
aşa să știe: că se 'va pune în ţeapă. lă vad. După moartea 

domniei mele pe cine va alege Domnul Dumnezeu a fi domn 

“Ţării Româneşti :sau din plodul inimei domniei mele, sau in 
neamul nostru,-sau din păcatele noastre dintr'altă seminţie, 

de. va :cinsti și vapăzi și va întări âcest:hrisovul al domniei mele, 

pe unu: ca acela, Domnul. Dumnezeu, să-l cinstească și păzească 
Şi Buşțină. în doninia lui știar de va strica și desprețui și nu 

va întări, pe unul ca acela Domnul Dumnezeu, :să-l ucidă aicea 

cu trupul iar în. veacul. viitor sufletul lui, și să aibe împăriă- 

șire cu Iuda şi Arie.și:cu cei lalţi ludei, cati-au răstignit: pe 

Domnul Dumnezeu și. Mântuitorul nostru Isus-Christoz, sâugele 

lui, asupra lor și a copiilor.lor, care este și va “fiiin veci, 

-aimin. Martorii: jupan Barbul Craiovescul,: jupan: Câsstian fost 

dvornic, jupan Stroe dvornie, jupan Staico logofăt, jupăn Pârvul 

„comis, Bogdan spătar, Calotă vistier,. Dadea peharnie, lzvoba- 

aul stolnic, Radul și Neagoe .postelnici. ! 

; Seri5 în cetatea, “Târgovişte, lana lunie..., în anul 7017==1505. 

+ l& Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn,



NorIţeE. 

Despre Radul-cel-Mare şi în special despre tatăl său Vlad Călugărul” 
am vorbit în notițe la p. 2. Reluând firul aci nu fac -alta de cât a in-. 
iregi notițele de acolo. Vlad se călugărise încă de tânăr şi purtase in 
călugărie numele de „monahul Pahomie“. Supt acest titlu îl aflu trecut 

şi în pomelnicul M-rei Govora, iată-l: *Tlaţsue MOHÂgSaL, renazta &ră 

AMâşia, cui ră BAdASA goenoa, Î3 Badan ESERSA ; Î PâASan Ronnea, renaxa. 

Erg Harantina îl cont fişa : PâaSan aongoa RaaSrapSan, Î& Aiput ROHBROA, Îa. 

Badan euaoa.= Pahomie monahul, doamna lui Maria fii săi: Vlad voevod, : 

16 Viad voevod ; 15 Radul voerod și doamna ni Catalina și feciorii lor :: 
Radul voevod Călugărul, I& Mircea voevod, 18 Vlad voevod» (Acad. Rom. 

Ms. No. 257). E de observat că în pomelnic nu sunt trecuţi toţi copii 

lui Vlad Călugărul şi nici aceia ai lui Radul-cel-Mare. Asupra lui Vlad. 
Călugărul tai adaog pentru interesul istoric următoarele notițe adunate 

de prin diferite documente : Intr'un hrisov din 3 Septembrie 1491, Viad 

Călugărul, întăreşte M-rei "Tismana stăpânirea peste satele: Bahna, Pe- 
iroviţa, Ploştina, Fărcăşeşti şi Brătieştii din zilele Radului voevod, pe 
ele să ie ţie şi acuma călugării Tismenei : «si po cv "TSpuu Saean Asu 

pu, ă reno An Hemtaate 19 SuiniTu, â 9 ce ke nairu noa tanaeru rea Mu, 

S Raawnofi-B6mAnd, d rcăo MH cz THiă KOAMaT6 ca BzcH _AdBSBAX nau ere m$- 

HăcTHgă AA cH WnaaASeT KaaSrepu, Â pei RzCkoMS WARS Ro ApaXeT Wunue. 

wr  cTAMS menacTup$, dinu aa ce czseper 6 gapou $ Theaua np6A secruTua 

BANSBEAL PCA MH: NPEA AVNANS Akreo fi ivnan$ Akatoa A mwnanS Aniva Hi 

RSNANY ABaroanp5, KakO Aa NSEGAAT BZC6M AIPAEM, Aa CE BapSeT wr Gunne 

MENACTHpCRĂ : WT BOAEHHLE H WT AHBIAG n WWT BAANHNE Î WT BPOA ROAEHHUEL 

n WT BZCĂ UI9 €$ KAASTEPH APBRGAH IT ANH PATA rea AH Î8 Papa rongeaa 

A Aokae Aaae Bz rega an Baawron-Beatan, Î win Aa ch AP:kG CASCA 40. 

82 Rkkn== ar ceea ce au luat Turcii sau Ungurii, apoi domnia mea m'am ce: 

fuce, iar ceea ce se va afla sub oblăduirea domniei mele, în Țeara- Româ- 

nească, apoi domnia mea cu aceste bucate cu toate idrăşi am dăruit pe 

sfânta mănăstire ca să le stăpânească călugării, şi am poruncit tuturor oa- . 

menilor ce țin moșii de la sfânta mănăstire, ei să se strângă în oraș la Tis- . 

mana înaintea cinstiţilor bani ai domniei mele: înaintea jupanului Detco 

şi jupanului Dediul și jupanului Diicul şi jupanul Dragomir ca să-i po- 

vățuiască pe toți oamenii, să se ferească de moșiile mănăstirești : de mori 

și de livezi, și de munți, și de vadul morilor, și de tot ce au ținut călu- 

gării din zilele fratelui domniei mele Iă Radul voevod și până când îmi. 

dete Dumnezeu domniei mele Țeara- Românească, apoi ei să le ţină slobod 

pe teci>. (Arch. Stat., M-rea Tismana, pach.... No 2). Hrisovul este scris. 

de Oancea grămălicul: pe pergament, cu cerneală albastră. La 6 Maiu 

1492, Viad Călugărul, întăreşte diriguitorilor sei Bran, Radul spătarul: 
şi lui Petru stratornicul stăpânire peste satul Băleşti. Satul acesta a fost . 

câştigat de către Dan Oteşanul pe timpul lui Vladislav voevod: «lonsate +
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cr acsna Aan GOremanta eme npu AH Baaqlcaaa$ BohgoAe wi Kocoga= Pen- 

tru-că la câștigat Dan Oteșanul încă din zilele lui Vladislav voevod din 

Cosova». (Acad. Rom. doc. 10/X4). Cosova, cred că este satul Cosoba din 

Ilfov, iar vcevodul Vladislav este Viadislav II. Cosoba poate că era moşia 

sau locul său de naştere. Satul Băleştii a fost cumpărat apoi de Bran şi 

fraţii săi de la Dan Oteşanul. In carte se aminteşte şi de Basarab voevod. 
Antr'alt hrisov de la Vlad Vintilă, dat din Târgoviște la 29 Decembrie 

4532, ni se vorbeşte de oare-cari paţanii suferite de Vliaa Călugărul 

-de pe urma fraţilor eraiovești. Mai întâiu e vorba de întăririle de stă- 

pânire ce le face Viad Vintilă boerilor săi, lui Vlaicul Clucerul, fraţilor 

-săi lui Mihnea stolnicul, Badea şi nepotului lor Petru, fiul popei Neagoe 

peste mai multe sate, moşii, munţi şi ţigani. lată acum şi pasagiul în 

cestiune : «Ă nas Ad HM €cT $ pasare î $ Bpaneii WT HâA Bac XOTAp AGA 

“Bapntnsa pan î kpar fre Aparnu gzca, 6p6 BapRSA Ban A BpaT sro Aparus, dinu 

îar&enme cze YHTAEHCTES WT Ka Banana RSHBSAA, Ă BSAEpuu CARA Mn xtSnan 

BAaHkSa KAOUAp, WH ASCTUX cz ngazwm A Bepiwat caGMEWA WT Kz BaaAa ESH- 

ROAA. fi ns TOM, cie BHui ŞGuHHE KOMATE, cena A âufrann, AGA mSnan$ BapeSase 

Bah Î Fpar 6ro Aparuu, Amine ce Banana H nsk$nene wTr xSnan BaankSa Kas- 

“Wap, NSHEX Baps6A Fat fi Epar ro Apariu, whH werauie Azi Gmun$_wT 

Banu A. acnpn A E mnss wr Copos gi. aenpi, A TkX acnpn Sună snme upean 

wm naa, spoaca wr pazasr TedTepaaș pam upets Grnnaep Wien. H neanta 

npenie ÎMaA 6cT N9KOHHSrA Enaga Bonoaa_ wr x Ilopre Tex paai acnpn,  naa- 

THA CT HENSEA renasa TOE AAZE BHUI p64NH acngh : și, âcnpn, HI ezexor-ky race 

mn Aa SaHmam zh Eului p6uno AZ WT HaA 'Tenau EOAEpH, KOH APZAST KOMATE 

BapnSAcR Ran A Apar, 4 Sin nâawu Â i mnanA'ku6 ce FAcRS MH, KAK9 Aa Hf 

MOMHASEAM ACES MH €ac 19 BAaTHX rAcEo mH Aaa BapRSAoE Ban, fâkO Aa HM 

ce Niaaby Îi nok5nene cie EH p6iHG KOMATE H ce 10 RH AGETHKAA goa'kpunŞ 

TACBA MH mSnau BnauSA HAlouap WT Ka _N0KoHHora AaAa BoHRoAA, cenă A a- 

UHTaRH EH ȘEUNHE, 4HNHT WEHĂ acnpi rib.= = Și sar să le fie la Bărbăteşti 

şi ia Brăneşti de peste tot hotarul partea Barbului ban şi a fratelui său 

Drăghici toată, fiind-că Barbul banul şi [ratele său Drăghici, le-au pier- 

dut cu hiclenie de la Viad voevod, iar boerul domniei mele jupân Vlaicul 

-clucerul, le-a ajuns cu dreaptă şi credincioasă slujbă de la Vlad voevod. 

După aceea, aceste mai sus zise bucate, sate și țigani, partea jupanului 

Barbu banul şi a fratelui său Drăghici, sau aflat și cumpărate de către 

jupan Vlaicul clucerul, pentru-că Barbul banul şi fratele său Drăghici, 

rămăseseră datori Eminului din Vidin 40,000 aspri şi Eminului de la Ra- 

chova 50,000 aspri, și acești aspri erau împărătești de la vaduri din sama 

Tefterdar başei împărătești Schinder Celebi. Și mare pâră a avut răpo- 

satul Vlad voevod de la Poartă pentru acești aspri, și a plătit domnia 

sa aceustă datorie mai sus zișii aspri : 90.000 aspri. Şi am toit domnia 

mea ca să iau aceasta mai sus zisă datorie de la acești boeri, cari ţin 

ducatele Barbului banul și a lui Drăghici, iar ei au căzut și sau rugat 

-de domnia mea, ca să-i tniluesc domnia mea cu ce am plătit domnia mea 

î
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datoria banului Barbul, ca să li se zică şi cumpărate aceste mat sus zise 

Zucate şi cu tot ce a dobândit doerul domniei mele jupan Vlaicul clucerul 

de la răposatul Vlad voevud, satele și țiganii moi sus ziţi, fac prețul 

-aapri 83.500. (Arch. Stat., M-rea Valea, pach. 16, No. 2). În hrisov ni 

-se spune şi de un alt frate al lui Vlaicul clucerul, de Arfa şi de sora lor 

“Stanca. Vlad Vintilă vorbind de moşia: «[zaznemiui ex no oa Teacp- 

man= Găvăneşti ce este pe apa Teleormanului», spune că a fost cumpărată : 

«Ilşn ANA AGAA ACEA AH Racaa goekoai KaaSreaa wr Atu COATAP 34 șE 4cnpH, 

u wT [6prHHA Np2KZA4s 34 P Waul€ GA MHYȘE, un. acnpi pac. =În zilele mo- 

șului meu Vlad voevod Călugărul de la Leţea spătarul pentru 2000 aspri 

şi de la Ghergină pârcălabul pentru 100 oi dar mioare, Jace prețul lor 

1200 aspri». Hrisovul este scris de Coresi scriitorul (Kopecu nucus). — Locul 

de odihnă al lui Viad Călugărul — după o inscripţie comunicată de co- 

legul meu I. Băjan, un emineut paleograf, funcţionar la Archivele Sta- 

tului — este ia ctitoria sa «M-rea Glavacioc», lată acea inscripţie: «Sfânta 

această şi vestită mănăstire Glavacioc [cu] hramul Blagoveșteniei Bogoro- 

diță, făcutu-sau din temelia ei de bun și bătrânul Vlad voevod călugărul 

dinpreună cu fiul său Radul voevod ; ar de zugrăvit cu împodobirea sfin- 

zilor fost-au zugrăvită de Neagoe- Vodă Basarab dinpreună cu Petru- Vodă. 

"Jar când au fost în zilele mării sale domnului nostru I& Constantin Ba- 

sarab voevod, fiind păstoriu turmei țării creștinești kir Teodosie mitropo- 

lutul, la anul de la zidirea lumei leat 7209==1691, fost-au trimes de mă- 

ria sa vodă şi cu blagoslovenia mitropolitului Ștefan, clisiearul Mitropolii, 

care şi ucinic au fost, care și mai dinainte logofeţel mănăstirii ; deci vă- 

zând mănăstirea stricată și de tot vechită de podoaba sfinților, s'au apu- 

cat de au zugrăvit peste tot cum se vede, și o [au] pardosit peste toi cu 

lespezi și au făcut proscomidia şi preastolul și ușa cea mare şi treptele ji- 

țurilor domneşti şi piatră pre Vlad-vodă și ferestrile împrejur tot să- 

pate în piatră şi case de piatră boltite şi foişoare și răzimători bisericii 

şi s'au isprăvit toate aceste la leat 7212=1704, mesița Iunie 12». Vezi 

aceaslă inscripţie reprodusă şi de Alex. Lăpădatu in «Viad-Vodă Călu- 

găral» p. 46.— Cu cele spuse mai sus am incheiat cu Vlad Călugărul şi 

acum voiu a întregi şi notițele asupra fiilor săi: Viad, Mircea, Radul 

şi Vlăduţă. 

Viad şi Mireea — am spus în notițe la p. 3 — n'au domnit de cât ca aso- 

ciaţi de tatăl lor. Despre Vlad ne vorbeşte un hrisov din 31 Iulie 1487 (Acad. 

Rom. doc. 172/XX). El moare, probabil, în toamna aceluiaș an. Căci la 4 Fe- 

bruarie 14488,V lad Călugărul, în dania ce o face M-rei Govora cu moşia Hinţa, 

pomeneşte pe fiul său Vlad ca răposat. Iată acel pasagiu: «Ta Aaa TACEO md 

eTom5 MOHacTupS Eer sula Anânwa aznnuiSip ax akuncă zen minanie cronsuisuuinx 

POAHTEAEE reaga a Î reaer mi n. S canmoa$ cn$ reaga md [6 Baaapa Bo- 

BOA€, Ad ecr $ nomenut $ CToM5 Tous MOHACTHpS az Rhuri BEiWm, âMHN.= 

Şi am dat-o domnia mea sfântei mănăstiri și Dummnoaeeștilor monași drept - 

hrană spre vecinică pomenire a sâni răposaţilor părinți ai domniei mele
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și a domniei mele şi a răposatului fiu al domniei mele I5 Viadur, 
voevod, să fie de pomeană la sfânta această mănăstire în vecii vecilor, 
amin», (Arch. Stat., M-rea “Govora, pach. 4 No 1). Hrisovul este scris, 

de lavăș grămăticul şi-i dat dia București. 

Mireea. — Despre Mircea ne vorbeşte mai întâiu pisania schitului Da- - 

bele. Pisania sună: «Acest schit s'au făcut de către Vladul voevod şi fii 

lui Radul și Mireea voevod la anul 7001==1493 de la Adam, fiind me. 

tropolit al Ungro-Viahiei Ilarion și egumen al schitului Visarion». (Bise- 

rica Ortodoxă, Bucureşti, a. Il și Il); apoi-o sumă de hrisoave interne: 

şi externe de la Vlad-vodă-Călugărul şi de la Radul cel Mare, anume: hri- 

sovul din 1475 (sic) dat de Vlad-vodă-Călugărul M-rei Filoteia şi hriso- 

vul din 1496 dat de Radul-cel-Mare M-rei Rusicul, ambele la sfântul Munte. 

(vezi notițe la p. 50—52) ; hrisovul din 16 Martie 149% dat de Vlad Călu- 

gărul M-rei Bistriţa (Arch. Stat, M-rea Bistriţa, pach. 23, No. 1) şi hri-. 

sovul Radului vodă-cel-Mare dat M-rea Govora ia 23 Martie 1497. (Arch, 

Stat, M-rea Govora pach. 3, No. 1). — Mircea ca şi fratele său de mai 

nainte Viad, nu se constată ca doma de sine stăpânitor. De la Mircea se 

cunosc şi două acte interne: unul de la 1 Iulie 1495 (Arch. Stat., Conăd. 

M-rei Bistriţa, 1, f. 7) şi altul diu 17 lunie 1502 (C. D. Aricescu. Revista 

Istorică a Archivelor României, Bucureşti 1874, ], p. 74. No. 993.) Data 1 

morţei sale n'o cunosc. 

Radul-ee!„ Mare. — Primul document ce-l dă ca domn e din Târgo- 

vişte la 8 S=ptembrie 1492. Fiind primul şi avână o osebită importanţă 

pentru istorie, îl reproduc in îotregime. lată-l: <ș AMacriwa Eiziwa Î8 

Pas an, RSHBOAA Î FeANh  B3CEH 364 Errpennayihiexon, cun Beankare EAaa să- 

ECAE. AdBAT PACRO AM cnă nogeabuue reaa mi, eremS monacrupS Tozope, ypaatS 

npkucwie BAAUUE Nauied Baue Â ngcHS Aku Dăgin n caagnoe Ga Senenne, 

secrrkumoai$ Wu erSmen$ Vp Makapue, A azcem race d Xcrk EpATHĂ Ku- 

BEA Bz CTOM AM6CTo To, 1AKO Ad HA_ECT Xunurk caă, nsHexe noacann$ KSnu 

rege mi wr Gramara, cun Bonnok 34 V acnpi, î AMA NOAsRHHa KSan na 

Grinko acreder wr Aan n wr Kperk wm Faoa aa V acnşi, Tao NBHAORHLAO 

cromS monacrupS, Aa ecr antji$ RpaThtam fi Bz BRUNO BZCNOMHHANÂG Ham n 

POAITEACM HAuuM Î HAUHM WEAAA, Î Hi WT KOTOXE HENSTAKNSREHO, B2 WuHNA 

H EZ VUCaRz, n9 tipa rea au. CakATeAne: ana Agaroanp Manea, xvnaN 

Aparuu (Gr)onkeg, Snan IlpanSa geaunn Anopun, atienan Kperntan BHBH ABOPRHE, 

wvnan Trag EneTHiap, SIAR CTOAHHE, Aanutea KOAtHe, AnMHTpS nexapunt, GTgse 

H Mnaso cnarapi, Nkr u Paavaz „ETBATopHHUN, EH aaz Pasyaa RAKUAp  Exi€ 

nicak BA cToaHn Rage Tpzrognie, mcua Gen. n AHN, R AĂT. zaa. — 6 PIASĂ 

MARAL BOOGEGOA, MACTIA EXÎA [GAHh.=7 Cu mila lui Dumnezeu 

I& Radul, voevod și domn a toală tara Ungrovlahiei, fiul marelui Vlad 

voevod, Dă domnia mea această poruncă a domniei mele, sfântei mănăs- 

tiri Govora, hramului prea cinstitei stăpânei noastre Născătoarei de Dum. 

„mezeu și de-a pururi Fecioarei Mariei şi slăvitei ei adormire, și cinstitului 

părintelui egumen, Kir Macarie, și tuturor cari întru Christos fraţi ce
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viețuesc la acest sfânt loc, ca să le fie lor Hinţa toată, pentru că o jumătate 
am cumnpărat-o domnia mea de la Stanciul, fiul lui Voinea pentru 400 aspri, 
iar ceaialaltă jumătate a cumpăra!-o Jupan Staico logofătul de la Dan şi 
de la Cârstea din Glod prntru 400 aspri. Și aşa am adaos-o sfântei mănăs- 
tiri, ca să fie de hrană fraţilor şi spre vecinică pomenire nouă și părin- 
ților noştri şi copiilor noștri, şi de către nimeni neclintită de ocină și în 
ohadă, după porunca domniei mele. Martori : jupan Dragomir al Manei, 
jupan Drăghici al Stoicăi, jupan Pârcul marele drornic, jupan Cârstian fos- 
tul deornic, jupan Tudor vistierul, Albul stolnicul, Danciul comisul, Dimitru 
paharpicul, Stroe şi Milco spătari, Neagoe şi Radul stratornici. Și cu Radul 
clucerul carele am scris în scăunala cetate Târgovişte, luna Septembrie 
a 8-a zi, în anul 17001 = 1492. J& Raoul voevod cel Jândr, Cin mila lui 
“Dumnezeu domn,» (Arch. Stat, M-rca Govora, pach. 1, No. 2). — Radul- 
cel-Mare — după monograma actului de mai sus zis şi cel Tânăr — fra- 
tele lui Vlad (+ 1487), Mircea şi Vlad cel Tânăr sau Vlăduţă s'a năs-: 
cut din doamna Samonida. Despre Sanmionida ne vorbese mai multe hri- 
soave de ale urmașilor lor. Citez numai unul de ia Neagoe Basarab dat 
M-rei Govora pentru mai multe stăpâniri de moşie între altele şi peste 
Stoicenii de pe Olt, moşie dată de zestre doamnei Samonida, mama lui 
Radul-cel-Mare, iar în urmă închinată M-rei Govora de câlre dânsa şi 
fial său Radul. «Îl nau Ad EcT CTau5 monacTupă Gronuantu, wo cSr ne Ga, 
BzCH Â cz BZCOA XOTApoA, none cSr npana uda cTMS MonacTup$, Epe căr 
RHA ngerte MAHKE Paay BOEBOAL WT P9AITEAH €H, Take HX H3E4ai ATU Panyaa 
acenoal Camonnaa cae si RoAEpH npă ARH Hama goesoaa, Ile rom HX n nox$Snu 
Paaya ecesoaa wr BaankSA RpaT SlaRog 3ă șai acnpe, â Eaana aa 'reu anue peuenn 
acnge zai, wi nekSnu H$aerSa, Rato aa RSAS Cronsann Npaka WUHNA CTMS mMonac- 
Tnp5.= Și iar să fie sfintei mănăstiri Stoicenii, ce sunt pe Olt, toți și cu 
tot hotarul, pentru-că sunt , dreaptă moşie a sfintei mănăstiri, și au fost 
zestrea mamei lui Radul voevod de la părintele ei, așa le-au scos mama 
Raduiui voevod Samonida cu 12 boeri în zilele Vladului voevod, După 
aceea le-au și cumpărat pe ele Radul voeţod de ia Vlaicul fratele Albului . 
pentru 11,000 aspri, iar Vlaicul pentru aceşti mai sus ziși aspri 11,000, el 
a cumpărat Nucetul, cum ca să fie Sloicenii dreaptă moșie a sfintei mănăs- 
ivi». (Arch. Stat, M-rea Govora, pach. 5 No. 3). În acest preţios hrisov 
ni se mai vorbeşte de Teodosie voevod, fiul lui Neagoe Basarab ; despre 
Anca fiica lui Jitian ; despre : «AMaaacra Eacapare BOERSAa Ilensanu = Tână- 
rul Basarab voevod Tepeluş» ; despre : « Gragora Basa Rsegoaa Apărsak = Bă- 
trânul Vlad voevod Drăculea» ; despre vama domnească de la Runcu, a- 
nume a patra parle, ca să ia călugării de la sare și de Ja ori ce trece 
din toate mărfurile a patra parle din aspri ; despre balia Mamiuo, jumă- 
tate din partea domnească — zice Basarab — «[le ra cnm Aseaanw reae 
MH WT upa T$pckora=pe care am scos-o domnia mea de la împăratul tur- 
cescs. — Hrisovul de mai sus e din 30 Octombrie 1517; este scris de 
Fiorea cz ua croatia crapum TOenoAdazmt & Ang Îpruus = în scăunala 
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cctate a bătrânilor domnitori din Curtea de Argeş». — Radul-cel-Mare 

(v. notițe p. 51) a avut de soţie pe Catalina. Din ce familie va fi făcând 

parte doamna Catalina peatru moment nu-o pot spune. Radul-cel-Mare, 

(idem, notițe p. 51), a avut o droaie de copii. Din parte bărbătească a 

avut: pe Radul de la Afumaţi, pe Vintilă (Vlad), pe Bădica (Radul), pe 

Mircea Ciob2nul, pe Petru (Paisie sau ftadul Călugărul) şi pe Ilie (Iadul). 

Din partea femeiască, a avut: pe Boba şi pe Cârstina. Despre aceşti de 

mai sus am mai vorbit prin notițe in cursul cărţii de faţă şi nu insist 

de cât asupra câtor-va notițe ce am mai dibuit prin documente asupra 

lui Vlad Vintilă, a lui Radul Bădica, a fetelor Boba şi Cârstina, a lui 

Mircea Ciobanul şi a lui ilie Radul. Despre Ilie Radul voiu vorbi la locul 

şi rândul său. — Viad Vintilă (1532—1535), se intitulează în documente 

când simplu sub numele de Vintilă voevod, când sub titlul de Vlad voe- . 

voă fiul Radului voevod, când sub titlul de. «16 Berna acenoaa Rapruaeataro 

Baa RSHROAA, Hz REAHkaro H npEAGRpAro Paayaa nosnoae=i Ventil vovvod 

numit Vlad voevod, fiul marelui şi prea bunului Radului voerod> (Arch. 

Stat., M-rea Tismana, pach. 1, doc. 8), Vlad Vintilă a avut de soţie pe 

Rada (v. notițe p. 4). Primele documente ce cunosc de la Viad Vintilă 

sunt din 1523, anume din 10 Ianuarie şi din 48 Martie (Acad. Rom., doc. 

38/LXX), şi un altul din 24 Iulie 1524 (Arch. Stat., Episcopi Argeş, 

pach. 2 his No. 1). Pecetia lui Vlad Vintilă, poartă legenda următoare: 

«1 Baa BouBoaa, ch PaABA BOHBOA n run= 16 Vlad voerod, fiul lui Radul 

voevod şi domn» (Arch. Stat., M-rea Radu-Vodă, pach. 16 No. 3; Episco- 

pia Argeş, pach. 69, No 2.) Vlad Vintilă domnește neintrerupt de la 1532 

şi până la 1585. El moare în lunie 1537, zice-se, vânat de boeri la o vână- 

toare de cerbi preste Jiu lângă Craiova, la Bucovăţ.—Bădică-Radul (1524). 

Intro sevisoare adresată sfatului din Brașov la 19 lanuorie 1524 Bădică 

işi arată şi legitimează însuşi filiațiunea sa. lată acel pasagiu: «Ci mă 

ştiau — e vorba de Voerii ţării — pe mine adevăyai jecior de donin, al lui 

Radul voerod cel Bătrân, feciorul Călugărului, și. primindu-mă pe mine să 

le fiu lor, după lege, domn în fara românească, nam așezat în scaunul 

părintelui meu, în domnia ţării românești» (cf. |. Bogdan, Documente 

şi Regeste, p. 168). Domnia lui Bădică Radul este de scurlă durată, 

Asupra lui (v. notițe p. 50), nu se poate spune precis dacă era fiul legi- 

tim s'au natural al lui Radul-cel-Mare. Intr'un hrisov din 2% Octombrie 

1535, dat mănăstirei Valea, ni se vorbeşte de nişte datorii ale lui Bădică 

către Turci: «lonex Sauh EH p64HH auirann, din c$m stan BAAHK6B, TâkO 

EaAHKkA WETAA 6cT BX MHOTOX AAZCOREL TSpuGm, W BICEX AAZTGEEX SHHAT 

ACRPA Bt. naaTnan ce cbr twann axcn RHUJ peueni acnpn CXe HMANIG FENACKĂ, n 

WeTau wa BHU PEUENH AUHranHi penackn BHTH, reARa mu. Fiind-că aceşti 

mai sus zişi țigani, zice Vlad Vintilă, ei au fost a lui Bădică, așa Bădica, 

a fost rămas cu multe datorii la Turci, toate aceste datorii fac aspri 

150,000. Și s'au plătit toți acești mai sus zişii aspri cu avere domnească, 

şi au sămas aceşti mai sus ziși țigani domneşti a fi ai domniei mele».
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(Arch, Stat., M-rea Valea, pach.. 16, No. 5.) In aitul d» la Petru voevoă, 

fiul lui Mircea, din 14 Maiu 1560, .ni se spune despre nişte moşii ale lui 

Bădica vândute lui Neagoe Basarab, şi închinate la M-rea Argeş: «Ile 

„pa Ha cer ceda no name HkuuSA un Tonana Bzce ca B2CWAM YOTApOA, NOHEX Hat 

„cS7 crape H npate n ARAHHE Wwunne, n norSnene Eli WT nok9Hhar Hacagae BoH- 

&oae wr haina BSEBCAE, dan npkre kzaa ec pna Baaina Boakpuu, ui wr NT 

er 3a șai ăciph TOTOBH cae “r&peRn. H El ce H Hanncăui E zaHka H MTp2 er ua: 

croe npockomnahe, $ crn nsmennt. = Ca să le fie lor — se înțelege M-rei și 

călugărilo» — satele pe nume Neacșul şi Topana toți cu tot hotarul, pentru 

că le sunt bătrâne şi drepte și moșii de moștenire, și cumpărate încă de 

răposatul Basarub voevod de la Bădică voerod, dar mai nainte pe când era 

„Bădică-boer, şi de la mama lui pentru 14,000 aspri gata tot turceşti. Și 

încă sau și înscris Bădică și mama lui la sfânta proscomidie, în sfântul 

„pomeliics (Arch. Stat, Episcopia Argeş, pach. 13, No. 2.) — Pecetia lui 

Bădica poartă următoarea legendă : «16 PaASa nonnoa, MATO Ape FScnoAHR.= 

Id Radul voevod, cu mila lui Dumnezeu domn». (Arch. Stat., Episcopia 

Argeş, pach, 33, No. 1). Pecetia nu se mai păstrează, s'a pierdut, dar a 

rămas urma ei şi se poata lesne descifra l-genda. Documentul pe care e a- 

plicată această pecetie poartă data 11 Februarie 1325. (?) Ispravnic este ma- 

rele Ban Pârvul. Forma şi legenda pecetii nu se aseamănă cu nici a unuia 

dintre cei cu numele Radul, aceasta constatare şi prezenţa banului Pârvu ca 

ispravnic m'au determinat să cred că ea este a lui Radu. Bădica. Bădica 

-a murit ucis de Turci, Despre moartea lui ne spune hadul de la Afu- 

*maţi intr'o scrisoare a sa adresată sfatului din Braşov : <Și după aceasta 

dau de ştire domniei voastre de lucrul lui Bădica, și să mă credeţi, că e u- 

derărut : când au renit Turcii cu steag și le-a eșit Bădica înaintea lor şi 

înaintea steagului. Turcii l-au tăiat pe el și pe toți boerii câţi erau cu el. 

Și au luat apoi Turcii capul lui Bădica și alte capete boereşti. dar nu 

ştiu ale cui au fost acele capete». Mai departe: «Iar Turcii dendată ce 

au tăiat pe Bădica și pe bveri, s'au întors îndărăt la Giurgiu și-au tri- 

-mes capul lui Bădica și alie două capete la Poartă: iar trupul lui Bădica 

“l-am luat domnia mea însu-mi şi m'am dus domnia mea la M-rea Dealului 

şi l-am îngropat acolo» (cf. |. Bogdan, Documente şi Regeste p. 474).—ăiresa 

Giobanul (1545—1552, 1558—1559). — Are de urmaşi din parte bărbă- 

tească pe : Petru adul, Mircea și Petraşco ; iar din parte femeiască pe: 

Marina, Stana (v. Pomelnicul M-rei Govora), Anca, Dobra şi Alexan- 

-dra măritată după Gheorghe Cămăraşul ai cărui urmaşi sunt: Aslan şi 

loan (N. Iorga, Acte şi fragmente Il, p. 323). Marina-Maria a fost 

“peţită de Şaitan Oglu, Mihai! Cantacuzino, iar cele-balte, nu ştiu cari 

anume, au fost măritate: una după boerul Barbul, alta după grecul 

Stamatie, nepotul patriarhului Joasa! din Constântinopol, alta pe la 1562 

“după tânărul Radul Socol, şi o altă în.1574 a fost închinată 1ă- 

nărului Sultan Murad pe atunci sangeac de Magnezia.. Despre fratele 

lor Peiraşco voevod — afară de o inscripție de la biserica Curtea Dom- 

„nească din Bucureşti, pusă de asupra uşei de intrare— ne vorbeşte şi
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hrisovul lui Constantin Şerban voevod din 17 Ianuarie 1633. Anume: 

Constantin Şerban voevod întărind stăpânirea boerului Dragul luzbaşa 

peste mai mulţi vecini din Cislău, judeţul Saac, spune : «Ilonex cin Bnu 

peunn AISAÎ, Whn 6cT SHA EEuNH soa'kpun reaga an Agartase 103. wr “ucaz$ 

wr Akai n 3a NpEAEAi, WT Ha ACACM ci OTanko nscT, cun  EaaAvasg Ney, 

ans BaaurSase BneT wr PSaukuu, Eme x wr an mpkmae Bpha. VH BzcApzutaa 

REUHH CzC ÂORPOAMNHPNA AO CzAĂ BE ARH TCARO MH, H caM aHA'ka FCABS MH H KHHra. 

Bz AHCAaR BOEROA, cua BzAHCAAE BOA; H KHHră ÎIZTBAnko BOA. cz Mugueu B9A ; 

n kunr Ahonen asa H KNHr ÎlaTpauuto Bea, cra PanSaSn EoA$ H kunra Anne 

oa, chz fIACĂAHABV BCA; H APSrU KHUPH CTapHi WT Hă HHH renapu n9 cina at- 

AnnS wr ceas wr UncazS WT XOTaA AO korap, = Pentru-că acești mai sus ziși 

oameni, ei au fost vecini bocrului domniei mele Dragului luzbașă din 

Cislău, de la moși și de la strămoși ; de la moşul său Staico postelnicul, 

fiul Vladului paharnicul, nepotul Viaicului vistierul din Rumoeni, încă: 

de mai nainte vreme, Și tot a ținut vecinii cu bună pace până acum în 

zilele domniei mele, şi am răzut domnia mea și cartea lui Vladislav voe- 

cod, fiul lui Vladislav voevod ; şi cartea lui Pătrașşeu voevod, fiul lui 

Mireea voevod; și cartea lui Moisi voevod, și cartea lui Pătrașcu voevod, 

fiul Radului voevod ; și cartea lui Mihnea voevod, fiul lui Alexandru to- 

evod ; şi alte cărți bătrâne de la aiți domni pentru această mojtenire de 

sat din Cislău, din hotar până în hotar». Printre hotare îunsemnez: «HK 

Aopu Ma KoaSnu, Mă MOHâcTHpa renamea Hkrze=și până la Coluniţa, la M-rea 

doamnei Neagăis. (Arch. Stat., Episcopia Buzău, pach 34, No. 14). lar 

iascripția pomenită mai sus, plăsneşte : < Această sfântă și dumnezeiască 

besearică, unde să cinsteaște hramul Blagoveșteania prea slăvitii Născătoari 

de Dumnezeu și pururea Fecioarii Mariei, din temelia ei iaste zidită de 

pătrânul Mircea- Vodă, şi în urmă de fiu său Pătraşeo-vodă, cu Fraţii 

săi Radul și Mircea tânărul, o au înfrumusețat și o au zugrăvit. Iară, 

când au fost acum, în zilele Blagocestivului şi creștinului domn I& Ștefan 

Cantacuzino voevod, domniia sa, pentru podoaba aceștii sfinte Desearici, au. 

deșchis ușa, fiind fost foarte strimtă, Jăcându-o de piatră, precum să ceade, 

şi o au înfrumusețat, atăt pe din lduntru, cu frumoase icoane și podoabe 

căt şi pe dinnafară, precum să veade, întru slavă marelui și a-tot-țiitorului 

Dumnezeu și întru pomenirea a lui, a părinților şi a moşilor lui, sărâr- 

șindu-se de lucrul ei la leat 7223==1715, Avgust 20». — Mirec a Ciobanul 

a murit pe la sfârşitul lunei Septembrie 1559 şi a fost înmormânlat în 

biserica domnească sau curtea vechie din Bucureşti — după cronica ţării 

la 21 ale lunei, iur după Ostermayer la 25. — Sfârşind acum cu Mircea. 

să spunem ceva și despre surorile sale Cârstina şi Boba. Despre Cârstina. 

vezi notițele de la pagina 65, iar despre Boba conlee hrisovul Radului 

voevod Mihuea dat din Târgovişte la 2 Mai 1622. Radul voevod, fiul. 

Mihoei întăreşte prin acest hrisov stăpânirea lui Marco dia Băneşti peste 

un oare-care sălaş de țigani. lată acel pasagii : <Aasar recnoacTee Mu cie 

noacakuie roeneacrea an x nanoR Mape w7 Bzherh, CHR îKVDANHUEB ACRPERZ,
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A 
Azipepa Anpuea gsegoa n ensai Ga Ilzrpr A Bhviuat 6 Paavya n Sluka n Ilpeaet, 

euz IlpuskrSacg, par Ilzrpoz n cze cnogn cu Ganue % nm Bra AacT, ds Aa 

CT HA HkEKE CzAdul ÂMHTANHRU Ra HA... + =, 34He 4 cîe anu peuen duhra- 
x 

HHHH RBIAH €VT Aa ABAHRS AY NaNHILER Roses, c&crpa nokoăntare Mugur ROGEOA4 

A cnonoa &ă Gran Banra, a nd CRMpATH XVNAHHIEE Egsen A cun ex Gai 

Banva, cîn enim peuâna awărantiniu, SN BENAAHY An cv n$pSeăi xvnannuen AoRpen, 

Azul€g nskoânuare Muguea acegoaa= Dă domnia ea această poruncă a dom- 

miei mele jupânului Murco din Băneşti, fiul jupâneasei Dubra, fiica Mircei 

voerod şi fiului ei Petru şi nepoților ei Radul și Anca și Preda, fiul Pri- 

Dbeagului, fratele lui Pătru şi cu feciorii lor câţi le va da lor Dumnezeu, ca 

să le fie lor nişte sălașe de țigani, (urmează numele lor), pentru-că acești mai 

sus zişi țigani au fost de moștenire ai jupânesei Boba, sora răposatului 

Mircea voevod şi a fiului ei Stan Banul, jar după moartea jupâ- 

nesei Boba şi a fiului său Stan Banul, arești mai sus ziși țigani, ei au 

căzut supt mâna jupânesei Dobra, fiica văpnsatului Mircea voevod». (Arch. 

Stat, M-rea Radu-Vodă, pach. 46, No. 8). Pe timpul lui Radu! Vodă Mih- 

nea — ne spune actul de mai sus — Marco şi nepoţii lui au pâră cu Tur- 

turea paharnicul «pentru că s'au “căzut şi Imi să aibe parte la aceşti ţi- 

gani, şi s'a lăudat-că are şi carte de stăpânire şi cumpărătură peste 

aceşti ţigani». La înfăţişare în divan, Marco şi nepoţii săi propun: dacă 

e adevărat că Turturea păharnicul are vre-o treabă cu uceşti ţigani, apoi 

el să arate înaintea domnului cartea lui de stăpânire şi de cumpărătură 

peste acești țigani. Turturea neavând nici o carte de stăpânire, nici de 

cumpărătoare peste aceşti ţizani, a mărturisit el insu-şi îaaiatea domnu- 

lui şi a divanului domnesc «că m'a avut nici un amesiec cu aceşti mai 

sus zişi țigani, nici mai nninte vreme, nici acuma» deci au rămas de 

lege şi ast-f-l s'a terminat procesul în favorul lui Marco și a nepoților 

săi. Şi acum spre a şti mai bine cinc este Turturea, rezum în treacăt 

două zapis2 ce ne-au rămas de la ei. La 18 Octombrie 1623, Turturea 

paharnicul, nepotul lui Drăgan banul din Glena, dă zapis la mâna lui 

Hrizea vistierul penlru «nişte ocină ce au fost a mea — zice Turturea — 

în Ciumernecu şi o amu vândut jupanului Hrizei vistiariul pentru 5000 

hani gata». Zapisul e scris de Dragomir logofătul şi-i dat din Bucureşti 

(Arch. Stat., M-rea Radu-Vodă, pach. 26, No....). Tot la 18 Octombrie 

fără a ni se spune anul, Turturea dă un alt zapis din “care extrag ur- 

mătoarea. notiţă: <Stris-am eu Torturea peh. acesta al miu rătaș cum să 

se știi că cărţile noastre ale Ciumernicului au perit de răvtăți căîndu au 

tăiat Tătarăi pre unchiu-miu Pătru banul de Glena» (Arch. Stat. M-rea 

Radu-Vodă, pach. 26, No.4). Ambele zipise poartă iscălitura proprie a lui 

Turturea : «65 Tsprspe ney>. — Isprăviad mai sus cu fiii şi fiicele lui 

Radul-cel-Mare, mi-a mai rămas a spune ceva şi despre sfârşitul său. La 

48 Iulie 1504, Radul, are o hucurie, serbează nunta nepotului său de soră, 

Pârvul comisul, cu fiica răposatuiui Dirnitrie Iacşici. Prin spătarul său Dan 

el invită şi municipalitatea din Sibiu la nunta «nepoți nostro ex sorore
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pidelicet  Poreul vocato, filio summi secretarii noștri Stayko Iogofetl»- 

(copie latină la Acad. Rom. cf. şi Columna lui Trajan, 1874, p. 128). Pe-- 

cetia lui Radul-cel-Mare (vezi această pecetie atârnată de un hrisov 

al lui din 3 Mai 4502) poartă următoarea legendă: <ț Iw PaaSan nseecaa- 

H TH E2CEH 3EMAn STPAORAAȚHCKOH, cun Baasa Beankaro nsegcaa=l& Radul 

voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahici, fiul lui Vlad marele voevod» 

(Arch, Stat, M-rea Govora, între istorice). Pecetia de mai sus vine a- 

târnată de un şnur de mătase impletit în două viţe: roșu şi albastru, lar 

pecetia aplicată, — vezi un hrisov din 13 lulie 1499 — poartă următoarea 

legendă: <f lw PaaSa BoeRoaa, anaocTi Exier n roenoann=1& Radul voe- 

vod, din mila lui Dumnezeu domn» (Arch. Stat, M-rea Glavacioe pach. 8,. 

No. 2). Radul-cel-Mare domneşte din Mai 149 şi până in Aprilie 1508. 

La sfârşitul anului 14507 merse la Poartă şi se întoarse de acolo cu 

o boală grea care îi şi puse capătul. Cu sfârşitui lui Martie 1508 îşi 

dădu și el sfârşitul. La 12 Martie 1508, regele Ungariei Vladislav scria 

Sibienilor că ladul e greu bolnav şi se aşteaptă să inoară pe curând, 

iar la 3 Mai acelaş an el le seria că a murit deja (vezi copiile de seri- 

sori ardelene la Acad. hom.). 

“Had-eel-Tânăr sau vlăduţă (1510—1519). — Vlăduţă a! treilea frate- 

al lui Radui-cel-Mare a luat domnia cu ajutorul iureesc, cu ajutorul lui 

Mehmed-beg, fiul lui Alibeg, sangeacul de Nicopole, Pecelia domnească. 

a lui Vlăduţă — vezi doe. din 1 Mai 1510 — poată următoarea legendă : 

a ww BaaaS BoeRoAn, MHaseTiie Bank roensanin=l& Vlad voevod, din 

mila lui Dumnezeu domn> (Arch. Stat., M-rea Tismană pach...., No. 112, 

între cele istorice). Pecetia lui Vlad-cel- Tânăr dileră de aceia a tatălui. 

său Viad prin busturile din herb. Nu se confundă nici cu a tatălui său. 

Vlad Călugărul, dar nici cu a fiului său Vlădută (1530—1592). Pecetia 

fiului său Vlăduţă — vezi doc. din 9 Ianuarie 1531 — poartă această le- 

gendă : < Gin neuar [w Baga Bonasaa Maaan n ru=Această pecetie (este) 

a lui 18 Vlad voevoa cel Tâvăr şi domn> (Acch, Stat,, M-rea Bistriţa, 

pach. 42). Vlad cel Tânăr a avut de soţie pe Anca (v. notiţa p. 2). Din. 

ce familie va fi făcând parte această doamnă nu-o pot spune. Nora ei 

fu fiica lui Petru Rareş, Despre Vlăduţă şi doamna sa Anca ne vorbeşte 

hrisovul lui Mihnea voevod din 26 Iunie 1583. Prin acest hrisov Mihnea 

voevod întăreşte M-rei din Deal dania lăcută de către doamna Anca 

- a: satului Pătrăgeştii şi cu morile sale. Cartea de danie a fost făcută 

pe timpul lui Radul voevod Călugărul, în zilele lui Mihnea, boerii Co- 

coreşti, Badea şi Calotă duc pâră pentru acest sat cu sfâota mănăstire 

veprescntată prin egumenul Eremia. Cocoreştii pretind că satul le apar-. 

ţine lor iar nu M-rei, că lau cumpărat ei de la domna Anca. Domnul 

cu toţi diriguitorii săi judecă pricina iscată după dreptate şi legea dum- 

nezeească. Obligă pe hoerii Cocoreşti ca să arate cărţile de cumpărătoare 

sau de miluitură de la doamna Anca, şi neputând aduce aceste cărți, 

domnul le dă legea de 12 boeri ca să jure spre adeverinţa stăpânirei:
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lor. Cocoreştii aduc la timp pe cei 12 boeri cari jură şi adeverese cum 

că în adevăr: «Kako 6cT Aaa H NOMASEAA FCNAMA ÎÎNKA NO POAHTEA Hat Baaaya 

Kanaee, Kazaa ra 6cT Kpziaa=cum că a dat și a miluit doamna Anca (cu acest 

sat şi mori) pe părintele lor Vladul al Caplei, când l'a fost botezat. 

" Pentru moment câştigă boerii Cocoreşti. Dar pâra nu se termină şi la 

o nouă înfăţişare câştigă M-rea şi la darea sentinţei domnul zice: «fi ex 

TOA Tate MH PaeAaț A cSAHy 9 pata îi no BakoH czcă Bac UCTHTH MĂ Dpa- 

aHTEAiE CCARA Mă, fi BHAEX A npou6Toț FEAES mn, kiar Paayaa aoenoaa BaaSregă 

A kuur upueR BOEBOAS, Kato 6cT RH Aaa DSMAOBAA „renasa flita_ no cra 

MSHACTHP WT Ata eze or cead Â cae BOAEnHUE paal Aule YTPO _FEABA en 

Baaay ESEECA, SaaRaenar H paaî AS ceata 6ă. Ă EMI NOTPERAA ECT FCAEA 6H 19 

ÎTBOK reABA EH EA CTA MOHaCTHR îi nenneac(€) ma ceru ncavEnuk em fi Baz- 

ASuă RSGROA, poafTeA aaa BSEBOA ÎAaBAenar MOrpeRaA ECF Ha CTA MOHACTHP 

wm Aba= Dar întru aceea domnia nea am căutat și am judecat după drep- 

tate şi după lege cu toţi cinstiţi dregători ai domniei mele, şi am văzut şi am 

citit domnia mea, cartea Radului voevod Călugărul și cartea lui Mircea toe- 

v0d, cum a fost dat şi mmiluil doamna Anca pe sfânta M-re din Deal cu 

acest sat şi cu morile pentru sufletul fiului domniei sale Vlad voevod înecatul, 

și pentru sufletul domnia ei. Și încă a înmormântat domnia ei pe fiul 

domniei sale în sfânta JM-re, și la scris lu sfântul pomelnic încă şi pe 

Vlăduța voevod, părintele lui Vlad voevod înccatul, la înmormântat la sfânta 

More din Deal». Egumenul M-rei, Eremia, ca să câştige luase lege peste 

lege 24 hoeri şi jurase la zi și soroc, adeverind şi prin cărţi că satul 

a fost făcut danie sfintei M-ri de către doamna Anca. Domnul drept pe- 

deapsa ia boii celor 12 boeri aduşi mai nainte de boerii Cocoreşii şi cari 

juraseră pe nedrept şi rupe cartea ce-o dase pe baza acestui jurământ 

lui Badea şi Calota, hotărând că nici o altă carte ce se va prezenta din 

partea lor peste acest sat de aci înainte să nu se crează ca fiind falşă. 

Acest preţios hrisov e dat din Bucureşti şi-i scris de grămăticul Dara 

(Areh. Stat., M-rea Tismana, pach. 15, No. 2). Mântuesc cu hrisovul de 

nai sus, care cum văzurăm ne dă preţioase notițe asupra lui Vlad-cel-Tânăr 

şi a familiei sale şi încheii printvun hrisov a lui Vlad Vintilă diu 12 

Septembrie 1534 cu citări despre Vlăduţă fiul său, rectificând şi vârsta 

morței tatălui Vlad-cel-Tâoăr dată în notițe la p. 2. Iată cartea lui Vlad 

Vintilă : «f Cu mila lui Dumnezeu I& Vlad, voevod şi domn a toată ţara. 

Ungrovlahiei, fiul marelui şi prea bunului Radului voevod. Dă domnia 

mea această poruncă a domniei mele cinstitului diriguitor al domniei 

mele jupânului Vlaicul marele logofăt și cu fraţii să! jupân Mihnea stoi- 

nicul şi Badea şi cu feciori lor câţi le va da Dumnezeu, ca să le [ie bu- 

catele Radului de la Spinişor şi ale fratelui său Vladul moşie la Spinişor 

şi în Stângacea și la Fratoştiţa de aşijderea părţile lor câte se vor alege : 

şi sat şi țigani şi vii şi grâu şi mariă şi tot ce sunt bueute ale Radului 

şi ale fratelui său: «Ilonem Paaya n Bpar €ro, a den Hk narSRHuli cze 3Aă Xu- 

A kHCTRO ei wr kz nokeinora Maaai Baaia ROHBOAA, EpE EcT au Paaya cz-



shpaTea Bup S cSacras Acanu- ina, Tepe ecr nskraa exc sup n cae apau Baauu- 
non Bema6 n upee$ npeko AShan cze pa acnph. SI nexeânsra Baaga BonBcAA wu 
TA ECT AOCTPHTaA CZ Np4R0 <SA H ca B23MWANS WT KZ UCTATOR Ilopre î Sana 
Tă 6cT cec npagAS, cSaiaz ra €cT n Accrhaa erd saxwn norSsuTru e raat$. [i 
H3r$&H €r no Akawva ro, KAKo eann XUTAEH, â ROMATE Hy RH pEUHHE, NSAuI- 
ASBAA ECT BHUI peunio npaRHTEan reaga mun= Pentru că Radul și fratele lui 
apoi ei le-au pierdut pe ele cu rca hiclenie încă de la răposatul Vlad 
voevod cel Tâvăr, căci a fost Radul strângător de bir în judeţul Jiul de 
jos, şi a fost fugit cu birul şi cu haraciul Ţării-Româneşti şi impăratului 
peste Dunăre cu 20,090 aspri, Iâr răposatul Vlad voevod, el la ajuns cu 
dreaplă judecată şi cu cale de. la cinstita Poartă şi l-a prins cu dreptate, 
l-a judecat şi l-a ajuns legea a-şi pierde capul. Și l-a pierdut pe el după 
fapta lui, ca pe ua hiclean, jar cu bucatele-i mai sus zise, a miluit pe 
mai sus zisul dregător al domniei mele». Documentul e scris de Coso- 
roavă grămălicul şi-i dat dia Bucureşti. (Arch, Stat., M-rea, Ridu-Vosă, 
pach. 16, No. 3). — Acum slârşind cu hrisovul lui Vintilă să termin şi cu 
rectificarea vârstei la care a murit Viad-ce!-Tinăr. Din cele spuse pâvă 
aci am văzut că atât Vlad-cel-Tânăr cât şi fiul său Vladuţă înecatul au 
fost ingropaţi la AI-rea Dealului. De aşijderea am mai văzut după inscripția 
lespedei ce acopere mormântul lui Vlad-cel-Tânăr, că el a urcat trep- 
tele tronului la vârsta de 16 ani și că a domnit un an și 9 luni și ju- 
mălate şi că a murit la 18 ani neimpliniţi tăiat de Basarab voevod. Ori 
vârsta morţei sale arătate pe piatră nu poate fi exaclă după cele cons- 
tatate în notițele de iai sus, unde am văzut că Vlad Călugărul a avut 
“2 feciori cu numele de Vhd, că unul moare în 1487 și cel-lalt îi ur- 
mează imediat la viaţă. Socotind acum anii de Ja 14Ş1 şi până în 1542, 
când Vlad-cel-Tână» piere de sabia lui Rasarab voevod, * căpătăm suma 
zotundă de 25 ani. Această dată este plausibilă, documentele o adeve- 
vesc, este exactă, deci data de pe piatră e greşită şi trehueşte a se în- 
drepta. Apoi 11 vârsta de 25_ani, e logic, ca Vlad-cel-Tânăr să aibe pe 
cei doi feciori citați, pe Dragomir Călugărul (1321) şi pe Vlăduţă 
(1530-1532), pe când la vârstă de 1Qani neîmplinili e greu de a ad- 
mite aşa ceva. ” “ ” 

MIHNEA I CEL RĂU 
(1303—1510) 
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Pergament.— Monogram mare cu voșiu ; pecetia aplicată în faţă : mijlo- 

cie, rotundă, de ceară roşie, s'a deteriorat. 

Archiva Statului (Bucureşti), M-rea Tismană, pach. 58, No. 4. 

“- Cu mila lui Dumnezeu I& Mihnea, voevod şi domn a toată 

țeara Ungrovlahiei, fiul lui Vlad marele voevod. Dă domnia 

meu această poruncă a domniei mele sfintei M-ri a domniei 

mele ce se zice 'Tismeana, hramul și lăcașul a prea sfintei 

stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururi Fecioarei 

Mariei şi slăvitei ei Adormire şi părintelui egumen, povătuito- 

rul sfintei M-ri kie Misail, şi tuturor fraţilor ce vieţuesc în. 

sfinta M-re, ca să-le fie Vodița cea mare cu siliştile Bahnei 

și cu tot hotarul pe d'amândouă părţile Vodiţei până în hota--
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rul Răciţei, și virful Vladului până în hotarul Ștubeiului, unde se 

întâlnesc întracel smăre, adică în oare care baltă; pentru-că s'au 

părât egumenul și Îvaţii din sfinta M-re înaintea domniei mele 

cu fii Jui Risipă ; așa egumenul Misail și frații din sfinta M-ru 

ati scos cărţile bătrănilor domni: de la Vladislav voevod ce 

au fost mai înainte de Mircea voevod, şi cartea strămoşului: 

domniei mele Mircea voevod, și după aceea și cărţile tuturor 

domnilor pe rând, şi cartea părintelui domniei mele Vlad voe- 

vod. Și am văzut domnia mea aceste cărți cu cinstiţii dregă- 

tori ai domniei mele, şi bine am aflat domnia mea, că este 

Vodița cea mare cu toale seliștele Bahnei și cu lot hota- 

rul, a sfintei M-ri bătrănă și dreaplă moșie. Și am văzut și 

cartea unchiului gomniei mele Viad voevod Calugărul, şi ușa 

am aflat, cum că uu scos călugării înaintea sa cu 24 boeri 

de au jurat și au mărturisit, cum că este a sfintei M-ri bătrâ- 

pa şi dreapta moșie. Drept aceea şi domnia mea am dat sfin- 

tei M-ri, ca să-i fie moșie ohabnică și de către nimeni neclin- 

tită după hotărivea domniei mele. Martori: jupân Barbul ban, 

jupân Părvul marele vornic, jupân "Tudor marele logofăt, ju- 

pân Danciu marele armaș, Harvat spătar, Părval comis. Ca-: 

lotă vistierul, Badea paharnic, Dragomir stolnic, Neagoe pos- 

telnie. Sris'au Tudor seriitorul în Ștefănești sub podgorii, luna. 

Noemvrie 1-a zi, în anul 7017= 1508. 

“ l& Mihnea voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

VLADISLAV III 
(Aprilie 1823 — Noembrie 1524) 
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„+ 160 BĂNCGAA BOOERO, MATIA BXIA TINE. 

Hârtie, — Monogram mic cu roșu, pecelia aplicată, mij'ocie sa dete- 
riovat, 

Arch. Btat., Fpiscopia-Buzău, pach. 43, No. 2 dis. 

“- Cu mila lui Dumnezeu l& Vladislav, voevod și domn a 

toată ţara Ungrovlahiei. Dă domnia, mea această poruncă a 

domniei mele jupânesei Neacşăi cu feciorii săi şi surorei sale 

jupânesei Neaga cu feciorii săi, ca să le fie lor Cislăul, pentru 

că le este lor bătrână și dreaplă moșie de moștenire. După 

aceea au avut pâră înaintea domniei mele cu Aldea și Tatul 

die Prăscov cu tovarășii lor pentru mai sus zisa mozie de au 

scos Aldea cu ceata lui cartea Vladului Voevod Bătrânul, 

carele a fost mai naintea strămoşului domniei mele Vladislav 

voevod, iar jupân Oprea drornicul, bărbatul jupănesei Neaga 

și jupân Vintil și jupâu Șerban stolaicii, ei uu scos cartea 

moșului domniei mele V'adislav voevod. De așijderea am văzut 

și judecat cu cinstiţii dregători ai domniei mele după lege și 

după dreplate, şi âm dat domnia mea lui Aldea şi lui Tatul cu 

ceata lor lege 12 boeri ca să jure, cum au ţinut Cistăul din 

zilele moşului domniei mele Vladislav voevod până acum. lar 

ei însă-și au mărturisit înaintea domniei mele, cum că n'au
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ţinut de atunci până in zilele domniei mele, așa au rămas din 

lege. Drept aceea le-am dat şi domnia mea, ca să le fie de 

ocină și în ohabă lor și feciorilor lor, nepoților şi strănepo- 

ţilor lor, și între ei să nu se vânză, ci să rămăe la urmașii 

lor şi de către nimeni neelintită după zisa domniei mele, 

Martori : jupân Jigoranul mare dvoernic, jupân 'Teodor logofăt, 

jupân Dragan postelnic, jupân Dragomir paharnic, jupân Cu- 

polă vistier, Drăgan spătar, Pravăţ portar, Radul Bughenescul 

pitar, Radul alui Văsiu armaş. Radul Maţil şetuar, Bădica co- . 

mis, Șerban stolnic, Stan medeinicer, ispravnie "Pomi portar. 

Scris în Argeș, Septembrie a 12-a zi, in anul 7032=1523. 

NonIirE. 

Domnul de mai sus — prin cilaţiile ce face in actul său —ne pune 

oare şi cum în nedumerire asupra filiațiunei sale, Urmând citărilor vb- 

serv că Vlad voevod cel Bătrân vu poate fi altul de cât Vlad Dracul. 

Şi mă întreb apoi cine sunt cei doi Vladislavi pe care îi citează mai 

departe, pe unul ca strămoș, iar pe altul ca moş? După ordinea de ci: 

tare punând îintâiu pe Vlad Bătrânul, ar veni Viadislav TI ca strămoș, 

dar cunoscând pe strămoș, nu cunosc pe moşul şi pe tată! domnului. 

-Cine să fie aceştia ? Istoria nu-i cunoaşte. Ei bine întra deslegarea acestei 

probleme îmi vine întrajutor M-rea Dealului. Acest sfânt locaş ne 

păstrează mormântul unuia dintre Vladislavi, inscripția de pe acest 

mormânt glăsveşte: <t Ilpkeraan ca Î& Baaaneaaen BOGBDA BL ALT „Sur, 

Mea SlarSer *, EN ANR. „H ERTROBH CI& KAMGHI Eh ANn Î& Hkroe Bocsa, 

exrespi BapiSa Ran H Îlpag6A AROGHHK H ch RpaTiam Hka, cnoen Hkroe Kpaaackii, 

nonexe hn Baaahcaana B96E9A N9AHTHSA saacrean = Răposat-au Io Vladislav 

coevod, în anul 6963=1455, luna August 20, în zilele... ; și sa făcut a- 

ceastă piatră în zilele lui I5 Neagoe voecod: au făcul-o Barbul banul și 

Pârvul vornicul şi cu frații lor, fii lui Neagoe din Craioca, căci Vla- 

dislav voevod i-a făcut boeri>. Data morţei lui Vladislav ale: cărui oase 

zac la M-rea Dealului nu se poate pune la îndoială. Craioveştii cari pun 

piatra pe mormântul său, ştiau data exactă a morţei lui şi nu puteau 

greşi. Și cu cele spuse, enigma nu-i grea de ghicit. Vladislav acesta 

poate fi cel care a luat parte la lupta de la Cosova, vezi pagina 230, 

acolo am spus că el era originar din satul Cosoba din Iifov, s'ar putea 

însă interpreta textul şi alt-fel, adică i s'a zis aşa fiind-că luase parte 

in 4448 la lupta de la Cosova. Cred că acesta a murit după cum ne 

spune şi inscripţia de mai sus la 20 August 1455, iar cel care moare
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în 4456, ucis de Vlad Ţepeş, este un alt Vladislav. Se prea poate. 

Şi dacă e aşa, avem deja pe strămoș şi pe moş, dar unde-i tatăl dom- 

nului în cestiune şi când a domnit ?.. Respundem că el n'a domnit, este 

un pretendent la domnie. "Totuşi aceasta nu împedică mai târziu pe fiul 

său Vladislav (1523--1525) a'şi pune pomposul titlu de: «1& Vladislav 

“voevod, cu mila lui Dumnezeu domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul ma- 

relui și prea bunului Vladislav voevod» (Arch. Stat., M-rea Tismana, 

pach. 58, No. 9). Pecetia sa (cea aplicată) poartă următoarea legendă : 

a 1 Baaaneaae esnaoa, Bio mar n reenoann=I& Vladislav voevod, 'din 

mila lui Dumnezeu domn» (Arch. Stat., M:rea Bistriţa, pach. 4).— Vladislav 

voevod a avut de soţie pe Anna. Cu Anna a avut de urmaș pe Moisi 

voevod (Martie 1329 — August 1530). Despre Vladislav şi soţia sa Anna 

ni se păstrează amintiri şi Ja sfântul Munte, la M-rea Lavra. Anume: 

«In anul 1521, loan Vladislav, domnul Valahiei, dărueşte sobornicescu- 

lii hram marea icoană a sfântului Atanasie din Athos ferecată în argint 

şi aur pe îmvelişul căreia de ambele laturi a acestui sfânt, la înălţimea 

picioarelor lui, sunt reprezentaţi acest domn şi soția lui Anna, ambii în 

mărime naturală. Sfântul Atanasie de aşijderea e zugrăvit în mărime na- 

turală, cu chipul frumos, cu barba resfirată în două. Coloritul acestei i- 

coane : roşu închis, pictura vlaho-bulgară. Atanasie ţine în mâna-i hăr- 

tia cu slovele: câyaSm Won fipum dxupua mposzuyn de urasa aosposwwn = Su- 

fletul cel bun varsă Jacrămi, iar prin rugăciune capătă cumințenie». lar 

la picioarele lui Atanasie, pe învelișul icoanei, sunt săpate două inscripţii 

cu litere mari: « Leowns Bhavziodafos peyas Boctodas îv x 78 dă) 73705 

avevens zau awzoreazug maons oyxgofhaztas=loan Vladislav marele voevod 

întru Christos Dumnezeu domn credincios şi de sine stăpânitor a toată 

Ungrovlahia> ; e; Awa evozfizazarr, peyain Pospoăraa tv 7 16 d nostr, xat 

auronpazogiaa mars owyapophayias= Anna bine cinstitoarea marea voevo- 

deasă întru Christos Dumnezeu credincioasă şi de sine slăpânitoare a 

toată Ungrovlahia> (Porfirij Uspenskij, Istoria Athosului II, p. 349). 

  

VLAD VI VINTILĂ 
(1532—1335) 
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Pergament. — Monograma domnească : mică, cu roșu ; pecetia mijlocie, s'a 

pierdut. 

Arch. Stut., M-rea Bistriţa, pach. 46, No. 2, 

+ Cu mila lui Dumnezeu I& Vlad, voevod și domn a toată 

ţeara Ungrovlahiei, fiul prea bunului şi marelui Radul voevod. 

Dă domni: mea, această poruncă a domniei mele, sfântei mă- 

năstiri ce se chiamă Bistriţa — unde este hramul prea sfântei 

curatei și prea bine cuvântatei stăpânei noastre de Dumnezeu 

Născătoarei și pururea Fecioarei Mariei şi cinstitei ei ador- 

mire—ca să-i fie morile ce suat pe riul Doamnei lângă Crângu, 

şi cu locul cât este din plopi până în plopi, pentru-că i-a fost 

bătrână și dreaptă moșie de moștenire, încă din zilele Radului 

voevod eel Frumos, penlru-că au fost căștigate și dobândite 

de jupan Cârjeu, vistierul de la mai sus zisul Radul voevod, 

pentru slujba ce i-a fost slujit; iar după moartea lui jupan 

'Cârjeu vistierul și acest mai sus zis vad de moară, el, a fost 

stătut pustiu și astupat. Dar din vremea în care s'a năpustit 

acest vad de moară, și megiașii din Micești, ei, au cotropit a- 

ceastă moşie, și după aceea Miceștii, ei, au închinat acest vad 

de mori jupânului Pârvul dvornicul, de-a lor buna voie, în zi- 

lele lui Viad voevod Gălugărul; așa jupan Pârvul dvor- 

nicul, el a pus un judeţ cu mila domnului său, de-au făcut 

acest iaz tot cu sapele și cu copăilg, și și-a făcut și mori, 

și le-a ţinut jupan Pârvul dvornicul aceste mori până când 

a fost viu ; jupan Pârvul dvornicul, el a ţinut acest vad și 

cu morile, iar Miceștii, ei au ținut moşia. lar după aceea,
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când a fost în zilele Bătrânului Radul voevod, fiul 

lui Viad voevod CGăiugărul, dar jupâniţa Crâjeonae a pârăt 

înaintea domniei sale, cum că a fost această mai sus zisă moșie 

cutropilă de megiașii din Micești ; așa a adus Crâjeonae 12; 

boeri și au jurat inaintea mai sus zisului Radul voevod 

cu acei 12 boeri, de și-a scos câtă a fost partea ei de moșie; 

însă a fost și acest, mai sus zis, vad de mori înt'această 

moșie ; așa jupâniţa Crâjeonae n'a voit, n'a voit nici cum 

să primească sau să ia acest vad de mori, ci, singură, de 

a ei bună voie, a dat acest mai sus zis vad de mori sfântei 

mănăstiri de la Bistriţa, și s'a seris în sfântul pomelnic la sfânta 

proscomidie. lar după aceea, când a fost în zilele lui Vlăduţ 

voevod, și jupan Oancea din Batiu, el a cumpărat de la ju- 

pâniţa Crâjeonoaia câtă a fost partea ei de moșie din Micești, 

însă fără acest mai sus zis vad de mori, drept 300 aspri. 

Așa jupan Oaacea din Batiu, el și-a ţinut moșia, iar călu- 

gării, ei uu ț;nut morile în pace și slobozi. lar după aceea 

iarăși, când a fost în zilele Tiînărului Radul voevod și ju- 

pan Oancea din Batiu, el, iarăşi a pârăt, ca să ia aceste mai sus 

zise mori de la Călugări, şi a luat 12 boeri, ca să-i caute râo- 

dul acolo la faţa locului; iar boerii și megiașii, nici cum nu le-au 

dat lui, ci le-au dat iarăși sfântei mănăstiri. lar după aceea iarăși, 

când a fost în zilele lui Viad voevod, fiul lui Vlăduţ voevod,. 

și jupan Viaicul clucerul, el, a luat aceste mai sus zise mori de 

la călugări cu silă și fără judecată, și n'a stat faţă cu călu- 

gării, și le-a ţinut pe ele până acum în zile:e domniei mele; 

iar acum jupan Vlăsan logofătul şi călugării, ei, au venit îna- 

intea domniei -mele de au pârăt, cum că a luat Vlaicul clu- 

cerul aceste mai sus zise mori cu de-a silă și fără nici o judecată. 

lar jupan Vlaicul clucerul, așijderea a pârăt, cum că sânt a- 

ceste mai sus zise mori ale lui, bătrâne și drepte moșii, și a 

scos Viaicul ciucerul și cărli de cumpărătoare; dar călugării
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cărți n'au avut, pentru-că le-au răpus când au jăfuit 
Ungurii mănăslirea şi au tăiat şi pe călugări, atunci au 
pierit şi cărţile. Ast-tel domnia mea într'aceasta, am căutat 
şi am judecat cu cinstiţii dregători ai domniei mele, și am dat 
domnia mea jupanului Vălsan logofătul și călugărilor, lege, 12 
bueri, ca să le caute rânduiala după dreptate, însă, acolo la faţa lo- 
cului. Aşă acești 12 boeri şi eu hotarnicul jupan Radul logofătul, 
ei, au căutat și au aflat, cum că au fost închinat acest mai sus zis 
vad de mori de jupâniţa Crâjeonae sfântei mănăstiri, şi așa și 
dânși încă le-au dai sfăntei mănăstiri ; dar Vlaicul clucerul, el iar 
n'a voit să lase așa precumau dat acești 12 boeri, dinaintea 
domniei mele, sfântei mănăstiri, ci, a pârăt, cum că să ia și el lege, 
să jure, însă jupan Vălsan logofătul şi călugării, ei, nu'i-au dat 
lui lege, pentru-că ţinea Vlaicul clucerul morile ; ci iarăşi au luat 
jupan Vălsan logotătul şi călugării lege și întw'al doilea rând 
tot boeri mari, anume: Drăghici marele dvornic, și Tudor 
marele logofăt, și Drăghici marele spătar, și Badea Aiaz, şi 
Staico comisul, și Giura logofătul, și Lăudat clucerul, și Stoica 
Cozleaci âvornieul, şi Duma dvornicul, și Stan dvornicul, și Mogoş 
Slugerul. Așa acești 12 boeri, ei, iarăși au căutat după drep- 
tate și după lege, și au găsit pe jupânița Crăjeonae scrisă 
în sfântul pomelnic, și nici unul din ei n'a cutezat a se a- 
tinge cu mâna sa, de a scoate acest mai sus zis nume al ju- 
pâniței Crăjeonae — ce s'a zis, pe nume de călugărie, 
Magdalina — din sfântul pomelnic. Aşijderea și domnia mea 
impreună cu părintele Vlădica Mitrofan şi cu acești mai sus 
zişi boeri, și cu toți ceilalți boeri ai domniei mele, n'am cutezat 
a scoate acest mai sus zis nume din sfântul pomelnic, ci am 
lăsat acest mai sus zis nume, să se pomenească la sfânta 
proscomedie și să fie aceste mai sus zise mori ale sfântei mă- 
năstiri. Ast-tel Vlaicul clucerul a rămas de lege dinaintea 
domniei mele. Drept aceea și domnia mea am dat sfântei mă-
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năstiri, ca să-i fie aceste mai sus zise mori, moşie ohabnică, 

şi de către nimeni neclintite în veci, după hotărârea dom- 

niei mele. lată şi martori așează domnia mea : jupan Hamza 

inarele ban Craiovenesc, și jupan Drăghici marele dvornic,şi jupan 

Teodor marele logofăt, şi jupan Şerban fostul mare dvornic, și 

Radul vistierul, şi Drăghici spătarul, și Danciul paharnicul, şi Stai- 

co comisul, şi Vintilă stolnicul, şi Radul marele postelnic. Isprav- 

nic Deteo postelnicul. Şi eu Coresi carele am seris în scaunala ce- 

tate Târgovişte, luna Februarie 12 zile, în anul 7041=—1533. 

+ l& Vlad voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

ILIE-RADUL 

(Noembrie 1552 — Mai 1553) 
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Hârtie. — Monogram mic cu roșu; pecetia aplicată, s'a pierdut ; semnul 
hârtiei : o ancoră în cerc. 

Arch. Stat, Episcopia Argeș, pach, 69, No. d, între istorice. 

“- Cu mila lui Dumnezeu l& Radul, voevod și domn a toată 
țeara Ungrovlahiei, fiul marelui și prea bunului fHadului voe- 
vod. Dă domnia mea, această poruncă a domniei mele, sfântei 

și dumnezeeștei mănăstiri numită Argeș, unde este hramul
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prea sfântei, cinstitei și prea. bine cuvântatei stăpânei noastre 

Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria şi cin- 

stitei ei adormire, ca să-i fie ţiganii pe nume : Vlaicul cu copii 

săi, Ivan cu copii săi, Tetrade cu copii săi, Voicul cu copii 

săi, Nanuţ cu copii săi, și Gonţu cu copii săi; pentru că acești 

mai sus zişi ţigani au lost ai doamnei Despina cumpăraţi cu 

aspri ei şi miluită de către părinţii domniei mele, de răposatul 

Radul voevod şi de către Radul voevod Călugărul. Apoi doam- 

na Despina a fost datoare 20,000 aspri, mai sus zisei dumne- 

zeeştei mănăstiri şi a dat mai sus zişii ţigani de buna ei voie, 

ca să-i fie de ocină şi ohabă pentru aceea datorie. Drept a- 

ceea și domnia mea,am dat mai sus zişii țigani mai sus zisei 

mănăstiri, ca să-i fie de ocină şi ohabă şi de către nimeni 

neclintită după zisa. domniei mele. lată și martori așează dom- 

nia mea: jupan Drăghici spătarul, jupan Stănil marele dvornic, 

Jupan Radul marele logofăt, Udrea spătarul, Crăciun vistierul, 

Vladul comisul, Neagoe Paharnicul, Vladul stolnicul, Radul ma- 

rele postelnic, şi Ispravnie Rudul marele logofăt. Am scris 

eu Pratel din Negești în seaunala cetate "Târgoviște, luna 

Martie 20 zile, în anul 7061— 1553. 

-- I& Radul voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

NorirE. 

Hie-Radu (vezi notițe p. 242) este fiul lui Radu-cel-Mara. Asupra lui Îlic, 

sa făcut de către istoricii noştri o întreagă literatură fără insă a se a- 

junge la un rezultat satisfăcător, A fost identificat când cu Pătraşcu, cână 

cu Radu' Paisie, când socotit de fiu al lui Paisie, ceia ce nu e exact. El 

este fiul lui Radu-cel-Mare. Şi că este aşa, avem mărturie sigură însă-și 

cartea lui Radul-Vodă-Paisie, fratele său. Cartea e din Mantie 154, dală 

din Târgovişte. E aceiaş întărire de ţigani ce o face Radul-Vodă-Puisie 

M-rei Argeş, ca şi fzatele său mai mic liie Radul — în cartea ce pu- 

blie mai sus. lată acel pasagiii: Ilonex în um peu6Hn dubrânn, RHAH 

cST rea%e Ascnuneg, nek$nenn $ nenue acnpn H DOMHAOBAHA WT BSANTEAEY rata 

mu, wr nekoniaro Paaya Boensa Î WT Paaa setea Takea6. Tar reaze 
AcnnHa RHAA  6CT AAZĂNA Ki ACNpH, RH pPEUNENO BACTRHOMS MOnacTuș$, 

“TEpE AĂAE BHUI PEU6RH ÂUHTAHH WT CB9EI ACBAGAL BOAL, ÎÂROIE AA HA ECT BA
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wunS Î Oac paa, ore aazr= Pentru-că aceşti mai sus ziși țigani, au fost ai doamnei Despina, cumpăraţi cu aspri ei şi miluită de către părinţii dom- nici mele, de răposatul Radul Voerod şi de Radul Vorrod așijderea. Apoi doamna Despina a fost datoare 20,000 aspri, mai sus zisei dumnezeeţtei mănăstiri și a dat mai sus zişii țigani de buna ei voie, ca să-i fie de moșie și ohabă pentru acea datorie» (Arch, Stat, Episcopia Argeş, pach. 69, No. 3). Din compararea acestui text cu al cărţii ce public, căpătăm in mod sigur filiaţiunea lui Ilie-Radul. El domneşte 7 luni (Noembrie 1552 — Mai 1553).—A mintind mai sus de doamna Despina, voiu să completez cu această ocaziune și cele ce nu se ştiu şi pu s'au spus pănă acuma. Intre altele, despre Despina ne vorbeşte şi pomelnicul citat al M-rei Govora. „Iată-l: «<Îă Hire BOERoA, (n) rocnoaia Er Accnina ; Î& Oeoadcie BOEROA, Cana, IIErp$, Poăânaa, Îaâna, nrsaina=18 Neagoe Voevod, doamna lui Dos- pina ; [3 Teodosie Voevod, Stana, Petru, Roxanda, lovana, Angelina ete,». (Asupra lui Neagoe, a fiilor şi ficelor sale vezi p. 173, 174). Doamna Des- pina luând de soț pe Neagoe, își adusese o parte din rudele sale aci in tară. Aşa întrun document particular ni se spune despre jupâniţa Des- pina, vara primară a doamnei Despina. Iată acel pasagiu : «Sa-i fie totul, pentru-că Stan pârcălabul, el, a fost luat pe sora lui Ștefan, pe Jupânița Despina, tara primară a doamnei Despina, cu multă zestre și scule scumpe încă și de la doamna Despina, multă avuţie, fost-au preţul lor 180,000 aspri>. lar despre Ştelan, vărul primar al doamnei Despina, ne vorbeşte un hrisov al lui Radul Mihoea din Septembrie 1612, Radul Mihnea în- tăreşte supuşilor să;, lui jupân Bratul Vâleu şi jupânesei sale Neacşăi, stăpânire peste satul Găncasa 1e lângă Olt. Ni se spune între altele şi de jupân Ştefun logofătul, vărul primar al doamnei D-spina, că, avea în grija sa capela domnească de 'a M-rea Argeş cu hramul sfântului mare- lui mucenic făcător de ininuni Nicolae din Miralichia. Satul Găneasa fu- sese mai nainte vreme în stăpânirea banului Preda; dar banul Preda c- flâadu-se în mare nevoie de bani, pentrn plata uvor datorii ce datora u- nori Turci, a fost nevoit să-l vândă spre a se putea plăti, Şi l-a vândut doamnei Despina. Doampa Despina l-a folosit astfel: jumătate din sat l-a dat în stăpânirea lui Ştefan, vărului său primar, iar ceialaltă jumătaie de sat, a inchinat-o bisericuţei cu hramul sfâatului Nicolae. (Hrisovul de mai sus se află in proprietatea d-lui prolesor Gr G. 'Tocilescu). Vedem din acest hrisov, că mai nainte de a se înălța măreaţa biserică din Curtea de Argeş, era pe locul ei ceva mai la nord — ne spune hrisovul — Capela. domnească cu hramul sfântului Nicolae dia Miralichia. Sfântul Nicolae prin Despina, devenise patronul casei lui Neagoe şi al familiei sale. lată un obiceiu frumos—asupra câruia nu ştiu să fi pomenit cine-va ceva la noi—există. la Slavii de la sud, la Sirhi o serbare cu termen generic eSlavă». Anume : Sirbul, din timpuri necunoscute, își are ca pation al casei un sfănt pe care ul transmite dia tată în fiu, din generaţie în generaţie ŞI pe cure îl serbează la soroc cu multă evlavie. Sfinţii şi sfintele pre-



268 

  

ferite sunt: sfântul Nicolae, sfântul Ioan, sfăntul Atanasie, sfântul 

“Gheorghe, sfântul Ilie, sfânta Maria, sfânta Paraschiva, sfinţii Arhan- 

gheli Mihail şi Gavril etc. Se întâmplă uneori dacă comuna e mică, locui- 

torii, să aibe cu toţii un singur patron, iar, dacă e mai mare, se împarte pe 

mahalale şi atunci sunt doi sau trei sfinți ca patroni pe cari îi slăvesc pe 

rând cu mari şi frumoase petreceri. De departe şi de aproape, de prin 

sate şi cătune, de prin oraşe, iată-i vin pâlcuri, pâlcuri oaspeţii ; casa li-i 

„deschisă, masa-e pusă, două trei zile nu se ridică: glumele, dansurile 

cântecile nu se sfârşesc. La una din aceste serbări am luat parie 

şi eu odată. Mi-a aduc aminte, era ziua sfintei Mării. Femeile casei 

—am zis femeile de oare ce la Sirhi, rudele nu prea se separă unele de 

altele, ci trăese supt acelaş acoperiş, ducând un traiu comun—cu o săp- 

tămână mai nainte se pregătesc cu de ale zilei şi cum să primească pe 0as- 

peţi. Bărbaţii—vorhese de sat-—merg la târg şi cumpără rachiu, vin şi 

alte trebuincioase, femeile deretecă prin casă şi au grije ca masa să fie îm- 

belşugată. Cu două zile mai înainte ele merg pe munţi şi aduc de acolo 

flori şi ierburi mirositoare, un fel de feregă, care te îmbată de miros şi 

o aştern prin casă ; deasupra ei întind velinţi frumoase. Tatăl de familie 

are grija invitaţilor către rude şi prietenii mai depărtaţi ; iar soţia lui sau 

cea mai în vârste din casă a cules mere frumoace şi a înfipt în ele câte 

un ban de aramă sau argint, după avere, a făcut mănuchi din busuioc şi 

le-a, legat cu fir roşiu, le-a pus în traista bărbatului, care pleacă la târg, 

să le împartă la prieteni şi rude; merele la hărbaţi iar busuiocul la 

fete şi flăcăi. Acestea sunt invitaţiile de serbare. In ajun. merg cu 

toţii la, biserică, unde duc lumînări, undelemn şi prescuri pentru praz- 

pic, venind de la biserică aştern masa în lung cât ţine casa. Cu toţi 

sunt gătiţi în haine de sărbătoare şi gala să poltească pe oaspeți la 

masa veseliei. Tatăl de familie e dus prin vecini cu plosca de vin sau 

rachiu, ca să invite la masă şi pe vecini. În line masa e gata. Pe ea, 

vezi întreagă bogăţie a casei: lapte acru nelipsit din casă, brânzeturi 

de tot felul, pilaf turcesc, lripturi de miel şi de vițel, plăcinţi, fructe a- 

iese ete. etc. În capul mesei stă preotul, iar la spatele lui, o tinără sau 

un băiețandru gătit ales, aşteaptă să servească cu vin sau rachiu pe co- 

imeseni. Popa se ridică şi bine cuvintează masa, iar după aceea, oala cu 

vin sau ţuică, în semn de bine aţi venit şi bine v'am găsit, trece din mână 

în mână şi astfel oaspăţul e deschis. Bătrânii işi aduc aminte de iim- 

purile trecute şi cântă cântece vitejeşti : cântă pe Radul-begul, pe Marcu 

Craişorul sau pe Dan și Mircea al nostru. Cei fluşturatici trag pistoale 

pe fereastră, pe când jos în pridvor fetele și flăcăii întiud mândru hora 

la glasul uuui cimpoiu. — Că Neagoe Basarab avea de, patron pe sfântul 

Nicolae. se vede şi din pecetia lui cu chipul acestui sfânt, pecetie între- 

buioţată până târziu de judeţul şi pârgarii din Târgovişte. lată legenda 

ei: <f GaTaopu ce ch neuarunk (wr) ran paarobpun ÎWha Nkrose BO6R4= 

Făcutus'a această pecetie de bun credinciosul domn Ion Neagoe voevod» 

(Arch. Stat., M-rea Golgota, pach. 4, No.3; Sf. Apostoli, pach. 4, No. 1). 
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PETRU SCHIOPU 

(25 lunie 1574—29 August 1591) 

CI. _ 
e 

— A a 
Ad € c ut 

“- Ilerpn Boezo, Bia marite rmpz zeama Meenef. > 
Ps = DN = = 
n ui nn CAR AM , PR 

ficruniu Ha B'kpe, Fapero norenn, cas Ha npano îi e'kpuo. H- 
= — = 

, % c c r 

HO MH RHAEBUIE €r0 IIpatorid CASES AO HA, AAORAAN EMH £ 
— Da - = 

c c T Li R 

ieenei6 Haus mari; îi Aaan îi nomagaani san ră w na, o 
De - m 

m AB „A m T 
Hauser Au 9 Mloaackoii, cz rpn atu îi cz Weunaacerk %e- 

= m = ps = - 

EU ro Tg N K * Lu 

Ain 3a ennorpa $ 'rpa Rona, uro 5 re Ils aw-Epu, meav Maro: 
= = > — — 

m Aa A A RH e K 

Fi me Eau Bunorpa, n Bu Apzn nat IE anr'kpnu, aro iu 

Ai T “ iC) 

guHnorpa. npExac w cita ap'kata, ehau Brbrunn Maăn'k, d w 
= = z = = „ * = 

N AX ch AI N 

Aaurk, w kSnu n Boaanoego A cz atru ero Poăaaa,â aa- 
aaa Pi. z = = 

A B T A A o Fr 

AOWĂ i Bacuategu Buar$, En Acrode. ko aa ne Bun'k- 
= a = = 

c ru Al ap e MA ! AA 

Ha, cerpa Boa Boego. Hno rev au Cupe ce Aa "rin gunorpa Bz-- 
= = = 
T N A c 

uaTvaa ACrode, â w ue caSii PRS AV ca B'EpHOCTII, H& 119- 
= 4 = = 

TIT c M A Wu 3 MM. 

BE W reg A fi Baanaauit CE To aorpr Hprur, Î U3UAo Hu 3t- 
A v = = 
c m A A 

AR r&$ MH; ÎĂ HE BHAO € ACBORV CANRO 349 CATROPH Ca



210 

- = —_ =. A A A 
Bpru$, Hă BA3BHSaaule ca [i i cz isa Epa e Epeuye, Fi rIpinxa CA 

z z Ă 
x Ei Ha A e AA 

MNOTH AOTpORE haz 34, IĂRO HWBH Ha rgaan fi NA 3EA£FR 
Ă = z A 

€c 4 A ALA 

TBS MĂ, TA AOROHO 340 czrBopu atac rea mi. Nă [a Bz € Et 
= . A 

e Pi X TI m NA 4 e 
He WTARH HUH EH 119 BOARD H. HA HOKOPHAH H 00 ate rar Mi, Și 

= a = A 
AM a A R X AM Ai Y c Ti 

ca Băuarr 3aru ca ru aorpi. Te pa, axa reS an re Bn- 
= = = A - 

ai ai H r K Xe x ui 
NOCpA, pa AARACTRO & fi Mă NOAMABA rev MA CA NH Hâ Hă 

= a = a = =Ă = 
H n C AR 9 AC K 

a'kpe. ÎAper0 noTenH, N4TE caviut rar Au CA NPAAok îi c4 
= = A _ 
y A e Ai "i Ai [3 

gkpnocritd ; apSroc, nore Ad TRE MH pa "TO BHHOrpa îi ui 
Pt Ă 
y € T AM c 

A 7 
. "THEA ANpH, EZ "TOR p'kata, ROAH BHAO T'Krone acaci raS Au 

= = = Ă Ă 

VAN CA c Mm e A 
PAu 'TH A0TpH Bz3a, n W npue Ha ră A îi na aeak rara. 

v u 

M al m AWY HN Hi Li ARK i Ai 

T-k pa, kako Aa £ name &'kpno na flapero no'ren, 'To BHHOrpA 
A 

= ul MT € AM A m 

1 GH MHUIE. W TES AV CZ BZCE AOOAO HENOpBUIEHE HHKGOAN Ha 
, 

MY MA AV AVAL AM 

shit, e îi Akre ef nzce po e; Ă no Hauin unork. dupe ck 
m Pană A 

T Ti K € Y 

nokven nrkre pa3opu cie roataa$ îi Adânie re$ aul. mo Ad EZA£ 
m 

NT PR XE 
nenpotpe w Ta Ba îi w rai wuz n ez Hukefi îi w azcă cui 

= == 
r _ EX er r m 
twp'kka Br Sroanmun, n ua e Aa EzAt HSacore îi ca rpakakro 

z - 5 = _ 

m pa, i a 
Slpit, îi ca ezca neg'kun HSacue, n Razznuuă Ha Xa Ba, kpz



271 

r x Ly e T s m m Ha Hi i HA saA hu, u cl zac ez ek. az E2AZU!u 
mc ma 

1 &kuu, amn.—llu. o Id, ak „nr, di. 3, 
4 = 

A € y 

T Ga ruz &. 

pn ora a 
“ AASrs ge Agonu 8. 7 Pona. 
Hârtie. -- Pecetia aplicată în Faţă: mică, rotundă, de ceară roşie, s'a stri- 

cat ; semnul hârtiei : o stemă domnească 
Archiva Statului, M-rea Păngăraţi, pach. 3, No. 2. 

r Petru voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldo- 
vei. lată că adevăratul credincios al nostru, Andrei postelnicul, 
ne-a slujit cu dreptate şi credință. Deci şi noi văzând a lui 
dreapta slujbă către noi, dorit-am a-l milui pe el cu osebita noa- 
stră milă. Şi i-am dat şi l-am miluit pe el de la noi, în ţeara 
noastră în Moldova, cu trei fălcii și cu opt-spre-zece răzoare 
de vie în tărgul Cotnarilor, ce-i mai sus de podgoria Țundei, în- 
tre Mașco și între niste vii, pe cari le-a fost ținut panul Jane vis- 
tiernicul, carele aceste vii, mai naiute de această vreme, aii fost 
ale Kneaghinei Mâneasii, iar de la Mâneasa, le-au cumpărat pe 
ele Bogdan voevod şi cu mama sa Roxanda, și le-au dat pe 
ele lui Vasile Bălțatul, fostul logofăt, când au dat după el 
pe IKneajna, sora ]ui Bogdan voevod. Deci, domnia mea, 
încă le-am dat aceste vii lui Bălţat logofătul, dar el n'a slujit 
domniei mele cu credinţă, ci a fugit de la domnia mea și s'a în- 
chinat acelui lotru de Creţul, și a eşit din ţeara domniei mele ; 
şi nu i-a fost lui de ajuns cât rău a făcut cu Creţul, ci s'a mai 
ridicat și cu Ivan fratele Creţului, și au venit cu mulţime 
de lotrii de cazaci, că și ei au fost înpotriva domniei mele 
și înpolriva ţării domniei mele și destul rău au făcut țării 
domniei mele. Dar Domnul Dumnezeu încă n'a lăsat a fi



272 

pe voia lor, ci i-au plecat sub sabia domniei mele, și însă-și 

Bălțatul a pierit cu aceşti lotrii. Drept aceea, i-am luat domnia 

mea aceste vii, pentru vicleşugul lui, şi iarăși am miluit domnia 

mea cu ele pe al nostru credincios, Andrei postelnicul, pen- 

tru-că a slujit domniei mele cu dreptate și cu credință; de 

alia, pentru-că a dat domniei mele pentru aceste vii şi 

6000 aspri, într'acea vreme, când țeara domniei mele era în 

cumpănă din partea acestor lotri ce cazaci, pe cari el i-au adus în 

potriva domniei mele și în potriva țării domniei mele. Drepl. aceea, 

să fie ale credinciosului nostru pan Andrei postelnicul, aceste 

vii ce scriu mai sus, de la domnia mea cu tot venitul nestricat 

nici odata în veci, lui și copiilor lui, şi întregului neam al 

lui; iar după viața noastră, cine se va incumeta să strice 

această întocmire și danie a domniei melc, acela să [ie neer- 

tat de către Domnul Dumnezeu și de către cei 318 părinţi, ce 

sânt în Nicea și de către toți sfinţii cei ce de mâna Domnului 

au fost întocmiţi și ciostea lui să fie cu iuda și cu de trei ori 

plestematul de Arie și cu toţi necredincioșii ludei, cari au răs- 

tignit pe Domnul nostru Isus Christos, sângele lui asupra lor 

şi a copiilor lor, care este şi va fi în veci vecilor, și în viaţa ce 

va fi (viitoare), amin. — Seris în lași, în anul 7083=1575, 

Aprilie 7. 

“ Insu-și domnul a dictat. 

-- Murgu vel dvornic a învăţat. Roșca, 

Noni. 

Pelru-Schiopul este fiul Cheajnei şi al lui Mircea Ciobonul (vezi a- 

supra lui p. 80—81 şi 243—244). S'a nâscut pe la 1547. La vârsta de 

12 ani — ne spune cronica lui Ostermayer — a luat domnia țării. A avut 

norocul să domnească atât în ţara Românească cât şi în Moldova. In 

țara Românească domnește imediat după tatăl său Mircea de la: 25 Sep- 

tembrie 1559 şi până în 7 Mai 1568; iar în Moldova urcă şi coboară de 

mai multe ori treptele tronului. Anume : in 25 Iunie 1574—9 Februarie 1578 ; 

42 Martie 1578—17 Februarie 1580; 47 Octombrie 1582—29 August 1591,
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când din cauza prea marilor cereri de bani din partea Porţei, Petru lasă 
domnia şi apucă drumul pribegiei, Ast-fe! trecu în Polonia cu soția sa 
Irina, cu fiul său Şteian, cu fiica sa Maria şi soțul ei Zotu, însoţit şi de 
câţi-va boen dintre cei mai de credință. Din Polonia trecu munţii Mara- 
mureşului pe la Muncaci, de la Muncaci la Satu-Mare şi de aci în Tirol, 
In Tirol, după o şedere de câţi-va ani, îşi dede sfârşitul prin Iulie 
1594, — Petru-Şchiopul a avut mai multe soţii. La vârsta de 15 ani, la 
2 Aprilie 1562, el peţi pe Elena Cherepovici, fiica lui Nicolae Cherepovici, 
un vestit căpitan ardelean. Nunta se făcu în August 1563. Dar după un 
“an de căsnicie, Petru îşi lăsă soţia, pe ce motiv nu se ştie. După unii, 
se zice, din pricina ei însă-şi, după alţii din pricina Mirceoaei. (Magazin 
istorie V, p. 371). Cu Elena avu o fată anume Teodora. Prin Ianuarie 1564, 
Elena fu nevoită a părăsi ţara pe la Sibiu; ea luă cu sine pe fiica sa 

„Teodoriţa. Ca soră adoptivă a regelui Sigismună, Elena căpătă drept lo- 
cuință castelul din Deva. După această căsătorie, Petru-Șchiopul a luat 
de soţie pe Masia Amirali din Rodos, La suirea sa pe tronul Moldovei 
era deja căsătorit cu Maria âvând apoi cu dinsa doi copii: pe Vlad și pe 
Maria. După Maria Amirali a luat de soţie pe roaba irina. Cu Irina, 
Petru avusese relațiuni înainte de moartea Mariei şi a fiului ei Vlaa, 
Şi din aceste relaţiuni se născură Ştefan (Răzvan) şi Despina. Irina însă 
"nu deveni soţia lui Petru de cât în 1591. La 17/27 Ianuarie 1591, Petru 
făcu în taină cununia sa, Duminecă seara pe la orele trei. Martori că- 
sătorii au fost: Mitropolitul Gheorghe al Suc:avei, Episcopul Ghedeon 
al Rădăuţului, egumenul Avastasie al Galatei, logofătul Stroici, vorni- 
cul Eremia, hatmanii Andrei şi Gheorghe, ete. Actul de cununie e scris 
de insă-şi mâna lui Petru, e întărit cu peceba lui şi a Mitropoliei din 
Suceava, şi semnat de Mitropohtul Gheorghe Movilă. (Hurmuzaki XI, p. 
218). Doamna Maria a murit după 1584, fiul său Vlad după 1590; Ambii 
au fost îmormântaţi la M-rea Galata. Nu şlim exact data naşterei Jui 
Vlad, dar el este citat de Petru mai în, toate actele sale. Aşa într'unul 
din 19 August 1579, zice: <Şi întru aceasta este credința domniei mele 
a mai sus scrisului Petru Voevod și credinţa prea iubitului fiu al domniei 
mele Vlad voevod». (Arch. Stat., doc. fam. Stâreea). Ştefan-Răzvan s'a 

„născut la 3] lulie 14584. Despre naşterea, lui ne vorbeşte o inscripţie de 
la Mitropolia Suceavei, Iat-o după Melchisedec: «In anul 7082=— 1574, 
Julie 2% sa ridicat la Domnie I& Petru voevod. In anul 7097=1589 
Junie 24, acoperi biserica Mitropoliei, şi a făcut clopotnița, și a adus pe 
sfântul Ioan în Mitropolie. In anul 7092=— 1584, Iulie 37, sa născut ște- 

_fan voevod, fiul lui Petru voevod. Și iarăși în anul 7098=—1590 Feb. 2, 
cu ajutovul lui Dumnezeu i-au adus lui schiptru de la Împăratul tur- 
cesc, și s'a uns la Domnie cu mână prea sfinţitului părintelui nostru ir 
George Movilorici, Mitropolitul a toată țeara Moldovei» (R. p. Arch. Ist. 
şi Filologie II, p, 62—63). Pe acelaş părete unde este înscripţia, ne spune 
Episcopul Melchisedec, se află zugrăvite potretele lui Petru-Vodă-Şchiopul 
şi ale familiei sale. De la 2 Februarie 1590 şi până în 29 August 1591, 

18
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Petru ascunde faţă de Poartă domnia sa prin fiul său Ștefan. In Decem- 

brie 1587 Petru serbă căsătoria fiicei sale Maria cu grecul Zotu-Ţigara 

din Ianina. lar în acelaş an: «În Iunie 7095= 1587 Petru Șchiopul & 

făcut nunta nepotului său Vlad-Vodă, feciorul în Miloş- Vodă. de au luat 

pre fata Mivcei- Vodă și au chemat la nuntă pre Mihnea vodă, domnul 

Muntenesc. Nunta domnească au făcut-o cu multă cheltuială și jocuri, 

și mulți din vecini au venit, de le-au înfrumusețat masa. Această veselie 

sau Jăcut în Târg în Tecuciii» (Şincai, p. 240), Tot într'acest an de bucurii, 

Petru-Şchiopul dobândi şi o fiică, pe Despina. Despre această domniţă ne 

vorbeşte înscripţia de pe lespeda criptei sale de la M-rea Galata. lat-o: 

«2 Gin rpWBt CATBOPU fi Skpacn 16 IleTgh BOGBSAA AZIEPH cESEH Aecnunu, exe 

A npkceTâgn CA K4 Blu ORHTEANI B ATO Baa meta Mara ei At. H poAnA4 ca 

FeuE £ ATO p3us, meua,..= Acest mormânt L-a făcut şi înfrumusețat I& 

Petru voevod fiicei sale Despinei, care a apus spre veșnicele lăcușuri în 

anul 7 mii, luna lui Mai, a 15-a zi. Și sa născut în anul 7096=— 1538, 

luna lut> Atât Petru-Schiopul cât şi soţia sa Irina au murit în Tirol 

la. Bozen şi au fost îomormântaţi acolo. Iriaa a murit la 3 Noembrie 

1592 şi a fost înmormântată în cimitirul de lângă biserica Franciscanilor. 

Iată inscripţia de pe piatra mormântului său: «Christo resuscitatori, lrenae, 

principi illustr(issimae), maritum e Moldavia usque, ob religionem Chris- 

tiantam), profugum seguntae, aetatis sanae anno tricesimo extinctae, lo(a- 

mnes) Petrus Vaivoda, Moldaviae princeps, uzori castiss(imae) et charissi- 

mae posuit ; obiit tertio Non(as) Novem(2ris) 1592. — Rom. 6: «Mortua 

sum în Christo ; credb quo vivam cum €0» (Burmuzaki XI, p. 288). lar 

Petru a murit la I-iu Iulie 1594, după amiazi. laseripţia de pe piatra 

mormântului său glăsueşte: «D. 0. M. Ioanni Petro, vaivodae Molda- 

viae, ex Corcina Mhinistarum, Valachiae principum, regia familia, gui, 

ob consercandam în Stephano filio religionem, amplissimum  principatum 

sponte cum deseruisset, Augustae Domus Austriacae' patrocinio dignatus, 

diem suum, ultra quam sexagenarius, obiit  Calendis Tulii  MDSCUIL; 

vir per adversa, per prospera, bello et pace clarissimus> (lbid. Hurmuzaki 

lorga XI, p. 451. Dxcv). D-l N. lorga nu admite virsta de 60 ani, la 

care spune piatra că Petru-Şchiopul ar fi murit. Petru-Şchiopui este zu- 

grăvit şi la Tulln (Tirol) între 1591 și 1594 (Hurmuzaki 11%) latr'un 

document din 30 Martie 1575, Petru-Şchiopul numeşte de mătușă a sa 

pe Ruxanda Lăpuşneanu. Petru-Şchiopul e printre cei dintăiu domni- 

tori, pe cât ştiu, care întrebuinţează pecetia cu luș şi care scrie acte 

manu propria, e cel dintăiu care încheie acte comerciale şi cu Au- 

„glia. — Finind cu Petru- Șchiopul şi cu familia sa, să vedem în treacăt 

cine sunt persoanele despre cari ne vorbeşte actul de danie ce pu- 

plic mai sus. Roxanda este soţia lui Alexandru Lăpuşneanu (vezi notițe 

p. 163—163 şi 196). Acest voevod este domnul cel mai bogat în copii. 

Din parte bărbătească are pe: lonaşeo, Bogdan, Mihail, Petru şi Constantin, 

iar din parte femeiască are pe: “Peotana, Teodora, Antemia, Maria, Cheajna, 

Trofana, Nastasia, Anghelina și Sultana. Despre unii din feciori şi fete
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ne vorbește şi un aer din 6 August 1567 dăruit de domn M-rei Mileşevo din Serbia. Iată-i inscripția: «Harcaentem Oua n ncenemeniea Guia n CzBpz» 
meniem castrare ASya, Rarouncruntiti H XpHeTOaIeRHEnIn roenoAnHi Îwann SIae- „KCANAȘ BOEBOAA, Boiielo AMHAscTir rocnsAap seman Moaaagcken, H rocnoma sro „PoBanaa n ch NpbEBBAIRAEHNIAA HF ChINKI Boraan n lerpz n Kocranrum n 
Atesniu uk Sinreanua n OSaopa n Eukua n Cewgana n Aapruna n Bewbana n Hacracua CATBOPHUA €.... FOXHCTEGHNA a6(p) caeTii MonacTup$ ure ce asaer 
AMnanmea(o9), rae ecri ['rkao] npknoaeamaro wua namerw ceaTru Gaza Guprekiu 
H_raexe ecTh Ypamn Bazanecenie ocnoaa Eora n Cnaca Hamero IeSca Xpucra 
7306., mhceua SlerScra 6.= Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu 
săvârșirea sfântului Duh, bine-cinstitorul și de Christos iubitorul domnul 
Joan Alexandru voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al țării Moldovei şi 
soția lui Rozanda și cu prea iubiții lor feciori Bogdan și Petru și Cons- 
tantin și fiicele lor Anghelina şi Tudora și Cheajna și Teofana şi Martina 
şi Teofanaeși Nastasia, au făcut acest Dumnezeese aer sfântei mănăstiri 
ce se cheamă Milişevo, unde este trupul cuviosului părinte al nostru sfân- 
tul Sava al Sărbiei şi unde este lăcașul Înălţării Domnului Dumnezeu și 
Mântuitorului nostru Isus Christos, (în anul) 7075=1567, buna August 6», 
Dintre fete, Teofana (vezi notițe p. 165) a murit în anul 1561 şi a fost 
inmormântaltă la M-rea Slatiaa. Sora ei Tudora a fost înmormântată tot 
la Slatina, Maria, Martina sau Marica, după cum o numeşte un zapis de 
la Academia Română, a luat în căsătorie un polonez cu numele Orze- 
chowski. Ea a avut o fiică pe nume Anna, măritată după boerul Vasile 
Ciolhanschi, care la rindu-i are de urmaşi pe: lonaşco, Pătraşco şi Maria. 
«Anna fata Măricăi—așa se intitulează în Zapis—nepoata răposatului A- 
lexandru-vodă, jupâneasa jupânului Vasilie Ciolhanschi și cu feciorii miei, 
anume lonașco îi Pătraşco i Maria». Pe Antemia cred că a luat-o Simion 
Stroici marele vistier, fratele iogofătului Luca. Stroici. Soţia lui Simion 
Stroici este îngropată la M-rea Pobrata, Cheajna, după cum ne spune şi 
actul ivi Petru a luat de soţ pe logofătul Vasilie Bălţaţul. 'Trofana a fost 
peţită în 4583 de către Alexandru, fratele lui Mihnea Turcitul (Hurmuzaki 
XI, p. 151 — 9). Mai târziu Trofana a luat de soț pe nobilul polonez 
Paniewski. Despre Anghelina nu ştiu ce s'a făcut. Sultană s'a călugărit 
la Socola (Melchisedek, Cronica Romanului I, p. 197) — Asupra fiilor 
şi fiicelor lui Alexandru Lăpuşneanu mai este de amintit şi pomelni- 
cul M-rei Pângăraţii. Pomelnicul e din 143 Septembrie 1793, şi e tăcut 
sub domnia lui Constantin Şuţu voevod; se văd din el ca ctitori: A- 
lexandru Lăpuşneanu, doamna Roxanda şi fii lor: Bogdan, Petru, Cons. 
tantin şi ficele: Kneajna, Mariica, Theofana, Anghelina, 'Theodora şi 
Theofana (cf. Gr. G. Tocilescu, Raporturi asupra cător-va mănăstiri, schi- 
turi şi biserici din ţeară p, 89). — Despre Iane vistiernicul ştiu atât că a 
murii în 1595 şi a fost îngropat în biserica sfăatului Nicolae din Suceava. 
Iată inscripţia săpată pe lespeda criptei sale: «+ Ga EPAXOrpeRHIH H Aaa6- 
EH KAMEH, caTaopu h Skpacn Kuarnnk Hancaa nau cRoGMS nân$ [due Raas- 
TEp$, 309 Beankn anekpuk ue npleratue n 3A6 NSTp656H GHICT E ATO zÂ74,
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Jloronnann „abue = Această depărtată piatră pusă deasupra mormântului, 

a făcut-o şi îufrumusețaț-o domnia ei lisafta jupănului său dumnealui 

Iane călugărul, numit marele vistiernic, carele a răposat şi aci a fost în- 

gropat în anul 7104==1596, Martie 24 în . ...-- >» Apoi grecește: Ră- 

posat-au cel drept credinciosul în Dumnezeu Ioan Vistierul Pogoneanul». 

(ef. Rozak, Inseripţii din Bucovina, p. 146). 

  

MIHNEA Il TURCITUL 

(2 August 1577—lunie 1583—21 Iulie 1585—Februarie 1591) 
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Hârtie — Monogram cu roșiu ; pecetia aplicată în faţă : mare, rotundă, 

de ceară roşie. Documentul de mai sus mi-a fost comunicat de d-l Al. 

Ștefulescu, înstitutov și puplicist. 

Documentul se păstrează în Muzeul din Gorjiu. (Vezi asupra lui și Gorjul 

istorie şi pitoresc, p. 203 — 4). 

-- Cu mila lui Dumnezeu I& Mihnea, voevod și domn a toată 

teara Ungrovlahiei, fiul marelui și preabunului Alexandru 

voevod. Dă domnia mea, această poruncăa domniei mele, lui 

Manea, fiul lui Mogoş, ca să-i fie lui moșie Poiana toată ce 

este pe Jaleș, pentru-că este a lui. Manea bătrână și dreapltu 

moșie de moştenire, însă a fost cutropită de răposatul Ba» 

sarab voevod, şi i-a fost împins lui Manea 5000 aspri cu 

silnicie, iar satul i l-a luat şi l-a dat lui Bilţul. Intru a- 

ceea răposatul Radul voevod a căutat domnia lui după drep- 

tate şi după lege și a aflat domnia lui, cum că a fost acest 

mai sus zis sat de moştenire al lui Manea, fiul lui Mogoș. lar 

feciorii Bilţului, ei, au fost hicleni, atunci când sa fost răz- 

boit răposatul Radul voevod cu Turcii pagăni, cu Mehmet- 

beg fiul lui Ali-beg pentru creștini, ca să nu domnească Tur- 

cii păgani Țeara-Românească. Atunci și feciorii lui Bilţu şi cu 

alţi mișei, ei, s'au fost rădieat asupra capului răposatului Ra- 

dul voevod și un lotru să fie domn, anume Dragoslav Purca- 

rul. Și așa a aflat răposatul Radul voevod, cum că a fost Puiana 

a lor de moștenire lui Manea fiul lui Mogoş. Intru aceea, când 

fu acuma, în zilele domniei mele, şi cinstitul dregător al dom- 

niei mele, jupân Dobromir fostul mare ban și fiul său Mihail, ne-
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potul lui Manea, fiul lui Mogoş, ei, au adus cartea răposa= 
tului 'Radului voevod, înaintea domniei mele, veche și stricată. 
Întru aceea domnia mea am susținut-o și am întărit-o și inoit 
cartea răposatului Radului voevod. Drept aceea am dat şi dom- 
nia mea boerului domniei mele lui jupânul Dobromir fostul mare 
ban și fiului său Mihailă, nepotul lui Manea, ca să le fie 
Poiana de ohabă și feciorilor și nepoților și strănepoților lor, și de 
către nimeni neclintită, după porunca domniei mele. lată si mar- 
tori aşează domnia mea: jupân Mitrea marele dvornie și jupân 
Miroslav marele logofăt, şi Dumitru spătarul, și Constandin vis- 
tierul, și .... comisul, şi Harvaţ stolnicul, și Gonţea, păharnicul, 
şi Stoica postelnicul, și ispravnie jupân Miroslav marele logofăt, 
Și eu Drăghici carele am scris în scăunala cetate București, 
luna Mai 16 zile, iar de la zidirea lumei până la această carte, 
ani 7087=1579. * 

i l& Mihnea voevod, din mila lui Dumnezev domn. 

Nori. 

Mihaea 'Purcitul este fiul lui Alexandru şi al Ecaterinei (vezi notițe 
p. 16). Alexandru — este locul a spune de vreme ce istoria nu lămureşte 
acest punct — a avut de frate pe Miloş voevod. Atât Alexandru voevorl 
cât şi Miloș au fost consideraţi până acum în mod greşit drept fii ai lui 
Mircea Ciohanul şi deci frați cu Petru+Șchiopul, Radul, Mircea şi Pă- 
traşeu, pe când ei erau numai infrăţiţi. Mircea Ciobanul — după cum am 
arătat in cartea de faţă — este fiul lui Radul-cel-Mare; ori in familia 
acestuia nu întălnim nici un vlăstar cu numele de Alexandru şi cu atât 
rui puţia de Miloş, atunci câud numirile, oare-cum, se păstrau în familie. 
Pe lângă aceasta pe Miloș îl aflăm mai în bună prietenie cu fratele său 
Alexandru, bu ceva mai mult, acesta când vine la domnie în 3 Iulie 
1568 adnce şi pe fratele său Miloș voevod şi-l ocroteşte. Urmărind apoi 
firul urmaşilor lui Mihaea-cel-Rău, observ că toți mădularii acestei fa- 
milii nu poartă alte numiri de cât pe cele de Mircea, Alexandru şi Miloş, 
În lipsă de acte suficiente, de bună samă nu se poate spune ceva hotărât, 
dar totuşi cred că Miloş nu este fiul lui Mircea Ciobanul, ci al lui Mircea 
fiul lui Mihnea. Cât despre Alexandru, socot că discuţia s'a închis, El 
rămâne — după cum am stabilit în lucrarea de față — fiu al lui Mircea, 
fiul lui Mihnea, înfrățit cu, Mircea Ciobanul. Miloş wa domnit. El are de 
urmași pe Vlad şi Erina, măritată după Albui clucerul. Erina a murit
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în 1572, Februarie 6 şi a fost iagropată la M-rea Vieroș (vezi notițe p. 80). 

Fratele ei Vlad voevod s'a însurat în lunie 1587 şi a luat de soţie pe 

fica lui Mircea voevod. Nunta s'a făcut în Târg la Tecuci. Au fost 

faţă Petru-Şchiopul şi Mihnea-vodă, domnul Muntenese (vezi notițe p. 

274). Petru-Șchiopul numeşte pe Vlad nepot al său. Ori, cum se împacă 

toate acestea? Dacă Miloş era fiul lui Mircea Ciobanul, cum se ccede, 

fiul său Vlad nu putea să ia de soţie pe vară-sa primară. Prezenţa lui 

Mihnea la nuntă dă iarăși de gândit. Enigma nu se poate deslegă de cât 

în felul spus mai sus: Miloş nu este fiul lui Mircea Ciobanul, ci al lui 

Mircea, fiul lui Mihnea-cel-Rău, Şi în cazul de faţă, Vlad, fiul său, poate 

prea bine să ia de soţie pe fiica lui Mircea voevod. Miloş a murit îna- 

inte de anul 1572, fiul său Vlad a murit la Constantinopol in August 1589. 

Alexandru Mircea (17 Ianuarie 1559 — 25 lulie 1577) sa însurat în 1538 

— ne spune d-l N. Iorga — cu Ecaterina, fiica unei Perote catolice, mă- 

ritată întâia oară cu Nicolae Valiarga, Italian din Constantinopole. Băr- 

batul ei de al doilea, tatăl Ecaterinei, eră din familia chiotă a Salvare- 

silor, care fusese odată înfloritoare. Doamna avea un frate, Zannetto, şi 

două surori anume Lucreția şi Marioara. Lucreția se mărită cu un a- 

nume messer Xenos cu care avi trei fete : Esther zisă şi Prepia, Benetia 

sau Benedetta şi Păuna. Esther-Prepia se mărită cu Ragusanul Toan de'Ma- 

rini Poli; Benedetta cu clucerul Pârvu, fiul marelui ban Ștefan — ace- 

laşi Ştelan — zice tot d-l Iorga — care aduse steagul de domnie lui Pe- 

tru-Vodă în 1559 şi care, tocmai cu acest fiu Pârvu, zidi vechia biserică 

din Bucovăţ, cu portretele Mirceştilor, la 1574; Păuna cu spătarul Pătru 

<Richiacana>. Luereţia, sora Ecaterinei se mărită a doua oară cu Cons- 

tantin Fraugopulo, in 1377. — Frangopulo, rudă cu familia domnească a 

Munteniei, e marele vistiernic Constantin, ce se întâlneşte în actele mun- 

tâneşti de la 1579 la 1582. Marioara se mărită cu un vlăstar al familiei 

ducale genovese Adorno, cu numele de Fabrizio. După moartea acestuia 

se relrase în 1573 în M-rea San-Maffio din Murano, unde stătu ca mi- 

reană. având casele ei propri şi trăi din ajutoarele surorei sale Ecaterina 

(ef. N. lorga, Contribuţiuni la Istoria Munteniei p. 71—8). — Dar amintind 

mai sus de M-rea Bucovăţ şi de clitorii ei, dăm aci spre mai bună lă- 

murire şi câte-va iascripţii slavone de la această M-re. Adică Petrile cu 

inscripţii sunt mutate la M-rea Bucovăţul-cel-Nou, aci se află şi por- 

tretele ctitorilor: «Domnia lui Ştefan vel ban, ctitor M-rei cei vechi peste 

Jiu şi domnia lui Pârvul vel clucer, fiul lui Ştelan», apoi portretele lui, 

«Hrisantie Arhimandritul, egumenul M-rei Horezu! şi ctitorul acestei sfinte 

Mi, Mitropolitul Neotit şi Alexandru Dimitrie voevod». lată-le : (1) lpke- 

TARH CE paRA Ro: Snahiua Apa RHRIE RGAHEH EANIGCZ ; E6UHA EH NAMGTE, 

n ea BSASun E BEKA, amin; BZ AhH Anyuk noa TSar5 = Apusa-au roaba 

lui Dumnezeu jupâneasa Dobra ce au fost mare băneasă ; veșnica ei 

pomenire și în viata ce va fi, amin; în zilele lui Mihnea vodă Tur- 

cul». Jupâniţa Dobra este îlica Ini Mircea Ciobanul (v. notițe p. 243). 

(2) «Ilpberazn ce pasa Ba Xpeanta Aewepa :Snan Aluyan neanră BAN; EEUHA
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nameTi ș ez au Mun Boaa TSprta=A răposat roaba lui Dumnezeu Hri- 

safina, fica jupânului Mihai marele ban; veșnica ei pomenire ; în zilele 

lui Mihnea-vodă Turcul». Mibai banul este fiul lui Stan Debelu (cel Gros), 

are de soție pe jupâniţa Silea de fel din Gostavăţ, fiica lui Țacalov (Acad. 

Rom. doc. 40;XL). — (3) <Becranantin cun m6nana Mukan B6anku Ran...= Cos- 

„tandin, fiul jupânului Mihai marele ban». Cum vedem din. partea bărbă- 

tească banul Mihai are pe Constantin. (4) eIlpecrann ce pas Eairo mSnans 

"Crenani BHBIWUH REAHKH Fânz Bpaneeckal ; BEuNA €eu$ NAMETA ; BZ ANH EAAPOUEC- 

muăsmS n XoaransomS ru$ nauem$ I& SIacăanApS goenoaa n cuz 6ro Alnprrk 

BOEROAA, Er AET „316, Bz MCUA A. a AHi= A răposat robul lui Dumnezeu 

jupân Ștefan ce a fost mare ban Craiovenesc ; veșnică lui pomenire ; în zi- 

lele bine-cinstitorului și de Christos iubitorului domnului nostru I Alexan- 

dru voevod şi ale fiului său Mihnea voevod, în anul 7032=1574, în lunu 

lui Decembrie a 11-a zi». — Alexandru Mircea (v. notițe p. 16) a avut din 

parte bărbătească ; pe Mihnea şi pe Alexandru ; iar din partea femeiască : 

pe Elena şi p2 Despiaa. Alexandru n'a domnit, dar e pretendent (vezi 

notițe pag. 275) Despre Alexandru tatăl şi despre Ecaterina doamna ne 

vorbase mai multe documente de a le fiului lor Mihnea. Ast-fel e unul 

din 5 Ianuarie 1587 (Arch. Stat., M-rea Radu-Vodă, pach. 45, No. 3). Ca 

domn evlavios Alexandru a zidit M-rile Plumbuita (Revista Română, |, 

p.. 343 nota 2) şi Sf. Treime din Bucureşti: «Şi au făcut Alezandru- 

Vodă den jos de București o mânăstire, hramul Svănta Troiță ; care ne- 

potă-său, Radu- Vodă, mai în urmă, o au stricat den temelie și o au făcut 

mănăstire mare precum să teade» (N. Iorga, în Coust. Căpitan. p. 11), 

Prin Mai 1577 Alexandru era greu buluav, la 25 Iulie el îşi dede sfârşitul. 

A fost îngropat în biserica sfânta Treime din București. Tot aci au fost 

înmormântați, probabil, rudele sale: banul Dobromir, soţia lui Vilaia şi fiul 

lor Mihail postelnicul. Ji cu tot neamul lor — ne spune cartea judeţului 

Baciul din Bucureşti, din 6 Februarie 1587 — se află trecuţi în sfântul 

pomelnic alâturea de dornnul Alexandru voevod (Arch. Stat., M-rea Radu- ! 

Vodă, pach. 58 No. 1.) Fiul său Mihnea voevod (2 August 1577 — lunie 

1583 ; 21 Iulie 1585 — Februarie 1591), a avut două soţii: pe Vişa şipe 

Neaga. Despre Vişa pentru moment nu pot spune a cui fiică să fi fost. Cu 

Neaga sa căsătorit în 1592. Neaga este fiica lui Vlaicul clucerul de fel 

Gin Buzău. Vlaicul clucerul a avut de soţie pe Chera (Arch. Stat,, Ep. 

Buzău, cond. III, p. 954), iar de soră pe Neaga măritată după Mitrea 

vornicul. Mihnea Turcitul a avut mai. mulţi băeţi şi fete, numele fetelor 

creştine nu se cunosc, dar se cunoaşte numele băisţilor, anume: Radul, 

Vlad şi Radu. La 1591 Mihnea, de frica spânzurătoarei, s'a turcit sub 

numele de Mehmetbeg. Ca ture de hună scamă s'a despărţit de soţia sa 

Neaga. În viaţa lui de ture are iarăşi mai mulţi băeţi şi fete printre cari 

notăm : pe Ibrahim-beg şi Mustafă-beg, pe fetele : Ihu na-Catia şi Caise- 

Catina (cf. N. Jorga, Studii şi Documente, III, p. L). Despre Radul fiul lui 

Mihnea, ne vorbesc mai toate actele rămase de la el, despre Vlad, ne 

vorbeşte piatra cu inscripţie, pusă deasupra mormântului său in Biserica



282 

Radu-Vodă din Bucureşti. lată inscripția: < Ilpkcran c(6) BACOUETHEAO 

15 Baaa_ ESEBOAA, CHR B6AHKAro Mut BOEEOAA, 8. A6T âue, (np5r eJa [uju, 

a, a5u 4, dem[e]me 4, MeUA IQa. ke ani = Răposat- au bine-cinstitorul I& 

Vlad voevod, fiul marelui Mihnea voevod, în anul 7095—1587, crugul soa- 

velui 14, al lunei 1, temelia 4, în luna lui Iulie 22 zile». Tot în această 

biserică se află mormântul Elenei, cred, sora lui Mihnea. Iată inscripţia : 

« Iphkeragu că EATOt'EpHaar9 H  BATOWECTHESIO renta Gaennaa npt (o parta 

a pietrei lipseşte), demente er, enacra e, mcua Pen. a1=Băposat-au drept- 

credincioasa şi bine-cinstitoarea Doamna Elena, . ..... „ temelia 23, epacta 2, 

luna Ianuarie 14». Despre doamna Neaga şi tatăl ei ne vorbeşte hriso- 

vu! lui Constantin Şerban voevod din 20 Mai 1654. lată-l: «Dă domnia 

mea această poruncă a domniei mele, slugei domniei mele, lui Negoiză 

paharnicul, fiul lui Preda postelnicul din Tătărani, nepotul doamnei Nea- 

găi (Her(o)uu. ney, chz Ilpeaea nwer. wr Tar(a)panu, Bn$ renAxea Htrzs) 

şi cu fii săi câţi Dumnezeu îi va dărui, ca să!i fie satul Tătărani, tot 

satul cu tot hotarul şi cu toţi vecinii şi cu tot venitul (urmează numele 

vecinilor); pentru-că acest sat Tătăranii şi cu vecinii mai sus zişi, 

au fost de moștenire lui Preda postelnicul Tătăranul, tatăl lui Negoiţă 

paharnicul, nepotul doamnei Neagăi, de la mătușa-sa Neaga vorniceasa 

Mitroaea, și de la Vlaicul clucerul, tatăl doamnei Neagăi, încă de mai 

nainte vreme de'n zilele bătrânului Alexandru voevod (aane EcT Tir cea 

Tar(z)panin n czc eumin BRuui peuni, Bau cST sa AkAinv Ilpeaee nwer Ta 

T(zpanva, sam. Hercnu. nek, BHSK cenamea Hârze wT ha, rerkam-ca Hbra 

Bopuuzc Aănrpwae, n wr Ha Raduta Ka, Wu5 rcnAxea Nrza, Epex wr 

NaH NpSXAE EpkA WT NpE AHH erapar SlaekăanApS awA) ; şi tot a stăpânit cu 

bună pace; iar după aceea, câna a fost în zilele lui Alexandru voevod 

Iliaș, s'au resculat o seamă de vecini, anume: Dumitru şi Jitea, unchii 

lui Jitea şi lui loan; cu pâră, zicând cum-că nu Sunt vecini, ci veniţi 

din altă parte. Și s'au pârăt de faţă cu Preda postelnicul, tatăl lui Negoiţă 

paharnicul în Divan. Alexandru voevod Iliaș le judecă pricina şi vecinii 

rămân de lege; se adeverează apoi că sunt vecini de moştenire lui 

Preda, postelnicul din Tătărani. Cartea lui Alexandru voevod dată în a- 

ceastă pricină poartă data anului 7136=1628. Şi de atunci și până a- 

cuma — spune Constandin Şerban voevod — tot au fost vecini cu bună 
pace, iar acum în zilele domniei mele, o parte din vecini s'au sculat din 

nou şi multe minciuni au vorbit înaintea domniei mele, ca să scape de 
vecinie. Deci pricina se judecă din nou și se adevereşte că sunt ve- 

cini de la tatăl lui paharnicu Negoiţă Tătăranu; apoi i-am dat dom- 

nia mea — zice Constandia Şerban voevod — de gât în mâinile paharni- 

cului Negoiţă să-i fie vecini de moştenire ohabnică, precum au fost de 

mai nainte vreme». Hrisovul e scris pe pergament de Dumitru Boldici, 

în cetatea Târgovişte (Arch. Stai, M-rea Radu-Vodă, pach. 86, No. 13). 
Iar despre o nepoală a doamnei Neaga, ne glăsueşte cartea Mitropolitului 
Luca din 28 Aprilie 1623. Iat-o: «Scrie Vlădicia mea această carte a VIă- 

dicii mele, cum au lăsat jupâneasa Elisafta logofeteasa, nipoată doamnii



283 

Neagăi, la moartea ei, cu sufletul ei, văzând că-i vine vremea de pres- 
tavlenie a si petreacirea de 'm ceastă lume, fiind cu limbă vie chiemat-au 
la moartea ei părinţi şi boiarii şi oameni buni de ş'au tocmit ocinele 
şi bucatele cum la impreunarea ei, când s'au impreunat cu Sima logo- 
fătul, ea n'au fost avut nici o ban, nici de ai ei nici dea Predii ar- 
mașul, cari i-am fost soţie mai nainte, ci încă au fost şi datoare de au 
plătit Sima logofet de la e173,000 de galbeni, de au socotit jupâneasa Eli- 
safta, singură de ?n ce au fost al ei; lăsat-au Simei logofătul, satul Gro- 
zăveştii tot, cu tot hotarul şi cu rumânii să-i fie de moşie şi 2 sălaşe de 
ţigani, iară alalle ce se vor aleage, să fie tot al cocoanii fii-sa; iară de 
nu va trăi cocoana să fie mătușă-sa Marii, satul Rucărul (ca die mars- 
mz-ca Aâptă carSa PSkapSa) și tatului și lu Marco, iară braniștea vii, să 
fie ai frățini-său Imi Predei, şi ce va fi mai rămas de la Preda arma- 
şul, haine, scule, au ce va fi, să fie tot al cocoanii. Şi unde se-au îngru- 
pat la sfânta Mitropolie, au lăsat 2 telegari și un păhar de argint şi la 
mănăstire în Deal, au lăsat 2 telegari şi 2 roabe ce au avut le-au ertat 
să fie slobode; iară cocoana fii-sa să fie pre mâna Simei logotătul şi cu 
toate bucatele, iară pametile să cheltuiască de ?n sculele şi de 'n buca- 
tele jupâneasii Elisalla, ce se vor aleage şi slugilor să li se dea de ?n 
cai şi de "n dobitoc şi la mănăstirea Stelii au lăsat 2 vite de vaci. A- 
ceasta au tocmit jupâneasa Elisafta la moartea ei cu limba ei şi cu su- 
fletul ei». (Arch. Stat., M-rea sf. loan din Bucureşti, pach. 2, No. 5). 
Despre Mihnea voevod şi fiul său Radul, ni se păstrează amintiri şi 
la sfântul Munte: «In sobornicesul hram, după scăunul arhieresc, în par- 
tea de sud, sus, sunt zugrăviți în mărime naturală — ne spune P. Us- 
penskij — Mihail voevod al Ungrovlahiei, nevârstnicul lui fiu Radu și 
Marcu Ivir pictorul de sus până jos înbrăcaţi preoţeşte. Voevodul ţine în 

mâini crucea, iar egumenul hârtia cu slovele : «Iloie, & 2y% aci vseXdouar, 
za abtov=Fă aceia, ce eu iţi poruncese ţie, și te vei mântui». O ase- 
menea hâriie ţine şi numitul Marcu. Pe ea se citesc in slove frumoase: 
«Pio zgooneuzmodivaa eovuzvav pihuy dota zpos Tatăos zis otâns= lubeşte 
și ascultă pe cel mai iubii şi bun in “Troiţa prea iubit» (Istoria Athosu- 
lui, p. 350). Uspenskij crede că e vorba despre Mihai-Bravul şi-i dă gre- 
şit anii de domnie (1592—1610). Aşijderea noliţa ce ne dă nu e clară. 
Nu știm cu siguranţă dacă Marcu este pictorul sau dacă e un fiu al lui 
Mihnea. Luându-i ca fiu a! lui Mihnea, textul trebuește tradus ast-fel: 
«sunt zugrăviți în mărime naturală, Mihail voevod al Ungrovlahiei, ne- 
vârstnicul lui fiu Radul şi Marcu, în pictura din lvir, de sus până jos 
înbrăcaţi în haine preoțeşti>. Intru cât notiţa nu e clară şi întru cât alte 
documente nu ne ajuta, nu putem spune ceva positiv asupra enigmati- 
cului Marcu. In 1580, Septembrie 27, Mihnea voevod, întăreşte stăpânirea 
M-rei Catăluiul peste 2 mori, o livede şi o braniște din satul Clăteşti ; 
apoi peste un loc de metoh la Cătina tot din Clătesti ; o livede în Chin- 
deni, peste jumătate din satul Descopereşti şi jumătate din Găojani, peste 
a patra parte din Lupşani și pecte niște țigani: «Hone ci au unu
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x 

wun5 fi cesa A âunranin, ian cST CTapE H NpARE KOMAT NSUTENOAS NpABHTEAL 

mSnau Gran Bea char î za Akanne mtnaneuea €MS Banat WT dus en 'Les- 

awcie Bai, n wr Akaă en nau Hihroe ABspunk= Pentru-că aceste mai sus 

zise moșii și sate și țigani au fost bătrâne şi drepte bucate ale cinstitului 

Boer jupân Stan marele spătar și de baștină ale jupânesei lui Caplei de 

la tatăl ei Teodosie banul, și de la bunicul ei Neago2 deorniculs. Apoi au 

dat ei şi au închinat aceste mai sus zise sate şi țigani la a lor sfânta 

M-re pre care o au zidit şi o au făcut ei, ce să numeşte gura Catăluiu- 

lui, pentru safletile lor şi ale părinţilor lor. Şi iar să fie — zice Mihnea 

voevod — sfintei M-ri ce wau zis mai sus satul Făsăianii trei părţi de 

peste tot hotarul, şi de la Dinţeşti o vie jumătate: «Bas can unu pesens 

cen9 H BĂHSrpaA WT Annei RăW cr 3a AbAnt MONaRiIA Maşiea, MTH mSna- 

unuea Kanaes = Pentru-că acest mai sis zis sat și vie de la Dinţeşti au fost 

de baștină a Mariei călugăriței, muma jupânesei Caplei» apoi Maria că- 

lugăriţa, ea, le-a dat şi le-a închinat la slânta M-re ce sau zis mai sus, 

şi s'au scris la sfântul pomelaic ce mare, şi sau îngropat la sfânta M-re 

(Arch. Stat, M-rea Cotroceni, pach. 59, No. 3). In anul 1537, Oct. 6, Mihnea 

voevod, întăreşte M-rei Glavaciog : <vama Prahovei jumătate, care iaste ne- 

goțul de la Braşov; pontru-că această vamă au [ost dată şi miluită de 

răposatul Viadul voevod Călugărul și dupre dânsul de răposatul Basarab 

coevod, ca să fie sfintei M-ri spre întărire, îar domniei lor vecinica pome- 

nire. Şi toți blagocestivii domni — aice Mihnea — au dat și au miluit sfânta 

Mre cu această jumătate de vamă a Prahotei, care se pogoară de preste 

plaiu ; însă accastă jumătate de vamă să înpartă sfânta Al-re 'de la Gla- 

vaciog cu sfânta M-re de la Snagov în două». Hrisovul e scris pe perga- 

ment, în Târgovişte de către Vasiu legofătul (Arch. Stat., în Secţiunea 

Istorică). — In 1588, Januarie 7, Mihnea voevod, întăreste M-rei Troiţa 

din Bucureşti vama de sare de la Ghitioara şi Telega : Ixom Aa MS ecT 

crsmS monacrup ama 2a comă wT [uribapS Îi wWT “Tenera cae BC AGXOACY, 

NOHEX% ECT HA Aaa A nomaSeaa wTr NpERAE BPEME WT NOKOHHAr POAÎTEAL FCARA 

Mn fi anăanaS BSEROAA, Î anasgaa czat A FeARo am. Â MOCAE, KZAĂ CRAI NPHIIGA 

aTop9e ngumzeTreie $ Baaukon 3eMA Ha cToA rcaga mă, î STem BZ3HMAXOA 

FCARO A RAMA ZA CSA WT Vuriwag A wr "Teasră, Tese ezat npoAda TEARO  MH 

HEKOAHUĂ acnpi 2 EA nr, GA TEk ACnpă HEBBAOKHX FCABO MH S EHCT, ân$ 

HX CBM CDEHKAA TEARS A TE96 CATEOPHLOA Î CX3HAANOA KEAÎH VW KpeTz croms 

menacrup Buin peuniă. ÎI noxSnHA 6CT reAz9 at no Tex acngn wr no Furata 

A wr n5 'Teaera aă Bam5, wun5 S$ Anncermă, AeA mSnannuea Aapiea, cecTpa 

Tlerpauson acegoa = Ca să-i fie sfântei M-ri vama de sare de la Ghitioara 

şi de la Telega cu tot venitul, pentru-că a fost dată și a fost miluită de 

mai nainte vreme de răposatul părintele domniei mele Alexandru toerod, 

şi am mmiluit-o şi domnia mea. lar după aceea, când am venit întru a doua 

venire în țara românească la scaunul domniei mele, întru aceea um luat 

domnia mea rama de sare de la Ghitioara și de la Telega de am vândut-o 

domnia mea în câțiva aspri ântr'un an, însă acești aspri nu ia băgat dom- 

nia mea în visterie, ci i-am cheltuit domnia mea de am făcut și am zidit
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chilii în jurul sfintei M-ri ce s'a zis mai sus, Și am cumpărat domnia 

mea cu acești aspri pentru vamă după Ghitioară și după Telega, moşie în 

Dichișeşti, partea jupâniței Mariei, sora lui Pătrașco voevod» ; pentru-că 

i-a fost — zice hrisovul — bătrână și dreaptă moşie de baştină a ei. lar 

după aceea, domnia. mea, am cumpărat-o de la nepoţii jupâniţei Mariei 

anume : Gherghina, Udrişte şi Oprea şi de la jupânița Maria şi Neacşa 

şi de !a jupânita Calea pentru 23.000 aspri gata şi pentru două plăşti 

de grana. Hrisovul este scris pe pergament, de Neagoe. E înteresant că 

se dau şi anii de la naşterea lui Christ. (Arch. Stat., M-rea Radu-Vodă, 

pach. 37, No. 3). În 4 Mai 1589, Mihnea voevod, întăreşte M-rei Aninoasa 

locul pe care a fost clădită biserica: « Pentru-că acest sfânt loc și Dum- 

nezeeasca M-re, a fost de moștenire — zice Mihnea voevod —a doamnei 

domniei mele, doamna Neaga, de la moşii şi strămoşii şi de la părintele 

domniei sale, au fost înălțată dumnezezcească M-re pe acest sfânt loc, Bi- 

serică de lemu, pe cât au avut puterea de la Domnul Dumnezeu. Dar de 

atunci până acum, de atâta vreme, această sfântă și Dumneească M-re, 

biserică de lemn, s'a învechit și dărăpânat ; şi văzând domnia mea şi 

doamna domniei mele, doamna Neaga, sfânta și dumnezeeasca M-re nu- 

tnită Aninoasa vechie și dărăpănată și în ruină, întru aceea domnia mea 

și doamna domniei mele, doamna Neaga, cu bună voință ne-am învrednicit și 

am făcut și zidit și înălțat sfânta şi dumnezeeaseca M.-re, biserica de pia- 

tră, cu frumoase zugrăveli și i-am făcut şi venit sfântei biserici, frumoase 

haine şi odăjdii». Dăruesc apoi satul Cosainul, cumpărat pentru 120,000 

aspri de la Radul postelnicul, fiul lui Cârstian din Stănceşti şi de la sora 

lui Frujina: «Domnia mea când am cumpărat acest sat — zice Mihnea 

voevod — am întrebat în divanul domniei mele pe Radul postelnicul şi pe 

sora lui Frujină înaintea Vlădicăi și înaintea tuturor dregătorilor și bo- 

erilor domniei mrle: cu voia voastră vindeți acest sat au nu ? să nu spuneţi 

când-ra după petrecerea domniei mele că să luați sau reluați satul de la 

domni mea și de la sfânta M-re, că vași fi făcut vre:o silire sau nevo- 

ire cu acest sat, pentru că am Jost domnitor ţării Româneşti. Iar ci așa 

au zis și strigat Radul postelnicul şi sora lui Frujina în Divan înaintea 

părintelui Vlădica kir Mihail şi înaintea episcopilor şi înaintea tuturor 

dregătorilor și boerilor din curtea domniei mele: că nu vindem acest sat 

din vre-o siluire sau năpăstuire, ci să știți voi toți dregătorii și toți boerii 

mari și mici și întreg săborul domniei lui, că noi vindem de a noastră 

bună voie, fără nici o siluire și cu știrea tuturor poporenilor domniei lui 

ca să-i fie domniei lui și dcamnei domniei lui, moşie ohabnică în veci», 

Hrisovul e scris pe pergament. de Neagoe logofătul, fiul lui Albul logo- 

făt, în cetatea Bucureşti, (Arch. Stat., Episcopia Buzău, pach. 92, No. 5). 

la 1614, Iulie 10, fiul său Radul confirmă mai multe stăpâniri M-rei din 

Deal, zidită de Radul cel Mare. In hrisov e vorba de Caplea sora lui 

Vlad voevod şi de Staico logofătul cum şi de fiul lor Pârvul comisul; 

de Vladislav voevod, de Livrea vistierul ; amintiri de cărţile: Radului 

voevod cel Bun, Basarab voevod şi Vladislav voevod. Radul Mihnea, ne-
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“potul lui Alexandru voevod, asa se inti'ulează în hrisoave, văzând M-rea 
dărăpănată, se exprimă ast-fel: «Când a fost dară a fi noi acolo, am 
văzut sfântul lăcaș răsipit și dărâmat şi nimicit și prădat și în prăpă- 
denie desăvârșită de Unguri, în umilinţă a venit inima noastră şi în jale 

„fiind atunci năstavnic și egumen prea sfințitul Mitropolit Mireon kir 
Mateiu». (Arch. Stat., M-rea Deal, pach. 11, No. 3). In fine notez şi ur- 
mătoarea carte a lu Ştelan voevod, către fosta doamna Neaga şi Călugă- 
riţa Elisaveta, prin care le dăruește satul Esteul şi cu viile, Iat-o: «Cu 
mila lui Dumnezeu, I5 Ștefan voerod şi domn. Dă domnia mea aceasta 
poruncă a domniei mele, cinstitei fostei doamnei Neagăi şi călugăriței E- 
lisavetei, ca să fie volnice cu această carte a domniei mele a-și ținea satul 
Fsteul şi cu viile câte vor avea, pentru-că a fost acest sat al lor de M0ș- 
tenire, și pentru că l-au cumpărat de mult în pământuri streine. Drept 
aceea voi vornicilor din sat, din vremea ce veți vedea această carte a dom- 
miei mele, apoi voi să căutați ca să ascultați veri-ce povăţuire tă vor da; 
iar care om nu va asculta de această poruncă, apoi slugile lor să fie tol- 
mice cu această carte a domniei mele să-l bată mult. Și nimeni să nu cu- 
teze a bântui înaintea acestei cărţi a domniei mele, Intr'alt chip să nu 
fie, după zisa domniei mele. Ispravnic: Mihaiii marele postelnic. Scris în 
luna Îui Septembrie, 30 zile». (Arch. Stat., Episcopia Buzău, pach. 92, 
No. 8). Mihnea a murit in Octombrie 1601, Doamna Neaga a murit în 1614, 

ȘTEFAN RĂZVAN ȘI CRAIUL 

SIGISMUND BĂÂTHORY 

(2 Octombrie 1595) 
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Hârtie. — Orig. în Biblioteca Zamoyski din Varșovia Ms. No. 1790, fol 
82. Și fotografie în Acad Rom. . 

1 Boerilor ce sânt de strajă cu Crâstea vornicul la hotare, 

ț Ie Ştefan voevod. cu mila lui Dumnezeu domn al țării Mol- 
„dovei. Serie domnia mea tuturor boerilor ce sânt de strajă cu 
“Crâstea lu hotare. Pentru aceea în ştire vă dau vouă, că dom- 
nia mea am auzit că sânteţi acolo, şi bine faceţi de ţineţi veghea 
din spre Turci; iar întru ceia că ţineţi pază din spre domnia 
mea, puteţi să fiţi în pace, căci domnia mea cu mila lui Dum- 
“mezeu poartă aceea grije. Dacă veţi fi acolo și sânteți, eșiţi 
întru întimpinarea domniei mele și a cinstitului craiă, spre cins- 
tea şi lauda voastră va fi; şi de la domnia mea încă mare milă
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veţi avea de la domnia mea, căci adevărul vă spune domnia 

mea, iar alta să nu bănniți că am alt gând. Așa să știți. Şi 

să fi sănătos, amin. 

Scrisă în București, Octombrie în 2. 

Posteriptum : Dacă nu credeţi, trimeteţi un om al vostru 

să vadă cum umblu eu în treburile ţării. 

None. 

Importanţa serisoarei de mai sus stă îniru aceia, că ea ne spune de 

venirea în țeară a lui Ştefan Răzvan şi a craiului Sigismund Bathory, 

în ajutorul lui Mihai Bravul. Știm că la 16 Octombrie 1495 oștile creştine 
se agitau să dea luptă decisivă contra 'Turcilor. Intrarea. în ţară a oștilor 
lui Sigismund — după spusa lui Barovius, sa făcut la 3 Octombrie, pe 

la pasui Bran. La 4 Octombrie îşi aşeză tabăra la satul Rucăr în strâm- 

" torile munţilor. Ostea lui Ştefan Răzvan trebue să fi sosit cava mai îna- 

inte, Căci la 2 Octombrie, Ştelan se găsea ia Pucureşti de unde dă'seri- 

soarea, de mai sus. De la Rucăr Sigismund pdrpi la Stoeneşti unde se 

afla tăbărita oastea lui Mihai, Şi în preziua luptei oastea creştină era tă- 

bărită întrun şes la o movilă din Târgovişte. 

HATMANUL UDREA CĂTRE STANISLAV 

CASTELANUL LIOVULUI 

(7 Iulie 1600) 
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Hârtie.— Pecetia aplicată cu inel pe verso: mică, rotundă, de ceară roşie, cu 
legenda îlisibilă.— Biblioteca Zamoyski din Varșovia, M.s. No, 1790, fol. 41, 

3 Panului Stanislav castelan al Jolchievului, Liovului, hatman al Po- 

loniei a! grațiozităței sale craiului Poloniei, har şi cinste se cuvine gra- 

ţiozităţei sale. 

“+ Pan Udrea hatmanul și pârcălabul Suceavei, scriu închi- 

năciune și multă viaţă și sănătate graţiozilăţei voastre ca prie- 

ten al nostru și frate de la inimă și prea iubit. Și doresc de 

la Domnul Dumnezeu sănătate bună; a te bucura de la Dum- 

nezeu întru mulţi ani, amin. După aceea bine am înţeles din 

cărţile ce scrie graţiozitatea voastră despre niște pagube ce s'au 

făcut de lotri neștiuţi; şi ştim bine precum graţiozitatea voas- 

tră scrie. Fiind că această nu este ceva nou, că Ja hotare se 

fac rele, nu nurai acolo la acele margini, dar și la cele-l'alte 

tot așa este. Numai noi n'avem poruncă și povaţă de la graţic- 

zitatea sa Mihail voevod să vă amenințăm, sau să vă scriem 

niște ast-fel de necuviințe către graţiozitatea voastră; ci cu 

bună cuviință şi cinste. Cât despre ceia c2 scrie grațiozitatea 
voastră pentru Drăguș căpitanul, că v'ar serie graţiozilăţii voas- 

ive ast-fel de cuvinte ce nu se cade ale seri către graţiozitatea
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voastră, apoi despre aceasta domnitorul nostru, Mihail voevod, 
nu știe nimie Şi nici n'are porunca de la grațiozitatea sa Mi hail voevod, şi nici de la mine și nici cu ştirea mea nu este, ci el singur din mintea lui scrie ; dar acestea nu se cad din parlea lui Draguș Căpitanul, acele cuvinte. Dar domnitorul 
nostru, Mihail voevod, îmi scrie mie cărți ca să nu lăsăm pe Oamenii noștri să facă stricăciuni în partea voastră, căci alt-fel va. fi răzmiriţă ; pace și bună cinste să fie, precum a fost și pe vremuri, pe timpul altori domnitori. Namai peniru aceia, rog pe grațiozitatea voastră, că grațiozitatea voastră să Du se împolrivească cărții căpitanului Draguș, și nici spuselor 
lui ; dar seriţi-ne nouă de tot ce va fi dorinţa grațiozităţii voas. 
tre. lar noi ne vom strădui pentru această dorinţă a grațiozităţei 
voastre. După aceea de Ja Domnul Dumnezeu vă poftese vouă 
sănătate bună întru mulţi ani, amin, 

Serisă în ţeara Moldovei în Suceava la anul 7108—1600, 
Iulie 7, 

Postscriptum : Și iarăși roy pe graţiozitatea voastră, să spu- 
neți la ai voștri supuși crăești, să nu mai facă vele în părţile 
noastre, în țeara noastră; căci noi îndată vom porunci supuși- 
10P noștri, să nu mii strice în partea grațiozilăței voastre. 

Nori. 

Scrisoarea de mai sus datează din upoca de mărire a lui Mihai Bravul + când braţu-i vitejesc prin foc şi sabie cuceri tara Ardealului şi a Moldovei supuindu-le sie şi unind pe Români la 0 Ialta sub un singur sceptru sub un singur steag, Era, cea mai mare, cea mai frumoasă serbare pentru ro- mâonimea, întreagă venită după atâta amar de vremuri, Mândrul viteaz era slăvit, era iubit de popor, temut de duşmani, cântat de poeţi. Eroul se intitula de astă dată şi cu drept cuvânt de domn al Tării Românești, al Ardealului şi al Moldovei. O nouă pecetie cu acest titlu fu gravată şi aplicată pe acte de aci nainte. Această pecetie necunoscuiă până acum a fost descoperită de noi, ea există, se vede aplicată pe un act dat dia laşi la 27 Iulie 1600 (Arch, Stat, M-rea Bistriţa din Moldova, paeh, 10,
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No. 1). De și spălăcită, totuşi, un ochiu deprins şi pătrunzător o poate- 

lesne descifra. Iat-o : Pecetia poartă în exergă următoarea inscripțiune * 

« Îw MHyanai %rpoRAaXHeROH RSEBCA,, SIparaceon n Mwaa. zeaan= 15 Mihail 

(domn) al Ungrovlahiei, voevod al Ardealului şi al Țării Moldovei». Sus- 

o aguilă cruciată cu sborul în jos, este însoțită: la dextra de un soare, 

iar la senestra d'o lună, este Țara Ungrorlahiei. Smalturile nici ale cămpu- 

lui, mici ale mobilelor nu se CUnORC. La mijloc pe azur (albastru) o în- 

idinive de dour, având între coarne 0 stea și e însoțită la deztra dun 

soare și la senestră de o lună conturnată, e Tara Moldovei, Smaltul mo- 

bilelor nu se poate spune. Jos pe șapte munţi se află doi lei afruutaţi ți- 

nând în ghiarele lor o spadă pusă în pal (vertical), este Tara Transila- 

nici. În interiorul pecetii două personage cari reprezinta după d-l general 

P. V, Năsturel pe domnul și doamna. La deztră e domnul şi la senestra 

e doamna. După alții personagile ar reprezenta pe Sfinţii Impărați Con- 

standin şi Elena. Desemnul acestei pecetii îl datoresc amicului meu W. Sabo. 

Făcând cunoscută pecetia marelui Mihai, să ne întoarcem la scrisoarea 

noastră de mai sus şi să vedem cine-i Hatmanul Udrea care serie seri- 

a castelanului Stanislav al Jolchievului. ȘI cunoscând şi pe Hatmanul 
soare 

i adăoga câte-va no- 
Udrea, ne vom întoarce iarăşi la Mihai şi vom ma 

tițe—credem—de folos. Căci de şi multe s'au zis şi s'au scris asupra ma- 

relui Mihai de istorici de seamă ca şi de diletanţi, totuşi multe au mai 

rămas de spus.— Despre Udrea anume ne vorbeşte un zapis publicat de d-l 

Hasdeu în « Cuvente den bătrâni» p. 140--147. Zapisul e din anii 1405 —1608 

Iulie 28. Hatmanul Udrea e banul Udrea. După cucerirea Moldovei, Mihai 

Bravul pusese acolo pe banul Udrea în capul administraţiunei (Magaz. ist., 

IV, p. 297). Vestitul ban Udrea—zice d. Hasdeu-—este unul din cei mai 

Mihai Viteazul, „hatman“ prin excelenţă, singurul pe 
huni hatmani ai lui 

de şi acest rang nu exista în Țeara 
care cronicele îl numesc uneori hatman, 

Românească. Banul Udrea — continuă acelaş — nu era un simplu cap de 

guerillas ca Fărcaş-agă, ci un general în toată puterea cuvântului, pe care 

Mihai-Vodă îl întrebuința în expediţiunile cele mai grele, şi mai tot-dea- 

una cu isbândă. Aşa a fost bună-oară, victoria sa asupra lui Hafiz-paşa 

la. 1598. Despre această victorie ne vorbeşte contimporanul său Stavri- 

nos (cf. Papiu, Tesaur, |, p. 300). Banul Udrea a fost cântat pentru vi- 

tejiile sale nu numai de barzii români dar şi de cei poloni şi greci. După 

contimporanul Heidenstein, el ar fi fost înrudit, „propinquitate conjune- 

tus“ cu Petru-Vodă Cercel (v. Heidenstein, p. 236), era prin urmare şi 

cu Mihai Viteazul; dar ca ce fel de înrudire anume, aceasta nu se ştie. 

După un alt zapis publicat tot de d-l Hasdeu în amintita-i operă la 

p. 435—137, star putea conchide că banul Udrea avea o soră numită 

Samfira, măritată după „FHrizea portarul“ şi pe a căril fată, ce-i zicea 

Malama 0 ţinea în căsătorie „Para postelnicul:“. In fine spre a iacheia cu 

banul Udrea, d-i Ilasdeu, face următorul tablou : Banul Udrea a fost o: 

rară ființă o natură romantică, nobilă, cavalerească ; leu în bătaie ; cre-- 

dincios domnului, el nici chiar după moartea lui Mihai Vodă n'a voit să
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treacă la un alt stăpân, căci nu putea fi nici unul de seama Vileazului, 

-ci a preferi! mai bine să ese din lume întrun mod mai bărbătesc, dar 

-şi mai poetic tot-o-dală, retregându-se dânsul, cel mai mare boer într'o 

biată mănăstire. Intrarea-i în mănăstire cată să se [i întâmplat pe la 1501. 

tălugărit, fostul ban al Craiovei, al doilea personagiu după vodă, Uiirea 

nu incela totuşi de a se iatitula: „finapere KzaSrapSa Raphae amS docT$ 

sant î, iat în subserierea sa el punea simplu : „fInapnu san$*. Un act inedit 

de la Archiva Statului însă ne dă lămuriri mult mai precise asupra 

sfârşitului banului Udrea, care pare a nu fi acelaş cu Andrei banul, 

«după cum presupune d-l Hasdeu. lată-l: «Serie jupân itadul cluce:ul şi 

jupân Stoica postelnicul şi jupân Hadul postelnicul, această a noastră 

carte, siântei şi dumnezeeştei M-ri ce se chiamă Panaghia, unde este 

hramul Adormirei prea cinstitei Născătoarei de Dumnezeu, ca să-i lie a- 

ceste sate ale Udrei banul, anume: Lupşanul tot şi Lunga toată şi Cul- 

caţii toţi şi de 'n Mărăceşti cât va fi partea lui toată şi Mărculeştii toţi 

şi Fălloeştii toţi şi Racoviţa toată eu rumânii şi cu tot venitul ce va îi 

întmaceste sate: «IlenrpS Ka anacTe care, maa6 cznr$ ae GApEH Ban, 14p p- 

“rpauiia aSn ck$ npipe nepeurene ac Gnainw BWAZ. Acu aTSHu6 KaHA av EBT 

ca nitap EA a5 KemaT kzASrzpiui ACE A CĂANTA MGHCTHPE BHIU MHC AZ [bă NEBUAT 

SM A Ba praSna aa manzcTpe. Ilas aaT avere cară eu nuc, ca die mznac- 

hpen mn ASu noman p Beule= Pentru-că aceste sate, iale sântu ale Udrei 

„dan, iar întraceia lui sau prins periciune de Simion vodă, Deci atuici 

când au vrut să piară, el, au chemat călugării den sfânta mănăstire mai 

sus scrisă dă i-au învățat cum "| va îngrupa la mănăstire. Și au dat a- 

-ceste sate mai sus scrise, să fie mănăstirei și lui pomană în vecie». Deci 

l-au luoat călugării de l-au dus cu mare cinste la sfânta mănăstire şi l-au 

slujit şi l-au îngrupat în mănăstire, cum a zis la moartea loi. Și-am văzut 

şi noi — zice Radul elucerul — cartea lui Simion vodă cum au lost lăsat 

Udrea ban aceste ce's mai sus zise sate cu a lui limbă la moartea loi, 

-cu blestem sfântei mănăstiri, însă cu mare blăstem, aşa au lost dat şi 

Simion voevoda aceste sate mănăstirei ; aşijderea am dat şi noi stântti 

„mănăstiri mai sus scrise, ca să-i fie aceaste sate în vecie ocină şi obabă, 

„cum au fost lăsat Udrea ban la moartea loi. Aşa să-i fie dat şi de noi 

-amintrea să nu fie, preste zisa noastră> Actul e scris pe hârtie de către 

Gheorghe in scaunul de cetate 'Târgovişte la 9 lulie 1601; poartă pe el 

trei pecetii aplicate cu inel, în faţă, cu emblemele: pe una, un bust; pe 

alta: un cal; pe a treia: soarele şi semi-luna. (Arch. Sat, M-rea Nucet, 

pach. 10, No. 6). Udrea banul a avut de soţie pe Muşa. — Mihai voevod 

este nepotul Raduiui voevod Călugărul sau Petru voevod Paisie, Radul 
“Călugărul (vezi notițe p. 65, 135) a avut de fii pe: Marco, Vlad și Pă- 

traşco, iar de fiice pe: Maria, Voica şi Cârstina. A fost de două ori căsă.- 

orit: în prima cu Stana în a doua cu Roxanda. Despre Stana ne grăeşte 

pomelnicul M-rei Bistriţa. Iată-l: «Î5 Ierp$ Bsenoa A roensamta €ro Grana 

A Azi Erd Magia n Bonna= 16 Petru voevod și doamna lui Stana și fiicele 

«lui Maria și Voica». Doamna Roxanda apare în mai multe ctitorii ale
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soţului său. Ea nu trehue a sa confunda cu cumnata ei, soţia lui Radut 
Vodă de la Afumaţi, care a luat într'a doua căsătorie pe pretendentul Basarab voevod. Dintre fi lui Petru Paisie, cel mai norocos a fost Pă- traşco. El domneşte din Februarie 1553 şi până in 26 Decembrie 1557, 
Ca şi tatăl său Radul Călugărul a fost de două ori căsătorit. In prima, 
cu Voica într'a doua cu Tudora. Despre Voica ne glăsueşte hrisovul lui 
Mateiu Basarah voevod din 24 Septembrie 1632. 1ată-l: «Dat-am dom- 
nia mea această poruncă a domniei mele cinstitului boerului domniei 
mele jupân Ivaşco vel dvornie şi cu feciorii lui câţi Dumnezeu îi va da, 
ca să-i fie lui satul Răduleşti din judeţul Prahova, cu tot hotarul şi cw 
toţi rumânii şi cu tot venitul de prest= tot hotarul. Pentru-că acest sat 
Răduleşti ce sau seris mai sus, fost-au de moştenire mai de nainte vreme 
al strămoşului lui jupan Ivaşco vel dvornic, apoi l-au fost dat zestre doain-- 
mei Poicăi, doamna răposatului Pătrașco voevod; iar doamna Voica l-au 
Jost dat iarăși zestre fiesei Mariei. Iar de la jupâneasa Maria au fost 
rămas un fecior anume Radul postelnicul  Bidiviul, care au fost [inut pe 
jupâneasa Maria, sora lui Vintilă dornic. Apoi copii de la Radul pos- 
telnicul Bidiviul mau rămas. lar Qupă aceea, când au fost acum în zi- 
lele domniei mele, iar jupan Ivaşco vel dvornic au scornit pâră pentru 
acest sat. Rădulești cu jupan Teodosie logofătul şi cu frate-său Negoiţă 
postelnicul, feciorul lui Vintilă vornicul, nepoții jupânesei Mariei din 
Clătești. Şi aşa pâra de faţă înaintea domniei mele la divan : ca să vie 
moştenirea iarăşi la sânge, iar Teodosie logofătul şi Negoiţă postelnicul, 
ei, au scos un zapis la divan zicând, cum că au fost pus acest sat Rădu- 
lești zălog la Fiera logofătul, tatu Papei logofătul, drept 18,000 aspri ; 
şi cum că l-au fost răscumpărat jupâneasa Maria de la Ilera logofătul 
după moartea Radului postelnicul Bidiviul. Intru aceea jupan Ivașco vel 
dvornic, nu sau îndurat de moştenirea lui, ci Sau învoit cu Teodosie 
logofătul și cu frate-său Negoiţă postelnicul de-au dat banii înapoi 18,090 
aspri în mâna lor de înaint:a domniei mele în divan și dinaiatea tuturor 
cinstiţilor boerilor domniei mele. Şi iar au dat acest sat şi moştenire ia- 
răși pe mâca lui, cum au fost și mai dinainte vreme, cu zapis de la. 
mâna lor de răscumpărătoare cu toți boerii mari şi mici, marturii în za- 
pis. Pentru aceea, am dat însu-mi domnia mea, cinstitului boerului dom-. 
niei mele pan Ivaşco vel dvornic, ca să-i fie satul Răduleşti, ce scriu 
mai sus, moşie de baştină şi ohabnică feciorilor, nepoților şi tututor moş- 
tenitorilor lui. Şi de niminea să nu se clintească, după zisa domniei mele». 
Scris de Pârvu cu învățătura lui Dumitru logofătul cel mic, la Buzeu, Sep- 
tembrie 21, anul 7141=—1839. (Acad. Rom,, doc. 97/LXXIX ; traiucere ve- 
chie din 12 Septembre 1890, făcută la școala M.rei Colțea). Despre Maria 
fiica doamnei Voica, ne grărşte un alt hrisov mai apropiat ca timp, un 
hrisov al tatălui său Petraşco voevod. lată-l: «+ Eu cel întru Christos 
Dumnezeu, drept credinciosul şi bine-cinstitorul şi de Christos iubitorul 
şi singur stăpânitorul, I& Petraşco voevod, fiul marelui şi prea bunului Ra--
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dului voevod, cu mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, domnind 

şi stăpânind toată ţara Ungrovlahiei. Am bine voit, domnia mea, din 

buna mea voinţă, cu inima curată şi luminată a domniei mele şi am dă- 
ruit domnia mea acest a tot cinstit și bine închipuit şi prea respectat, 
carele este mai presus de cât toate cinstitele daruri de zcum, hrisovul 

de față al domniei mele cinslitei şi din inimă fiicei domniei mele jupâ- 

niţei Maria şi feciorilor ei câți Dumnezeu ii va dărui, ca să-i fie ei satul 

Șegarcea de pe Jiu, tot cu tot hotarul şi cu apa şi cu pădurea şi depre- 

tutindeni. Pentru-că acest mai sus zis sat Şegarcea încă de mai dinainte 

vreme, de răposatul părintele domniei mele Radul voevoă, a fost cum- 

părai de Ia jupâniţa Marga şi de la jupâniţa Velica, pentru 60,000 aspri 

gata de argint. Şi intru aceea, domnia lui, pentru poineana domniei sale, 

m'a dăruit pe domnia mea cu acest mai sus zis sat Segarcea, şi încă a 

miluit şi pe alte neamuri ale domniei mele a fi cu domnia mea peste a- 

cest sat. Apoi, când a fost în zilele domniei mele, de buna, lor voie, 

toate aceste rudenii ale domniei mele, au poltit de la domnia mea sa le 

intore lor aspri preste părţile lor din acest saț. Şi domnia mea le-am 

inapoiat lor acești mai sus ziși aspri toţi, ca să-mi rămâie domniei mele 

tot satul Șegarcea moşie de mostenire şi în pace şi Slobodă « „19 To reARa 
Mn czc cin Enu peuus ceas, Illeragua, cnue NOAAPORAX Ă NOAGASĂ rAcRS MH Cpr- 

AEuneă AZIUHUH_ TAcBA AH, mSnannue Muapieă, Aa €Ecr en Twr c649 Ileragua 

uzca wun$ fi coat Ba ABAIHS na pSkS ch, ao Bz Bbk. Î 2 usrom, ati, KZAA ME 
e Banprua ns racgo Mu ucruTu ugz $ TSpeka-3Bemat Î weraa MH €CT renAita 

TeARa Mn Ba Haaunoe-Beama€, Teraa ui$pS reata mu, Hkro€ Gnazuau, Saea mn 
A 

ecr wr Ten Aaa TCĂRA AH MapyS FCAEA At aciipii 3A CpERNS șa, H ngzerenii_ WT 

Bară *, A cSiue w7 aaaro n, A ei cze Tex MHOTĂ MAPS mn cr Saea CARa 

mn. Tom wr apkme e me nani nopaporă [a Ea A TeANZ HH ueriTru Ups cae 

wracTao swai'Trealea FCABA Mn Hnaukoe-3e ae, â FEAR Mu pai ră MApxS 

TEABRA MH EBA B23EA _AGA 84 KOMATE â cEASaE A âunrant uiSpă TCARO mn! H-kroea 

Gnznau, Tax nat TCABA AN... H ghu Amenure KOAATE n9 AGA FCAR9 Mu, 

Ad €ST cpzA€unoă Azipnui reARa Mn ASnannue Mapieă. ÎL nad WzAa EeT EHA 

HA CRAARS (CPBAEUHCĂ AZIWHUĂ Teana an mSnannue Mapieh). cc... î.... 

eee NOAApOBA EcT WT caogăi Aosponoak cae noa9BHRS wT cae WT 

Mapai ns epaAeuHei ABIIHUE PeABa An NS :*Snaunue Muagita cae noaonun$ wT 

Tur SHI peun$ ceas wT _Mapaun. STEM FeABe ati paai Ton Aa cuu6 NOMAORAA 

Chat FCARS mu n9 ui$pă reaga an n9 iSnannue Grata cae PL acngu r9TBH = 

Jay după aceea domnia mea cu acest sat ce sau zis mai sus, Șegarcea, așa 
a dăruit și l-am dat domnia mea din înimă fiicei domniei mele, jupâniței 
Mariei, să-i fie ei acest sat, Șegavcea toată moșie și sat de moștenire la 

mâna ei, până în veac. Și după aceea, iarăși, când na oprit pe domnia 
mea cinstitul Împărat în Țara Turcească și mi-a rămas doamna domniei 
mele în Tara- Românească, atunci cumnatul domniei mele, Neagoe Spăna- 
citi, luutu-mi-au de la doamna domniei mele avutul domniei mele aspri de 
argint 60,000, și încle de aur, 20; şi postaburi de aur opt (bucăţi) şi încă
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cu acestea multă narfă mi-a luat domniei mele. Dar din vremea în care 
iarăși mă dărui Domnul Dumnezeu şi domnul nostru cinstitul Împărat 
cu Laștina părintelui domniei mele Țara-Românească, apoi domnia mea 
pentru acel avut, am luai domnia mea partea de bucate și satele și țiganii, 
cumnatului domniei mele Neagoe Spănaciti. Deci iarăși domnia mea... 
mai sus numitele bucate le-am dat domnia mea, să fie din inimă fiicei 
domniei mele jupâniței Mariei. Şi iarăși, când a fost la nunta (din înimă 
fiicei domniei mele jupâniței Mariei)... n... pa anenea au 
dăruit-o de a ei bună voie cu jumătate din satul Măvaţi pe prea iubită 
fiică a domniei mele pe jupaniţa Maria cu jumătate din acest sat Mărăți 
ce s'au zis mai sus. Întru aceea domnia mea pentru acel dar, am dăvuit 
domnia mea pe cumnata domniei mele, pe jupanița Stanca cu 15,000 aspri 
gata». Drept aceea am dat şi domnia mea. din inimă fiicei domniei mele, 
jupâniţei Mariei, ca să-i fie ei aceste mai sus zise sate și țigani drept 
moşii ohabnice ei şi nepoților ei şi strănepoţilor ei. Şi de către nimeni 
aeclintite, după zisa domniei mele». Hrisovul e pe pergament. este scris 
de Stoica în cetatea Târgovişte, în 15 Septembrie 1555 (Arch. Stat., Mi- 
tropolia din București, pach. 4 No. 2). A doua soţie a lui Petraşcu vo- 
evod a fost Tudora. Că a fost soţie legitimă, azi nu se mai poate pune 
de nimeni la îndoială, Actele fiului său Mihai Bravul şi ale urmaşilor 
lui vorbesc prea cu pietate de doamna Tudora, ceea ce n'ar fi făcut-o 
fiind doamnă nelegiuită. Pe lângă acestea, Tudora însă-şi poartă în pe- 
cetia de pe inelu-i titlul de doamnă «reensAma» şi semne luate .din her- 
bul ţării (v. N. Iorga, Convorbiri Literare pe 1902, p. 150). Spre mai 
bună încredințare citez un act de la fiul său. lată]: «Intru Christos 
Dumnezeu, bine-credinciosul şi bine-cinstitorul şi de Christos iubitorul 
şi singur stăpâvitorul I& Mihail voevod şi domn, fiul marelui şi bunu- 
lui Petraşco voevod; cu mila lui Dumnezeu şi Dumnezeiască dăruire, o- 
blăduind şi stăpânind toată ţara Ungrovlahiei, încă şi al părţilor de peste 
munte Amlaşului şi Făgăraşului ducă fiind. Bine am voit domnia mea 
cu insă-și buna. voinţă, cu curată şi luminată inimă a domnici mele, şi 
am dăruit domnia mea această a tot cinstită şi bine închipuită şi mai 
prețioasă de cât toate stimatele daruri cele de acum, «Gie nsaeniuie rzazi 
MH, WeTHoI A cpAluneĂ Npkaz3ArBAHa ar FCABA MAH, Ten:Ra TewaAopa, făko 
Aa MS ecr caa na um Grbalina M'icrenze &zCAy cac Racom yorâpen, A Crs- 
ana EzpsSaee RZCAY Cac BZCOAt YOTapom, A FpSuis&SA Bac cae azcoa XoTâpsa, A 
DpzcuneT$A wr nSar gaze eac Racom XoTrâpou, A CrSannua Xzmdra Lacaț cac 
BZCOA XOTĂPOM WT nSab A WT uiSa Â Wwr EoA fi WT 9 BzcĂ XOTÂpnIţ. Ba H6:K 
AdASK Î AapoBay reARo MH czc ce Bunul nhcanH cEAa ncurEuia A cpainst npk- 
RZBAWRAGNA MTH TeABa AM TERAa Tevwacpa, fă Aa APa%ET Î Aa AY UiBaa- 
per rcaza en aa misra 6n Fane BApSunT Ez, fi Rx apkme konguneă chipka 
Ha npkcragaeuie rcAna eri, Aa Ser num peuna cena nd AMlăpsa ARIpEpă reata 
mn, Gen Aa ecr na (ya cie Hu nncâne cena. Giile cam AdA Î nSA+pstaa reARo 
MH NpRRABAREAGRSI A cpafutea ATpH reaga mn, Gan cie cena nsKSnny reano mi
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Aa ca ha Ran Bpanenekn. Cipo orapzany Î aăneu€racgay cle ASapo nsu- 

“r-buiă AdpORÂNIE FARA MH CA BEAĂRUMI KAGTRAMH A ce Crpaulttiii 3angkipenmH = 

această poruncă a domniei mele, cinsiitei și din inimă prea iubilei maicei 
domniei mele, doamnei Teodora, ca să-i fie satele anume Studina Mes- 

teacăi toată cu tot hotarul, și Studinita Barbului toată cu tot hotarul, și 

Crușovul tot cu tot hotarul, și Frăsinetul din câmp tot cu tot hotarul, şi 

Studiniţa lui Hamei toată cu tot hotarul din câmp, din pădme, din apă 

și de preste tot hotarul. Pentru-că am dat și dăruit domnia mea cu aceste 

mai sus scrise sate pe cinstilă și din inimă prea iubilă maică a domniei 
mele doamna Ceodora, ca să le ţie și să le oblăduiască domnia ei în viaţa 

sa câtă îi va da Dumnezeu, iar în vremea săvârșirei, adică, la moartea 

domniei sale, să fie cele de mai sus zise sate ale Jarulei fiicei domniei 

mele, ei să fie întru statornicie aceste de mai sus scrise sate. Aa am dat 

și am dăruit domnia mea pe prea iubită și din înimă maică domniei mele ; 

însă aceste sate le-am cumpărat domnia meu când am fost ban Craiove- 

nesc. Încă am întărit şi am pecetluit această bine stimată dăruire a dom- 

niei mele cu mari blesteme și înfricoşate jurăminte». lrisovul e scris pe 

pergament, de Dan Buzescul din Zoreşti, e scris în cetatea Târgoviștei, 

luna Septembrie 27, anul 7106=—1597. (Arch, Stat., M-rea Cozia, pach. 24, 

No. 3; Papiu, Tesaur de monumente istorice 1, p. 389). — Că ar fi soră 

cu lane banul — după cum sa afirmat de unii — iarăşi nu se adevereşte 

prin nici o carte ori hrisov intern sau extern. Din parte-mi nu văd o 

înrudire în linie directă cu lane banul, ci mai curând în linie laterală, 

sau mai probabil o înfrățire între doma şi boerul Iane. Căci acest sens 
socot că-l poartă hrisovul Radului voevod din 24 Mai 1603, carele glă- 

sueşte : «că Mihai roevod în domnia sa, sau făcul neam jupânului Iane 

banul, cât au stătut"domn Țării: Româneşti» (ef. N. Iorga, Studii şi Do- 

cumente, V, p. 292). Acum, din ce familie şi a cui fiică să fi lost doamna 

Tudora, n'am cunoştinţa, p'o pot spune. Bănuesc că-i fiica lui Fudosie 
banul ce) hătrâu. Despre Iane banul se ştie că a ocupat funcţii însemnate 

atât în Ţara-Românească cât şi îi Moldova. La Constantinopol era de 
asemenea mare şi tere, cuvântul lui avea trecere la vizir şi la Sultan. 

Pe unele zapise ce ne-au rămas de la el citim pecetia cu legenda ur- 

mătoare : «loan vistierul Moldovlakhiei» (Dr. Ioa Sîrbu, Mihai-Vodă Vi- 

teazul, p. 51). lane şi-au dat obștescul silârşit în ţara Moldovei şi a fost 

îogropat în biserica sfântului Nicolae din Suceava (vezi notițe p. 275) 

Din posteritatea lui n'a rămas de cât un fecior cu numele Apostol care 

s'a tureit sub numele de Curt Salam Ceauş. De la el ni s'a păstrat o sin: 

gură carte din Decembrie 1631 pe care o dau aci mai jos. lal-o: <Adecă 

eu Apostol, feciorul lui Ianiu banul (n anSa) cel lătrân, ce am fost 

den botez pre nume creştinescu Apostol, iar acum mă cheamă pre nume 

turcescu Curt Salam Ceauș. Scris-am şi mărturisescu cu acesta al mieu 

vapis, să fie de mare credință la mâna părintelui Tanasie egumenul de 

la sfânta Troiță den București ce iaste închinată metoh la Sânta-Gora
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la Lavra cea mare de lu Ivera, ca să fie sfintei mănăstiri Sfânta Troiță 
jumătate de'n ţiginiea tată-ni-mieu Jane banul de aicea den Țara-Ru- 
mânească de cându au fost ban mare la zilele Mihnei voevod. Insă să 
se ştie ţiganii anume (urmează nunele lor) şi alţi țigani câţi se vor mai 
afla de'a ţigănia tatăni-mieu lu Iane banul, tot jumătate, să fie ai mă- 
năstirei Stânta Troiță, iar altă jumătate de ţigănie, să fie la Steti Gheor- 
hie. Pentru-că aceşti ţigani fost-au ai tatăini-mieu lui laniu banul se 
moşie încă mai de nainte vreame, iar după aceia cându au fost acum în 
zilele lui Leon voevod, feciorul lu Ştefan voevod, iar eu am venit cu 
domnia lui aicea în ţeară şi mi-am căutat ţigănia a tătăni-mieu Iane 
banul, şi i-am aflat răsipiţi pre'n ţigănieiale boiarilor de am eşit la divan 
ca să-mi iau ţiganii, iară divanul şi judecata m'au ajunsu, cum să n'aibu 
treabă cu țigăniia tătăini-mieu ai ținere, pentru-că ce am eșit de'n leage 

afară. Întraceia eu n'am putut lăsa cum să fie tată-mieu fără pomeană 

den moşiile lui ce au câştigat aicea în ţeară. Și alţi feciori n'au mai 
avut de trupul lui, ce am cugetat pentru pomeana de am dat de'a ţi- 
găniia tătăine-mieu Ianiu banul, pentru sufletul lui jumătate de ţigani la 
sfânta mănăstire, hram Sfânta Troiță, iar altă jumătate de ţigănie o am 

dat la slânta mănăstire hram Şfeti Gheorghie ca să fie lui poamenă in 
vecie, iar sfintelor mănăstiri moşie. Şi scrişi ţiganii toți anume în za- 
pise şi in cărţi, ca să se ştie mănăstirile cari ţigani va ținea, pentru-că 
mie nu mi s'au căzut să ţin ţigăniea tătăini-mieu s'au ai vinde fiindu eu 
eşit întraltă leage şi să ţin moșii aicea în țeară, ce am dat moşiia tă- 
tăini-mieu, să fie de pomeană pentru sufletul părinţilor miei, iar alte 
rude ale meale ori cine va fi, niminilea treabă să n'aibă cu ţigănia 
tătăini-mieu lui lane banul. Şi i-am închinat eu la Sfânta Troiță şi la 
Sfântu Gheorghie, să le fie tot în doao. Actul e scris pe Hârtie, semnul 
ei : un crin in cerc. (Arch. Stat., M-rea Radul Vodă, pach. 39, doc. 11). 
Petrașeu voevod a murit în anul 1557, Decembrie 26 şi a fost inmor- 
mântat la M-rea. Dealului. Inscripţia de pe lespeda criptei sale glăsu- 
eşte : «+ Ilpkcrann ce me Bz Xa Ra EkpnomS Idânta Ilegauno astgoaa î rse- 
NOAHNHS Bncen 8EAMAH Srpognanese, cm 15 PaaSan BSEROAa, n Supe Mea Ae- 
keRgie ES At, 8 akr RăS= A răposat întru Christos Dumnezeu credincio- 
sul loan Petrașco zoevod și domn a tcată Tara-Ungrociahiei, fiul lui I& 
Radul voecod, şi a murit în luna lui Decembrie a 26-a zi, în anul 
7066= 1557», Petraşcu voevod a avut de urmaşi pe: Maria, Mihai vo- 
evod, Petru Cercel, Petraşcu şi pe Vintilă voevod. Domnița Maria a luat 
de soţ pe Dragomir vistierul (N. Iorga, în Convorbiri, 1902, p. 140). Ma- 
ria a avut după cum am văzul din documentul de mai sus pe kadul 
postelnicul Bidiviul. Postelnicul Radul se întimpina sub Alexandru vo- 
evod la 1569 ca stăpân al moşiei Drăgoeşti, pe care împreună cu mătu- 
şa-sa Neacşa logoleteasa o vind lui Dobromir, banul Craiovenese. Neacşa 
era văduva logofătului Radul din Drăgoeşti, tăiat de Alexandru în cel 
diotăiu an al cârmuirei lui. Şi vistierul Dragomir şi Maria erau morţi
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la 1569 (Idem Iorga, în Convorbiri, p. 141). Despre Dobromir banul am 
vorbit la p. 279. El are de frate pe Gherghe logofătul din Râmnic (ef, 
Ionescu Gion, Sima Stolniceasa, p. 23). Gherghe are ae urmaşi pe: Sima 
Stolniceasa, Stanciu!', Chirca comisul, 'Tudosie spătarul şi pe Oprea. 
Chirca comisul are de soţie pe Neacşa. Ea are de soră pe Maria, Neacşa 
şi Maria sint surorile lui Şerban hanul Craiovenesc (Acad. Rom., doc. 
58/XL). Dar întrun zapis de vânzare dia 15 Aprilie 1638, aflăm pe 
Chirca în calitate de paharnic; să fie oare un altul? lată ce vice: «Şi 
le-am vândut —e vorba de nişte sate — de a mea bună voe fără nici 
o silă, pentru-că au fost ale surori-mea Simei Stol!niceasăi, date de mă- 
tuşi-mea jupâneasa Tomai băneasa, şi le-am vândut drept ughi 180 şi 
două rânduri de haine de postav (Arch. Stat., M-rea Râmnic, pach. 102, 
No. 52). Banul Dobromir are de nepoți pe: Dragomir marele ban şi pe 
Dumitru Filişanul marele sluger (cf. Al. Ştefulescu, Gorjul istorie şi pi- 
toresc, p. 59). Atât banul Dobromir cât şi fiul său Mihailă postelnicul au 
mtrit — ne spun mai multe documente — de' moarte cumplită, ucişi de 
Petru Cercel. O carte a lui Mihnea voevod din 18 Noembrie 1536, ne 
păstrează următoarele știri despre banul Dobromir. Anume : Mihnea vo- 
evod întărind nişte stăpâniri boerilor sei Calotă slugerul şi lui Gherghe 
logofătul — de sigur, fraţii lui Dobromir banul — spune : <Să Je fie lor 
moşiile oamenilor cari au prădat pe cinstitul dregător al domniei sale, pe 
jupânul Dobromir, ce au fost mare bau, în munți, atunci, când ua che- 
mat cinstitul Împărat pe domnia mea la cinstita Poartă și a trimes pe 
Petru voerod domn în Țara-Românească, să le fie satele anume : Polovragii, 
Cernădia, Săcelul, Crasna, Baăleştii, Baia, Pocicaliştea, Hriseștii, Novacii, 
Căvbuneștii şi Ciocadia ; iar din județul Vâlcea, să le fie: Rămeștii, Vai- 
deiei, Râcea, Negrenii, Fometeștii, Ziânjeii, Mărița, Gotea, Racoviţa, 0- 
tieștii, Slătioarele, Matieştii și Sdrbeştii, Dar moșiile ce au fost atunci în 
jaf. Pentru-că răposatul dregător pl domniei mele jnpânul Dobromir ce 
a fost mare ban, a voit să treacă în fura- Ungurească peste munţi, iar a- 
cești mai sus ziși oameni dintr'aceste mai sus scrise sate, ei, au prădat 
pe jupânul Dobromir fostul mare bau și î-au luat hainele cele bune și scu- 
Zişiea de aur și de argint şi mărgăritare și aspri în valoare de 7 poreri 
(Ueus aa a ToRap). Însă sculiștea lui și a jupânesei sale Vilaia. Întru aceea 
Jupan Dobromir fostul mare ban, de vreme ce a văzut că peste munţi nu 
poate să treacă de acei oameni făcători de rele, el, și-a plecat capul și 
a venit înaintea lui Petru voevod. Și întru aceea Petru voevod sa milos- 
tioit şi i-a iertat capul lui și l-a miluit cu toate bucatele lui, iar jupan 
Dobromir fostul mare ban s'a Jăluit lui Petru voerod cum l-au fost pră- 
dat acești mai sus zişi oameni în munţi». Judecând p icina, Petru voe- 
vod, îi găseşte vinovaţi şi-i condamnă a-i plăti paguba. Nepulând-o plăti, 
se supun dea lor bună voie cu moşiile lor şi se închină de vecini lui Do- 
bromir banul şi soţiei lui Vilaei. Dar cu venirea la “domnie. a lui Mihnea 
voevod pentru a doua oară, ei ridică pâră şi vor să scape de vecinie.
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Calotă slugerul și Gherghe logofătul ştiu să-şi apere causa. Domnul au- 

zind de păţaniile banului Dobromir îi afla vinovaţi, ba chiar demni de 

a fi spânzurați înaintea caselor lor. Hotăreşte apoi că ei să plătească 

acel avut. Ne putând plăti ei se închină din nou a le fi vecini pe vecie. 

Această prețioasă carte e scrisă pe hârtie de Neaniul logofătul în cetatea 

Bucureşti, Printre martori figurează <i mSnan Ilne geanan nocrkannr =și 

jupan Iane marele postelnic». Arch. Stat., M-rea Polovragii, pach. 16, 

No. 1).—vintilă voevod a luat domnia prin Mai 1574 şi a domnit nu- 

mai patru zile. Fratele său Pătraşeu voevod n'a domnit. Petru Cercei 

a fost ceva mai norocos ca cel dintâiu. El domneşte din lulie 1583 și 

până in Aprilie 1585. Ca domn evlavios încă dela începutul domniei lui 

a purtat de grije celor sfinte şi a zidit «Biserica Domnească» din Târgo- 

viste (Hurmuz ki, XI, p. 492). În 5 Septembrie 1584, el s'a căsătorit. 

La această dată, Braşovenii au trimis pe Elias Conradt </a uunta lui 

Petru- Vodă», şi au dăruit cu acest prilej domnului vecin o cupă în preţ 

de peste 45 de florini (Hurmuzaki XI, p. 828). Pe cine a luat Petru vo- 

evo pentru moment n'o pot spune. Peiru Cercel are de urmaşi pe: 

Marco, Dumitraşeo şi pe Ştefan, toţi trei vântură—ţara, iar cel dintâiu un vi- 

teaz (N, lorga, în Conv, Lit. 1902, p. 148, nota 1). Petru Cercel a murit în 

Martie 1590 înecat în mare.— Mihai-Bravul (Septembrie 1593—19 August 

1601). E fiul legitim a lui Petrașcu voevod şi a! Tudorei. Işi începe ca- 

riera sa ca mic ban de Mehedinţi şi merge treptat până ce ajunge mare 

ban al Craiovei. Ştie să'şi atragă din timp iubirea poporului ce în curând 

avea să-l deştepie din amorlirea în care căzuse şi să-l conducă la glo- 

rie şi mărire. Prin Septembrie 1593, Mihai luă dombia ţării prin bani 

daţi din gros şi prin sprijinul rudei sale Iane banul. Darnic şi temător 

de Dumnezeu era Mihai, îngrijind de cei slabi, cruţând pe boeri, inimă 

deschisă şi lipsită de răutate, frumos la trup, de statura înaltă şi negri- 

cios la faţă, plăcut la vorba, care-i curgea ca isvorul; iată icoana lui Mi- 

hai. (ef. Dr. ion Sîrbu, Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul, p. 63). Citind 

istoria popoarelor, vedem că toţi eroii sunt îmbrobodiţi în legende cari 

de cari mai frumoase în felul lor. Aşa Cirus, Aiexandru Macedon, aşa 

şi eroul nostru, neasemuitul Mibai, nu putea treca fără vălul unei le- 

gende. Şi-i frumoasă legenda lui Mihai, irumoasă ca şi-o dulce poves- 

tire de prin codrii locuiţi de zine coensinziene, Mihai se înalţă din po- 

por, & un soare resare din pulbere de aur, din poporul pe care l-a iubit 

cu atâta foc şi l-a încins cu nimbul nemurirei. E fiul unei frumuseți rare 

— spune legenda — din cetatea Flotelor, care căzând în ispilă cu un 

gelep l-a căpătat în dar, iar el Mihai drept moştenire de la aceasta a că- 

pătat o sută de galbeni şi un inei. Când va creşte mare — zis-a gelepul 

la plecare-i — să ia acest semn şi să vină pe urmă-mi, căci eu îi voiu 

da putere, eu îi voiu da mărire. Şi aşa a lost. — Mihai voatoj su, 

născut în cursul anului 1557. La 1601 — urmând inscripţiei din jurul po- 
tretului lui, făcut de Sadeler — era de 43 de ani. Mihai a fost de două
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ori căsătorit, cred : in prima cu frumoasa Tudora din Târgșor, iar în 

a doua cu Stanca. Despre Tudora se zice că n'ar fi fost soţie legitimă 

a lui Mihai. Se zice fără însă a se dovedi. Din parte-mi nu mă îndo-. 

esc şi socot că Tudora i-a fost soţie bună, dar că Mihai sa desfăcut 

de ea mai tâsziu. Şi-mi reazimi credința mea pe frumosul obiceiu păs- 

trat la noi din moşi strămoși: «că văduvul să ia pe văduvă» Ori când 

Mihai voevod ea de soţie pe Stanca văduva, nu face alta de cât ur- 

mează acestu-i obiceiu, cu un cuvânt el Mihai ea pe văduva Stanca 

fiind-că şi e! era văduv. Alt-fel mă tem că n'ar fi făcut-o el mai ales ca 

fiu de domn. Un alt sprijin e şi faptul că Mihai voevod recunoaşte în: 

mod formal dia aclul citat mai sus de fiica a sa pe Marula, fata Tu- 

dorei, şi-i lasă ca moştenire mai multe sate, cecia-ce iarăşi n'ar fi (ăcut-o,. 

dacă ea îi era fiică din flori.— Cu Stanca s'a căsăturit la 1583, căci 

primul lor copil Nicolae, avea la 1597 după Walther 43 ani. Stanca tre- 

bue să se fi născut cam pe la 1560. Primul ei bărbat a fost Dumitru 

banul (N. Iorga Ist. lui Mihai în Conv. Lit. 1902, p. 250—1; lon Sîrbu 

Mihai-Vodă Viteazul, p. 63). Despre însoţirea lui Mihai voevod cu Stanca 

ne vorbeşte cartea lui Mihnea voevod din 29 Noembrie 1588. Iat-o: «Dă. 

domnia mea această poruncă a domniei mele, boerului domniei mele, 
jupânului Mihai banul şi jupânesei lui Stanca şi cu ai lor feciori câţi. 

Dumnezeu le va da, ca să le fie moşie în Plăviceni (se arată ce părți 

anume şi de unde). Apoi mai departe: Şi iarăşi să fie boerului domniei 

mele, jupânului Mihai şi jupâniței lui Stanca nişte ţigani anume (ur- 

mează numele lor). <Ilonex cih Suurană aîw c&r 3a AEAîNS wSnannuea CMS. 

Grankze Â Bpărom că Aparoanp nscT. Ta AX CT RHA NBOAGA EPA Ei, Apa- 

Foanp nocT, Nkaoem APAÎEA Rea ananie dn, A ses ananie MTpiem &n, ASnatn-- 

ueR HkkueR. SI ns Tom, mSnanuua Gran, czaSuna ce £u TEpEe ScT WCTâA. 
m 

RASRĂ, Ă BSakpuuS reaga at Muza BAN, WH, €cT RABĂMAA RUTĂ CMS _Snaunu,. 

HI $ rea, MnyaR Ban, wu, ec A0uleA mpba, reAna Mi Hi ckaaa 6CT reABS Ai, 

KaRO €cT EHA nssaaa uiSp5 ch, Aparoanp A9€T, BATI Snannuea EMS Granze,. 

"Ey Tuârant REA ananie Eh A R63 3Hanie MTple A Eu. Tan TCARO MN rA6EAak A. 

CSAHK 9 NpăRAy fi 09 akon Îi che BZCEAMĂ WUCTHTHMH NPaRHTEAIE FCARa MĂ, H, 

HCTHNCTEGRAX FCARO MH BEAMĂ ASEAG, 6pE €CT BHa MpOAGA ÂparatHp NecT, TEX 

UTAH FE3 auanie C6CTpom ch 1 SNaHHUeR Graz, ASNaHHUA Muyatwe sân, HA. 

seanante avrpn cu Snaunua Hrkrma, fi AdASĂ rCABO Ah ROAEGHHOE TCARa MB, 

AĂkat> Ban, FAROE Ad ECT BOAEN MAATHTH H HCKSNOEATĂ EHUI ȘEUHH ĂUĂTANĂ Rap6. 

rA€ HX Xorer Hair. = Pentru-că aceşti țigani au fost de moștenire ai jupă- 

niţei Stanca şi ai fratelui său Dragomir postelnicul. Dar i-a fost dăruit 

fratele ei, Dragomir postelnicul, unori oameni fără de ştirea ei, şi fără . 

de știrea mamei ei, jupâniței Neacșăi. Iar după aceea, jupânița Stanca, 

sa întâmplat de a rămas văduvă, îar boerul domniei mele Mihai banul, . 

el, a luat-o ca să-i fie lui jupâneasă, Și întru aceea, Mihai banul, el,. 

a venit înaîntea domniei mele și a spus domniei mele, că a vândut cum- 

natul său, Dragomir postelnicul, fratele jupânitei lui Stancăi, acești ti- .
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gani fără de ştirea ei și fără de ştirea maicei ei. Deci domnia mea am 

căutat şi am judecat după dreptate și după lege și cu toţi cinstiţii dregă- 

tori ai domniei mele, și am adeverit domnia mea foarte bine, că a fost 

vândut Dragomir postelnicul acești ţigani, fără ştirea surorei sale jupâ- 

niţei  Stancăi, jupânița lui Mihai banul, şi fără ştirea mamei sale ju- 

pâniței Neacșa. Și am dat domnia mea boerului domniei mele, lui Mihai 

banul, ca să fie volhic a plăti şi răscumpăra acești mai sus ziși țigani 

ori pe unde iar afla» Cartea e pe pergament, e scrisă ae Badea grămă- 

ticul in scaunala cetite Bucureşti. (Arch. Stat., Episcopia Râmnic, pach. 

87, No. 1; Gr. G. Tocilescu, Doamna Stanca, p. 23). lar un act de la 

Mihai voevod din 30 Iulie 1597, întregeşte ştirile despre doamna Stanca, 

ast-fel: «lată să se ştie că am dat domnia mea Stancăi — zice Mihai 

voevod — doamna domniei mele, satul anume Pirea şi cu tot hota- 

vul. Pentru-că acest sat fost-au de moştenire al jupânului Danciului 

dvornicul şi al jupânesei lui Stanca. După aceea, când sau întâmplat 

moarte Danciului dvornicul in 'Ţara-Ungurească, iar pre alt pre ni- 

menea n'au avut la moarte Danciul dvornicul, ca să-l caute şi nici 

de cheltuială p'au avut, ca să-i fie de însropare la moartea lui. A- 

tuncea doamna Stanca au făcut milă de-au căutat pe Danciul vornicul 

la moartea lui şi după moarte l-au îngropat la biserică în Belgrad, şi 

rută cheltuială au cheltuit la moartea lui aspri 20,000. lar după aceea 

jupâneasa Stanca dvorniceasa a Danciului dvornicul, pentru acel bine ce 

au făcut doamna Stanca de-au căulat pe Danciul dvornicul la moartea 
lui până l-au îngropat la o biserică în Belgrad. Şi pentru cheltuiala Qoam- 

nei Stancăi, i-au dat doamnei Stancăi, ce s'au zis mai sus acest sat Pireia 
ce s'au zis mai sus, ca să-i fie ei moștenire. Doamna milueşte apoi cu a- 
cesi sat pe Oprea postelnicul, pentru slujba lui credincioasă în ţări stră- 
ine» (Arch. Stat., Ep. Râm, pach. 10%, No. 1). Ousele lui Danciul vor- 
uicul zac astă-zi la M-rea Arnota ; ele au fost aduse în ţară la 1646 aa 
fiul său Matei Basarab voevod. Inscripţia de pe lespeda criptei sale e 
publicată de d-l Gr. G. Tocilescu, în <Doamna Stanca» p. 38. Data 
morţii lui Danciul de pe piatră, este greşită. El trebue să fi murit la Bel- 
grad în 1595. Numai ia această dală se afla adepostită doamna Si'anca 

in celatea Belgradului, Apoi însă-şi documentul de mai sus din 30 

Iulie 4597, nu ne lăsa a greşi. Danciul yo»micul are de fi pe: David, 

Barbu, Matei (vodă Basarab) şi o fiica Călea. Stanca, soţii lui Danciul 

vornicul, a luat în urmă pe Calotă banul. Danciu avea de frate pe Ra- 

dul (ef. N Iorga, Studii şi Documente, V, p. 639—49). — Din actul lui 

Mihnea voevod din 29 Noembrie 1538, am văzut că doamna Stanca 

e fiica jupânesei Neacşa ? Dar râmâne întreberea, a cui fică şi a cui so- 

ție este jupâneasa Neacşa. Pentru momen! nu-o pot spune. D-l Gr. G. 

Tocilescu în < Doamna Stanca» p.20—22, socoate că-i fiica lui Iane visti- 

erul (2) lonescu Gion în «Sima Stolniceasa», p. 13, încheie că mama 

doamnei Stanca e din neamul Drăgoeștilor, e soția lui Radul logofătui



33 

din Drăgoeşti, tăiat de Alexandru voevod Mircea la 1568. Ar putea să 
fie. Intrun hrisov particular din 20 Iunie 1572 ni se vorbeşte iarăşi des- 
pre jupâneasa Neacşa. Despre un dar de țigani dat lui Coresi logofătul 
de jupâneasa Neacșa logofeteasa Padului logofătul din Drăgoeşti, pentru 
sufletul jupânului ei Radul logofătul, pentru al ei şi pentru sufletul fiului 
lor Tudor postelnicul. Trebueşte a adăoga aci că Neacşa a mai avut o 
fiică anume Mara ale căreia oseminte zac la M-rea Govora. Jupâneasa 
Neacșa mama doamnei Stanca, fie din neamul Drăgoeştilor, fie diutralt 
neam — căci nu putem spune hotărât obârşia ei — s'a călugărit către sfâr- 
şitul vieţei sale şi a purtat în călugărie numele de «Maria Călugăr ţa». 
Maria Călugării este mătuşa Ivanei, soţia lui Dragomir, logofătul lui 
Petru Şchiopul, fiica jupânesei Anca, stăpâna moşiei Degeraţii (Arch, 
Stai., Condica Buzeului No. 1, pag. 532). Dar despre călugărița Matia 
ne vorbeşte mai pe larg cartea lui Radul voevod din 28 Decembrie 1603. 
Iat-o: «f Cu mila lui Dumnezeu 1& Radul vorvoă şi domn a toată țara 
Ungrovlahiei, nepotul marelui şi prea Dunului răposatului 16 Basarab vo- 
evod. Dă domnia mea această poruncă a domoiei inele, jupânesei Calei, 
ca să-i fie satul Pirea din judeţul Mehedinţi, fiwnâ-că a fost acest sat al 
jupânesei Calei, al ei de moștenire de la: Danciul, fostul mare dvornic, 
părintele jupânesei Calei. Apoi jupan Danciului i s'a întâmplat moarte 
în Tara-Ungurească, şi a avut mare nevoe în ţara străină de sărăcie, 
şi n'a avut cu ce să se pomenească la moartea lui. lar doamna Stanca, 
ea, sa îalâmplat acolo şi n'a vrut să lase pe acest boar mai sus zis fără 
sInjbă şi fără pomenire la moartea lui, ci a dat şi a cheltuit 8,000 aspri 
gata. La urmă doamna Stanca, ea, se înțelese cu jupâneasa Calea şi işi 
ceru banii. Dar jupâneasa Calea, ca, bani n'a avut să se plătească, ci a 
lăsat acest sat zalog la doamna Stanca. Şi-l țin multă vreme, până 
când să vie în ţară, până în zilele domniei mele, la Episcopia Nâmni- 
cului, şi trimise doamna după acei bani, Apoi jupâneasa Calea, când a 
văzut scrisoarea dosmnei, într'acel ceas, ea trimese banii toţi de oiac. 
Dar când ajunseră cu banii, doamna Stanca :e afla moartă de ciumă, 
lar Balea spătarul, el, ia luut banii şi i-a cheltuit la moartea doamnei 
Stancăi, la înmormântarea ei, Şi sa răscumpărat acest mai sus numit 
sat Pirea cu 8,090 aspri gata. «wr na npea, tus ennekSn Edpen Paatucuern, tuc- 
“rap Paaya Aen Ycar$pse, uiti TlanaloT Aeaa G)inoy, A Bepersiea, n iÂnzui Reatue, 
A non Gran kanerap, A Tr HANgEA Bac CZROp_ wr ca Gnestnie, A W'T Ha fpea, 
MHo3 Rapouann Akai ASiph, A wT Ha EBEA MTH renAka G An zn, ânSa clipe 
EzaSrzpuuă », Â Ha BpEA renAita Daspuna BA Aa RHTuU CBkATEA Bxcu Rut peun$ 
SAI, kako cST Aaan Snannua Rank zeu acnpu S pSn Banes cnar, ânenca TenAKa 
Grankig, Â KEATOBaA ECT Racu acmpă Ha norphganie MS=—înaintea părintelui 
Episcop Efrem de la Râmnic, vistierului Radul din Cepturoe, și Pandiot 
de la Ocne, și a Borcioiului, şi lanăși comisului, și popei Stan clisiar ul, și 
înaintea a tot soborul din sfânta_ Episcopie, și înaintea multori or ășeni, 
oameni buni, și înaintea maicei doamiiei Stancăi, anume «Maria Cătugă-
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riţa», şi înaintea domniței Floricăi. Și să fie martori toți cei mai sus 

numiţi oameni, că a dat jupâneasa Calea toţi banii în mâna lui Balea 

spătarul, nepotul doamnei Stancăi, și a cheltuit toți banii În îngroparea 

ei». De aceea am dat şi domnia mea acest mai sus numit sat, 'anume 

Pirea, jupân Stanciului postelnic şi jupânesei Calei, ca să le fie moşie 

de moştenire şi ohabnic lor şi fiilcr lor, nepoților şi strănepoţilor. Şi 

de nimenea neelintiţi, după porunca doamnei mele». Actul e scis pe 

pergament de Ivan logofătul în scaunala cetate Târgoviştea (Arch. Stat. 

Schitul Dintr'un Lemn, pach. 18, No. 2; vezi şi rezumatul de N. lorga, 

în Studii și Documente V, p.p. 639—40). Cum vedem din actul de mai 

sus doamna Stanca a murit de moarte năpraznică, de ciumă. Soţul său 

Mihai Viteazul murise mai nainte de moarte grozavă, ucis mişeleşte în 

zorii zilei ce 19 August 1604. Trupul său zace pe câmpia Turdei, iar 

capul său la M-rea Dealului. Doamna Stanca a fost ingropată la Episco- 

pia Râmnicului ; acolo zac osemintele sale (Arch. Siat,, Episcopia lâm- 

nicului, pach. 87, No. 4). Mihai Viteazul cu doamna Stanca au avut pe 

Nicolae-Petraşcu și pe Florica. Când Mihai domnea peste ţara Ardealului 

şi purta titlul da Craiu, fiul său Petrașcu cărmuia 'fara-Românească. 

« Mnxana BS6RSAG, Kpas$ Slpakackon BEA = Mihail voevod, craiul Ţării 

Ardealului». Aşa e numit mai în toate actele fiului său. (Arch. Stat, 

M-rea Radu-Vodă, pach. 4, No. 8). Nicolae Petrașcu a luat de soţie pe 

Ancuţa, fiica lui Radu-Vodă Şerban. Ancuţa avea de soră pe Elena mă- 

vitată după Constantin Cantacuzino (v. Ilie Nicolescu, în Noua Revistă 

Română din 1 Noembrie 1901). Petraşcu şi Ancuţa au avut pe Ilinca, 

“ măritată după Istrație Leurdeanu, «Ieu Ilinka, fata alu Petrasko vodâ» 

iscăleşte în frumoase slove latineşti un zapis din 24 Iulie 1641 (Arch. 

Stat., M-rea Sfinţii Apostoli, pach. 3, No. 1). lar în altul la 3 Mavtie 

1651: «leu Ilinka, fata 1u Pâtrsko vodă mârturisâsk și ku stire 

nostrâ ieste aceasta tokmalâ», Pecelia cu inel ce aplică pe acest zapis, 

poartă următoarea înscripțiune : <+ Mari Bu Iw PaaS oenoaa>, iar pe 

câmp o aquilă cruciată cu aripile desfășurate (Arch., Stat., M-rea Brân- 

coveni. pach. 18, No. 16). Sora lui Petraşcu Voevod, domniţa Florica a 

luat de soţ în 1603 pe Preda postelnicul din Greci, zis şi Floricoiul, fiul 

Ini Popa logotătul de la Greci şi nepot lui Mitrea vornicul (cf. G. Toci- 

lescu, Doamna Stanca, p. 5%; Papiu, Tesaur, L. p. 389). Despre Mitrea 

vornicul vezi notițele p.281—985. Jupâneasa lui este ziditoarea bisericei 

Hotăranilor din Romanați. Vorniceasa a fost robită de Turci la vreme de 

bătrâneţe (Gion, o. e. p. 11). Mitrea vornicul are de frate şi pe Drăgu- 

şi banul. (Arch. Stat, M-rea Bistriţa, pach. 19, No. 4). Atât Mitrea Vor- 

nicul cât şi soția sa Neaga, sunt nepoţii lui Ivăniş vornicul şi ai soţiei 

lui Stanca. Stanca şi Ivăniş vornicul sunt bunicii Neagăi şi ai lui Mi- 

trea vornicul. Stanca şi Ivăniș vornicul sunt ctitorii schitului Tisău, (Arch. 

Stat., Episcopia Argeş, pach. 47, No. 6). Despre Marula, fica lui Mihai 

Viteazul cu lrumoasa Tudora din Târgşor, culeg urmăloarea știre dia-



305 

tun postscriptum al cărţii lui Gavril Moghilă voevod din 6 Iunie 1620, 
Iat-o în românește : «Dă domnia .mea, această poruacă a domniei mele, 
lui Preda fost mare sluger şi jupânesei lui, Floricăi şi cu feciorii lor 
câţi Dumnezeu le va da, ca să le fie lor satul Studina-Mare şi Studina 
de Jos şi Cruşovul şi Studina Hameiului şi Frăsinetul şi cu toate hota- 
rele şi cu tot venitul. Pentru că aceste mai sus zise sate, fost-au 
cumpărate de răposatui Mihail voevod încă pe când era boer, mure 
stolnie ; iar când sa urcat Mihail voevod domn țării Româneşti, atunci 
domnia lui Mihail voevod, miluit-a pe maica sa doamna Tudora prenu- 
mită pe nume monahicesc 'Teotana, ca să-i fie ei drept ocină de moştenire. 
Şi le-a ţinut cu bună pace până la moartea ei. lar când a fost la moartea 
ei, monahia 'Peofana, muma lui Mihai Vodă, atunci, ea, a lăsat satele 
mai sus zise: Studina-Mare şi Studina de-Jos şi Cruşovul nepoatei sale 
jupânesei Florica, fiica lui Mihai Vodă, dinaiutea episcopului Etrem al 
hâmnicului, dinaintea lui Pahomie egumenul de la Cozia, şi dinaintea a 
tot soborul, Şi au lăsat şi sfântei monăstiri numită Nucet de sub piatra 
Coziei, anume: Studina Hameiului şi Frăsinetul, pentru sufletul ei. Și 
le-a ficut lor şi cărţi de la mâna ei. Şi le-a ținut jupâneasa Florica ae 
atuuci tot cu bină pace, lar când a fost în zilele lui Alexandru voevod, 
fiul lui Iliaș voevod, atunci şi bhoerul domniei mele Preda şi jupâneasa 
lui Florica, ei, au avut pâră cu Socol paharnicul şi cu jupâneasa lui 
Marula, fiica 'Tudorei din Târgşor» ete. Despre doamna Tudora mama lui 
Mihai Viteazul ştim că şi-a petrecut ultimile zile la mănăstirea Cozia, 
unde s'a şi călugărit. Ea a znurit şi s'a ingropat acolo in anul 1606, 
Piatra ce acopere mormântul său a fost pusă de dragii ei nepoți Petrașcu 
şi Florica, Inscripţia e simplă, dar plină de ințeles. Cred după uitima-i 
voinţă şi potrivită unei călugăriţe care sta gândit mai mult la cele ce- 
veşti de cât la cele pământ: şti, În fine spre a termina cu Mihai Viteazul, 
adaug următoarele note din domnia lui: Pe la 1598 Mihail voevod me:se 
ia M-rea Golgota și o află ruinată. El îi întăreşte moşie în oraşul Târ- 
goviste. Iată ce ne spune cartea judeţului lotea cu cei 12 părgari de 
acolo : cu miluit:o 18 Mihail toecod, când sa întâmplat să vină la 
această sfintă mănăstire și a văzut sfânta inănăstire dărâmată de către 
procleţii Turci și arsă și goală și desvălită și fără odăjdii înăuntru şi că- 
lugăraşii goi și săraci». Cartea e din 3 Decembrie 1598 (Arch. Siat., 
M-rea Golgota, pach. 4, No. 3), Intrun hrisov al Radului voevod, ne- 
potul lui Basarab voevcd din 12 Aprilie 1604, ni se spune despre o în- 
chinare de sat făcută de Mihai voevod mănăstirei Bistrița şi despre pe- 
trecerea lui cu ostaşii Ja această Mănăstire. lată acel pisagiu : «Insă când 
«au cumpărat răposatul Dihail voevod acest mai sus zis sat Costeștii— zice 
Radul voevod—a fost atuncea Ia eşirea lui dinti'această fară, și a fost 
fiat multă strâmptorare şi scârbă din toate părţile şi întru împuţinarea 
«vuției de dani, şi după aceia cugetând a întări mai sus zisa mănăstire și 
dinir'acea puțină avrve cea acea domnia sa în bani și pentru lefile a unori 

20



306 
  

ostași, ce au fost atunci lângă domnia sa, au întrebat domnia lui pre 

toți aceia, vrea-tor ca să lase părțile lor de leaţă, să cumpere acel sat 

ce sau zis mai sus, ca să fie pentru Dumnezeu la sfânia mănăstire și 

pentru pomenirea domniei sale ; iar ei, acei ostași toți atuncea cu glas mare 

au zis, să fie după voia domniei sale—găsiră cu cale—și pentru sfânta 

mănăstrei ce sau zis mai sus, ca să-i fie de întărire şi călugărilor de 

„hrană, iar domniei sale veşnică pomenire. Şi pentru neputința domniei sale 

„şi de atâta nevoe ce au avut, au fost şezut câtă-ca vreme cu acei ostași în 

sfânta mănăstire». (Areh. Stat., M-rea Bistriţa, pach. 4, No. 11; Papiu, 

'Pesaur, 1, p. 391—92). În 22 Aprilie 1603, Radul voevod, nepotul lui 

Basarab voevod dă hrisov şi întăreşte M-rei Cozia satul Vişina la gura 

Oltului. Satul a fost al lui Mihai voevod şi a fost dăruit M-rei de Că- 

iugărița Teofana, mama lui Mihai voevod. «Pentru-că acest sat — zice 

Radul voevod —a fost cumpărat drept moştenire de răposatul 16 Mihail 

voevod tot cu bani, însă ei au fost megiaşi. Apois'au vândut ei răposalu- 

lui Mihail voevod de a lor bună voie şi fără nici o silă. fi no rom, EaAa 

ce ecr npnaSuna rege cr SannSa nokoniar AÂnyanA RSEESAA EZ burpzerse- 

aeman, rege 6cr SAciker fi SsieT no ÎHAPErAUI KPa, îi R2B€A €ct Backka 

semne SIparEAcka, TOTAA EZAEA ECT CAM NOKOHHArO nana ROGRSAA WT Ta BC&HA 

Rum pEueH MOHACTHP âc i. ÎL nax ezaa ecr Sannza $ Hekonoe HaBiraa, Rz3EA 

ec n NEROE Wace. Ă cHuE pekaz €cT A WREijiaA ECT, KRAkO YSKE AaBaT B cea, 

chin RRCTENĂH EX EHUL pEUNA MONACTHA, paAi "TEX RHID peuni acnpu Îi tasr, 

A n pat Ale reaas6 ems=Jar după aceea, când sa întămplai de a trecut 

răposatul Mihail voevod în feara. Ungurească, de-a învins şi a ucis pe 

craiul Andreiaş, și a luat tot pământul Ardealului, atunci a luat însă-și” 

răposatul Mihail voevod de la sfânta dumnezeiască mai sus zisa mănăs- 

tire aspri 40,000. Și iar când a trecut la Nieopoe de-a bătut-o, a luat și 

- nişte plumbi. Și așa a zis și a făgăduit, că va da 2 sate sfântei dumne- 

zeeștei celei mai sus zise mănăstiri, pentru acești de mai sus zişi aspri și 

plumb şi, pentru sufletul domniei sale». «Şi sa scris cinstita călugăriţă 

“Peofana în sfântul pomelnic şi fiul său Mihail voevod şi doamna Stanca 

şi fiii lor Necula voevod şi Florica şi tot neamul lor, să fie pomeniţi 

în veci> (Arch. Stat., M-rea Cozia, pach. 24, No. 4). În 23 August 1665, 

Radul voevod întăreşte stăpânirea lui Picda marele ban Craiovenesc peste 

satul Izbicenii : «Ilonex cîe cea BHA €EcT renAcki H NSKSMHA WT MSKSHRAr 

Muyan gseRsa. Sl no 'Toat noKSHHeAt Muyana HOERSAa nphHASunA ce EcT Bh SIp- 

ArkackSe seman rEpe ra cST SAcaka A Saier eSr &rr$pîn; TaRAA€ NPHUIEA e$r 

n Gemewn aoaa cze bun 'Teraa A nax cSr Sacater î Ssier ne Aluyan KSA 

na Sera 'TeabwnnSaoa. Tar Ssbw Muyan RoeRoA Aa A0 cea $ Psaa. Tanaiae 

NAk CARHPAGT EcT AĂHyan ROA ECHCKA, TOrAa ÂMAA ECT AMHWF TErOTHA n HEBsk 

wr Rob, Î -B2 TO6 HEBOA6 a NokoHmar ÎĂnyanA BOEBCAA, HEAMOTAA WEpĂTaET WT 

IHTAEX B236T HOBUH 34 SEMCTEORAT, FE TOM ; A NOUTEHAT AJARHTEAR FCARA AH 

mSnan lpeaa Bea san, a wn cr Semerotaa NS Ainţau RS6ReA să ac ăi, A 

EMEA Aaa Hât ECT Â EATA OH ASFPZ Î REGPOHA Hf GCT HORIA "TOrAa cam
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Bzpkan aucT, | no "Tom, ns „campar nskSniem Mnyana BOEEOA, cae Brie XoTr'knie: 
A bile AagoRaniem MacTayom rcABa AH BAAaTEA n rcAtsem ezeet aemae 
Baawksă = Pentru-că acest sat fost-a sat domnesc — aice Șerban voerod — 
şi cuupărat de răposatul Mihail voevod. lar după aceea răposatului Mi- 
hail voevod întâmplatui-sa în ţara Ardealului de a fost bătut şi învins de 
Unguri; așijderea venit-a şi Simion vodă cu Leşii atunci și iarăși l-au bătut 
și învins pe Mihai-Vodă la gura 'Teleajenului. Deci fugi Mihai voevod 
până în sat la Ruda. Și din nou adunat-a Mihai vodă Oastea ; atunci 
a avut multă greutate și nevoie de văzboiu și apoi întru aceea neuoe, ră- 
posatul Mihail voevod, n'a putut găsi de nicăeri să ia bani cu împrumu- 
tare, întru aceea ; iar răposatul dregător al domniei mele jupânul Preda 
marele ban, el a împrumutat pe Mihai voevod cu 77, 000 de aspri;. şi, 
încă, datu-i-a și un cal bun și număratu-i-au banii ahunci însu-şi Bâr- 
can vistierul. Jar după aceea, după moartea răposatului Mihail voevod cu 
dumntzeeasca vrere şi Dumnezeească dăruire stat-am domnia mea cârmu- 
îtor și domnesc toată țara Românească>. Hrisovul e pe pergament, e scris 
de logofătul Eremia în Târgovişte. Poartă iscălitura proprie a domnului. 
(Aceh, Stat,, Secţiunea Istorică). — Despre moşul lui Mihai viteazul, Ra- 
dul Paisie, se ştie că a murit în exil în Egipt. Ia domnia, lui fusese şi 
un timp de grea foamete. Despre această foamete ne aminteşte actul lui 
Petru Șchiopul din 25 August 1562. E o întărire de stăpânire ce o dă 
Peiru Șchiopul lui Vlad şi jraţilor lui preste mai multe părţi de moşie 
din Leoteşti: «6 wu cs NOKSNHAH KZAA ECT RHA BEAHKA PAaAHA EZ AHH n9- 
xonMar Paayaa Bcenoaa Kansrega= Pe cari le-au cumpărat — spune Petru zoe- 
vod — pe când a fost foametea cea mare în zilele răposatului Radului voe- 
+od Călugărul» (Arch. Stat., M-rea Căldăruşani, pach. 33, No. 1). Aşij- 
derea ne vorbeşte despre Petru Paisie, soția sa Roxanda şi fiul lor Marco 
un aghiasmatar de argint de la M-rea Mărgineni. Aghiasmatarul poartă 
următoarea inseripțiune : «+ Macri Li I& Derp$ nonaoaa n cun ere, 
15 Aapke BSHEOA, n renAa ero, Poăanaa, Ha Eaamksu -Beman, CATBOpI CTpa- 
ximn= Cu mila lui Dumnezeu 1 Petru voevod și fiul lui, I8 Marco voe- 
cod, și doamna lui, Rozunda, şi domni ai Țării- Românești au făcut (a- 
castă) strachină>. Despre această Noxandă nu ştim din ce ncam va fi 
făcând parte. Ea nu trebue a se confunda — după cum am spus mai sus — 
cu cumnata sa Roxan2a, fiica lui Neagoe Basarab şi soția lui Radul de 
la Afumaţi, mai apoi a lui Basarab pretendentul, În această privință ne 
Jămureşte şi nu ne lasă a greşi un document particuler de la Alexan- 
dru voevod din 30 Iunie 1572. In document e vorba deo moșie ce a 
fost a doamnei Roxanda şi pe care a dăruit-o unui Ştefan pentru slujba 
ce i-a fost slujit, lată acel pasagiu: Ilonez cie wun$ su ecr rcniame Pe- 
Zanaa acânai ROEROAA, 'Taăt ECT NOMHASRAA N9 Ilezan saah caSună ură MS ecr 
nocaSna = Pentru-că această moșie a fost a doamnei Rozanda a lui Basa- 
rab voevod și a fost miluit pe Ştefan pentru slujla cu care ia fost slujit. 
Asupra lui Udrea banul mai e de adaos următoarea carte : <f Să se ştie
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ce lâs eu Udrea lrăține-mieu Badii: Macsinul tot şi Negreasez şi Mâceştii 

şi viile toate de la Pripor şi Băltenii. Şi am lăsat suroru-mea Grăjdanii: 

Leurdenii cu mori cu tot şi cu viile şi Bobeştii dă sus cu tot și Stâlpenii 

parte me toată lur mănăstirei Panaghii i-am lăsat Lupşanul tot şi Lunga 

toată şi Ghigoiasca toată şi Culcaţii toţi şi Mărăceștii toţi şi Băriculeştii 

toţi şi Fălfuiaştii toţi şi Racoviţa cu rumâni cu tot. Aceste toate le-am 

lăsat sfântei mănăstiri cu mare blestem. Şi cine va călca aceste să fia 

blestemat de Domnul Christos. August a 21-a zi, în anul 7106=1598.» 
Cartea e scrisă în românește pe hârtie şi-i semnată de Udrea în calitate 

_de mare armaş,. Poartă pecetia mică, aplicată cu inel, în negru. (Arch. 

Stat., Mănăstirea Nucet, pach. 9, No. 3). Tot aci şi următoarea chitanţă : 

«Han Udrea rermanS u npnkaaan$ GSuagckui, nHuea HBST, Hi AMHOrO BAPaRie 

la domnealoi lui Budac annş biruul de Bistriţs. Dup aciia dau ştire do- 

mitale ex au adus Iliş giuratul din Iad (2) la noi 80 de fnrtar(e) de în- 

ibn şi 2.550 de pili facuti; patru aceia dim ştire domitale; şi si te 

veseleşti de la Dumnedaru adevnru. [Inc S GSuas, meta M(a)u ka. — Și 

voi sch-larilor nimic si n'aibi a Îintui preste dzisa noast». NB. Pe- 

cetie ruptă. Pe verso: Quietanția super victualibus în Zochja administra- 

tis. (N. Iorga, Documente româneşti din Archivele Bistriţei, 1, p. 4—5.) 

Ineheiu notițele de mai sus cu o poruncă dată de la Mihnea voevod lui. 

Mihai pe când era ban de Mehedinţi. Iat-o: «f Cu mila lui Dumnezeu 

„1% Mihnea voevod şi domn, Scrie domnia mea, slugei domniei mele, lui 

Wlihai banul din județul Mehedinţi. Şi după această îţi grăeşte 

domnia mea, pentru călugării de la sfânta M-re Tismana. Căci s'au Jă-- 

luit inaintea domniei mele, că au nişte sate acolo în judeţul Mehedinţi 

de către munte şi că nu vor să le dea căblele şi dările sfântei M-ri pre- 

cum e legea şi precum dau şi cei-lalţi vecini ai boerilor căble şi dări. 

Drept aceia pe dată ce vei vedea această carte a domniei mele, apoi tu, 

în acel ceas să te duci însuţi şi cu câţi-va călugări de la M-re în acele 

sate ca. să dea căblele şi darea ce este a sfântei M-ri, dar pe deplin. Ci 

precum dau şi alţi vecini ai altor M-ri sau boeri, tot aşa să dea şi aceștia, 

şi mai mult. De aci nainte să nu mai oprească darea sfâniei M-ri, căci 

voiu trimete domnia mea şi mare ruşine le voiu face. Alt-fe: să nu ie, 

după zisa domniei mele, Ispravnic Dan al 2.lea vistier, A scris Văsiii, 

luna Ghenarie a l-a zi. I& Mihnea voevod, eu mila lui Dumnezeu 

domn.» (Arch. Stat., M-rea Tismană pach. 8. Netrebnice).
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CÂRȚI DOMNEȘTI, BOEREȘTI ȘI MUNICIPALE 
Jichael Jakchi Comitele Secuilor; 

(1435) 

CVI. 

21 Iunie 1435. — Comitele Secuilor confirmă primirea mulțămirilor a- 
dresate lui din Brașov și a veștilor trimise lui de acolo. A luat cunoștință 
că Aldea toerodul muntenesc 'și ca fi încheiat ultimile zile şi că star fi ales 
pe ascuns un altul ca voerod al ţării. Braşoveni să nu se teamă că se va 
alege unul dintre fii lui Dan ca zoerod. Comitele făgăduește Braşorenilor 
ajutor. Cere apoi praf de pușcă. pentru castelanii secuești din Baia și 
Piatra Craiului. 

» 

Miehael Iakeh comes Sieulorum 

Dilecti et amici nostri de piis favoribus et gratuitis 
obsequiis quibus vos et vestros nuntios, quos apud cae- 
saream maiestatem in vestra legatione transmissos, ha- 
buissemus, persecutos gratiarum actiones refertis. Unde 
scitote, quod temporum in successu pluribus nostris favo- 
ribus indesinenter vos et vestrum quemlibet diligen- 
ter volumus prosequi et illarescere infra spatiumque 
duorum aut trium dierum in castro Gergen  consti- 
tuemur. Significatis etiam quomodo Blda vaivoda 
Transalpinensis suos clauserit dies extremos et quod 
in successionem virum alium in vaivodam modo ficti- 
cinio elegissent; super qua talismodi fama vestris a-
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micitiis grates referimus rogamusque, quatenus quid- 

quid ex illis partibus de.fama certa vigore perceperitis, 

nobis citissime suo modo significare debeatis; in eo a- 

utem formidare non velitis, quod alter ex filiis Dan 

eligeretur în vaivodam, quia post dominum deum do- 

minus noster imperator regnum suum non deserit nec 

etiam nos post gratiositatem domini: nostri imperato- 

ris volumus circa illas esse confines invigil sed ut bo- 

nus pastor circa vestras amicitias bonam vigilemque 

curam cum custodia diligentius volumus obtemperare ; 

percipimus etiam quomodo cum castellanis nostris de 

Therch et Kijralke tanquam fideles amici procurationem 

fecissetis unde etiam non inmerito grates habemus, sed 

quia iidem castrorum nostrorum castellani pullveribus 

pixidum indigentiam habent, ideo velitis eisdem de 

ipsis pulveribus assignari facere. Deus altipotens contra 

quoslibet emulos et Christi nominis inimicos protegat 

et defendat et feliciter vestrum quemlibet prosperet ad 

vota. Scripta Bijstricie, feria sexta in festo beati regis 

Ladislai, anno domini Moccoxxxre, 

Hârtie groasă, sgrobunţoasă ; semnul hârtiei : un crin. — Arch. Brașov. 

Colecţia Sehnell, II, No. 5. 

Pe verso se citeşte adresa: « Circumspectis et providis viris îudici îu- 

vatis civibus et universis hospitibus atque populis civitatis Brassouiensis 

amicis nostris grate dilectis». 

  

Șoltuzul X[erlea din Bârlad. 
(6. 1433—1436) 

CVIL. 
EN 

+ Biponv w BpameRă 

T T 

“- Micree nokaenenie BipotS w Bpamsea W atenuare npita- 

, < A T A M 

meak răa ru, morsza Xkpak w Bpzaa. Mae anaanie restu
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€ a AZ 7 “ A A A 

MATII, ÎXE Werauta Banu ACATe Ha Bata lila Iron î 

e AA Ă . Duis 

[lupu S gunS np'k cSuu Bpaaacku. po re Wu ca vTar: 
= = 

T A at i T m n 

MHUIĂ AA HAATA utila?) cSu€ OT 34 1 3040. Îlpo To ask 

M Ai . AM » 

Ecă kezkulz 34 TOTH A 1BO Bhi WR BANAATHAU cSue, 

A Y 
A A i 

dot 26 He nocaaant, a eSun Sabau 'renepz awk i 3049. Ilpe 

m e M , . 

TO, NOU TRSI MATZ, VURHH NA IMpABAV 34 TOTI ARAL, 

m . m AA 

2AHV Ai YOuE va'k'rii Bau SAW 3a TOTO K6'RUIZCTEO; 

A AM 

NOHG FEAA flarvev. 

Hârtie : groasă, sgrobunțoasă. — Pecetia aplicată pe verso, s'a pierdut ; 

semnul hârtiei : o treflă în cerc. — Arch. No, 501. 

Birăulvi din Braşov, 

+ Plecată închinăciune birăului din Brașov de la mai micul 

prielen al domniei tale, şoltuzul' Herlea din Bârlad. Dau în 

știre domniei tale, că au rămas oamenii voştri anume Ștul 

lacob și '[irbis de vină înaintea judeților Bârlădeni. Drept 

aceea ei sau întocmit să plătească osânda judeţilor 10 zloți 

în aur, De aceea eu sunt chezaș pentii“acei oameni că ei 

au să plătească judeţilor; însă ei nu au trimes, iar judeţii 

mi-au luat acum mie 10 zloți. Drept aceea, te rog pe dom- 

%): «Uunia» e un cuvânt foarte rar prin documente, El poartă mai multe înțelesuri, În 

Serbia, înseamnă clupsă, cursă de șoareci ; în Bulgaria farfurie, taier sau taler; în Macedo- 

nia şi una şi alta şi mai înseamnă și osândă, pedeapsă. Cuvântul „cinia“* se aude și la noi 

în Ilfov şi Prahova. În Dfov la Fierăşti înseamnă : cursă de șoareci, clupsă. Prin Prahova : 

farfurie şi în înţelesul de: „bun cin mi-a dat“; adică bun prânz mi-a dat, apoi: din cin până . 

în cîn, din hotar până în hotar, mai însamnă : o lucrare în genere, un rang. Tot de la a- 

cesta, cred că vine și cuvântul nostru chin,
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nia ta, făne nouă dreptate cu acei oameni; alt-fei noi i vom 

lua de la oamenii voștri petnru acea chezășuire; ciici am 

pagubă. 

Nori. 

Ştul lacob despre care ne vorbeşte cartea de mai sus poate fi acelaș 
cu «lacobus Șteel». Așa îl aflu scris în cartea latină a lui Ştefan II din 
1434. Cartea e adresată Braşovenilor, şi vorbeşte de paguba ce a săvârşit 
acest Iacobus Ştul asupra unori supuşi ai lui Ştefan (v. copie la Acaa. 
Rom.). lar Țirhis poate fi identie cu <Ilpim = Țârviş» din scrisoarea sla- 
vonă a lui Ștefan, logofăul lui Vlad 1 Dracul, din 1432—4437 (Arch. 
Braşovului doc. No. 564). | 

Șoltuzul și Părgarii din Vaslui către 
cei din Brașov. 

(e. 4460—1464) 

CVIIL. 

AM mr 
+ loa n npnrape w Hpaureta 

A “p 

00 morraa în nparape w hacaria nSRAsnenie naum nprtă- 
A 

= 

M A Am AT 

"TEA€, WMOTr39 îi nparapeaa îi nzekava capu w Rpanota. 

| m m e 

H no ce naxe ani 3a pazora IlerpoRă, Ban ca € npkaz 

A a A. 

lerpa npk Bam cz ienoă Slurononă: â Rh fiava cere 

N " Li Tr 

CTOpHAn B4k9. AA ASAE Îlerpz AS Ha. Aa BA Băii "razii 

A ra "pi € A , A 
Ad Ri Rae. ore pain, 'Loae i Bapra, Raavă npk nasu, 

MURA ARă Ha CROĂ AUIĂ [i Ha cRoc kpipenie, Wu Ilerpa 

Ă “+ T Mc i Y Pana 
npk ian ca wwaernă w T'kan darpunk, 6 sri Apr flu-
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k 
A on. "Toro paan Ba Cati 3Haan, Vaz Rai Cati ticaan. 

— 

KR AM 

AHă ne 3na. 

Hârtie : groasă, sgrobunțoasă. — Pecetia aplicată pe verso, la închizătura 
scrisoarei : mare, rotundă, de ceară neagră ; sa pierdut. — Arch. Brașov, 
No. 460. — Pe verso se citeşte următoarea notiță latină: Uzor relieta 
Anthonii arcuficis piae veminiscentiae justificata est contra Petrum sar- 
iorem praetextu florenorum leniendorum gui vecepti sint în Moldavia...» 

+ Şoltuzilor şi pârgarilor din Braşov. 

“” De la șoltuzul și pârgarii din Vaslui închinăciune la ai 

noștri prieteni, şoltuzilor şi pârgărilor şi tuturor bătrânilor din 

Brașov. Şi după aceea iată vă spun vouă despre lucrul lui Petru, 

care Petru s'a pârăt înaintea voâstră cu femeea lui Antonie; iar 

voi le-aţi fâcut legea, să vie Petru la noi, şi cum vom ști așa 
să vă spunem. Drept aceea, Tomos și Barta, s'au jurat înain- 

tea noastră, amândoi pe sufletul lor şi pe botezul lor, că Petru 

înaintea lor s'ar fi lăpădat de acei florini, ce au fost ai altui 

Antonie. Drept care cum am știut, așa v'am şi seris. lar alt-fel 
nu știm. 

Cricolici Yornicul, 
(6. 1480—1481) 

N V. 

di. CIA 

“ « * di 
î Ia puneau Agopnui, nume moen nanen Herprru ri moen 

“ r r 
Asti Haum n oynoyaaru aocen Alapa ni our aoemey 

Auxovyu ui Alueu, TaRo:RAEpE SVHOVEOV AEAtov, 5 Epa- 

Ă 
ov au Hukoagz w hacaru îi sparr a Agarera Tzazina-
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T M H c X u 

Ad OVaton BA A€ETA, aati. Îln. 5 "Tparogmpe, Le. 

Hârtie : groasă, sgrobunțoasă.— Pecetia aplicată în față, cu inel : mică, de 

ceară neagră. — Semnul hârtiei : un câine fugind. — Arch, Braşov, No. 516. 

“+ Pan Tricolici dvornicul, seriu doamnei mele Negritei și 

copilei mele Neacșăi și nepoatei mele Mara și nepotului meu 

Mihuţă și lui Misea, așijderea nepot al meu, și fratelui meu Ni-



315 

coară din Vaslui și fratelui meu Dragotă 'Tămășanul şi lui Pașco 

și lui Miloș și lul Cozma Morcul, fratele lui Soltan, și tuturor 

dragilor mei fraţi şi prieteni. Și după aceea vă dau în știre, 

că până în ceasul ista sunt încă în viaţă, și am picat în mâi- 

nile domnului Basarab voevod şi mă ţine ferecat; precum mi-a 

orânduit Dumnezeu. Drept aceea, vă rog pe voi, nu mă uitaţi 

şi nu lăsaţi ca marfa mea să piară, fie marfă câtă a i, fie 

sculiştea ; și să nu vă certaţi pentru avutul meu câtă vreme 

mă veţi auzi că sânt în viaţă, ci preţuiţi și miluiţi cai și 

iepe şi oi și porci şi toată marfa, câtă este. Și de asemenea 

pe mine nu mă uitaţi, ci cum vi se va părea vouă mai bine, 

aşa să faceți ca să nu piară. Și așijderea să mai știți că 

Soltan, fratele Cozmi, apoi el este cu mine în viață, până ce 

ne-a veni ceasul. Şi bunul Dumnezeu să înmulţască anii voș- 

tri, amin. Scris în Târgoviște, Ghenarie. 

Nori. 

Pe vornicul Tricolici în zadar l-am căutat în documentele lui Ștefan- 

cel-Mare, dar nu l-am putut afla. Şi faptul se explică uşor: nu e vornic 

mare, ci vornie de gloate. Tricolici vornicul trebue să fi fost prins atunci : 

<Roan encrSnna cam TSpeurin upz Baă Hamen 3emau = când a venit însu-şi 

împăratul turcesc împotriva ţării noastre», sau şi mai probabil : <koan 

NgtiuiAH fimsee n apar ero Grenaeprer n cz llanaaSuem n nonienHan Haui$ 

aema A9 SA, eeankoio aSrS==când veniră Alibeg și frate-său Skenderbeg și 

cu Tăpăluș şi au robit țara noastră până la lunca cea mare» (Arch. Stat., 

doc. din 45 Octombrie 1481 şi din 14 Mai 1546, în Secţia Istorică). Din- 

tun hrisov de a lui Ștefan cel Mare din 4 Februarie 1495 culeg urmă- 

toarele : Ion Buzatul cu soru-sa Drăgălina, nepoţii popei Scolofenări ie cum 

şi un alt Ion, fiul lui Vasilie, nepotul popei Dragomir, vând: <Eano ceas 

na Elaant ua nmk $ Caaue aemn Îwanniun 'TpnkoaeckSa n men Tzwodne. TA 

apsaaan casyst nauaS Toan Gaaue, cnoy Heamra TpukoaeekSaS aa 9 ar Ta- 

maperuy= Un sat pe Eian anume în Salce între loaniş Tricolescul şi între 

Găjoane. Şi l-au vândut — zice Ştefan voevod — slugei noastre lui Toma 

Salce, fiul lui Ivaşco Tricolescul pentru 70 zloți tătăreşti (Acad. Hom., 

137/LIL ; Uricariul XVIII, p. 72). Poate că 'Tricolici al nostru să facă parte 

din acest neam, de fel din Fălciu pe Elan. Atunci Mihuţă întăiul nepot 
poate fi acelaş cu Mihul Buzatu! (ibid. doc. din 15 Octombrie 41481; V 

şi Hasdeu, Archiva Istorică, I, 1 p. 116) iar al doilea nepot identice cu 

Misea pârcălabul de Chilia, pomenit în hrisovul lui Ştefan cel Mare din 17 

August 1483 (Acad, Rom. doc. 85/LIX).
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„Mircea Jiul și Coregentul lui Pihnea ÎI.” 
(1303-1310) 

CX. 
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A “a c € 
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= _ = 

Ip € RR v - 
Tes aorode, 5 Dopn, aia c) RR. Ati, E. a"k „ari. 

— = A 
AA cc 

+ Îc) Atu HCOGRO, ALATIA BXIA tn. 
vana — Monogram mic, cu roșu ; pecetia aplicată în faţă : mică, vo- 

tundă, de ceară roșie, cu legenda : «i 15 AA npurk aceRoAa, cun (Auxek ROEROAa). 
Archira Statului, M-rea Tismana, pach. 37. No. 2.. 

*) Asupra lui dircea fiul și coregentul lui Jliknea I vezi notite p. p. 15—16 și 279—80,
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+ Cu mila lui Dumnezeu I& Mircea Voevod, fiul lui l& 

Mihnea Voevod. Dă domnia mea, această poruncă a domniei 

mele, sfintei mănăstiri 'Lismeană, hramul prea sfântei stăpânei 

noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea fecioarei Mariei şi 
slăvitei ei Adurmite, și părintelui egumen, năstavnicului sfântei 
mănăstiri kie Istratie, şi cinstiţilor călugări cari vieţuese la 
sfâuta mănăstire, ca să le fie lor Ceurii toţi și cu tot hotarul; 
pentru-că sânt ale sfântei mănăstiri bătrână şi dreaptă moşie 

şi moștenire incă din zilele strămoșşului domniei mele bătrâ- 

nuiui Mircea voevod. Și hotarul lor este: de acolo de unde 
ese hugina din Polog până ce dă în Jiu, iar de aci (nainte 

apa Jiului. Drept aceea şi domnia mea am dat sfântei mă- 

năstiri, ca să-i fie de moşie și ohabă. Şi de cătră nimeni ne-" 
clintită, după zisa domniei mele. A scris Tudor logofăt, în 

horăşti, luna Octombrie a 29-a zi, în anul 7018=1509. 

-- l& Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn, 

CAI. 

e — a — a x 
+ Alarur biruer Le Alupuk noenoaa, cra LO Anne noe- 

9 7 - 3 € 

ROAE. Aaa ro aur, cie uoaeakuie rea aut, Gran ca Epa 

_ le: m 
MS Fouko ui ca conu Hi, ko Adu € S$ Xe: W 1oAceune 

A Am e 

SEPBPATII A€, HOHE Hi € CTaga 1 Npata WunHa Hi A 'kAHHa. 

roma kr " m Me 

ÎL 4 Ro: Ha W NOASBHNO VETBPATU A€, NSHC n 6 CTapa ui 

“k . AM A e 

HpABă Wata i Ada. lo o natauie cziipenie upe rao atu 
_ = _ —_ Dai 
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Ca AASUlA BApă WRaii WHă; "TARO PRO AMI CSA Ca RAATEAH 1
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e x Aa A€ X 
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+ Îco AWMYIA BOOGRO, MATIA BXLA Th. 

Hâvtie, — Monogram mic, cu roșu ; pecetia aplicată în față: mică, ro- 

undă, de ceară roșie, cu legenda : < Iw Mnpuk BSeBcaa, chz Any RoegoAa» 

Archiva Statului, M-rea Tismana, pach, 4, No. 1. 

- Cu mila lui Dumnezeu 16 Mircea voevod, fiul lui 16 

Mihvea voevod. Dă domnia mea, această poruncă a domniei 

mele, lui Stan cu fratele lui Voicu și cu feciorii lor, ca 

să le fie în Hăești: din jumătate a patra parte, pentru-că le 

este bătrână și dreaptă moşie și moștenire. Și din apă: iarăși 

din jumătate a patra parte, pentru-că le este bătrână și dreaptă 

moșie și moștenire. După aceea au avul pâră înaintea dom- 

niei mele cu Lupșa pentru această moșie; ast-fel domnia mea 

am judecat cu dregătorii şi boerii domniei mele şi am văzut 

cartea Vladului voevod. Așa am aflat, că au scos-o cu 19 boeri, 

că le este bătrână şi dreaptă moșie şi moștenire. Drept aceea
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le-am dat și domnia mea, ca să le fie moșie și ohabă lor și 

feciorilor lor, şi nepoților şi strănepoților lor, şi de către ni- 

meni neclintită după zisa domniei mele. Martori: jupân Şuica 

dvornic, jupân 'Tudor logofăt, Sibiu spătar, Costea vistier, 

Diicul comis, Radul paharnic, Vlaicul . .., luna (Decembrie) 5, 

în anul 7018= 1509. 

I& Mircea voevod, din mila lui Dumnezeu domn. 

Ștefan cel Cândr. 
(18 Aprilie 1518—14 Ianuarie 1527) 

CXII. 
= =. = 

m TH A A MT R E 
Ț HeaeaoynoaS nduv aapnS covuS A Aga na Aeckre nparage w Bpame, npi- 

MOM m 
TTEAE RĂU ASEPH. 

= = A = a 
A N m _ e e AK 

+ Iw Grea goeno, Bier marire rnpz zeamali Mwaa- 
Ă 

» 

= = 
T e Li] A A 

ckoil. Iu r&o At NORAC BREACAMSHOAIS Nan$ ASkauS cSuS 
= = 

[i Mp m m m m 

Bpameckom$ îi Aga Ra A6c'kTE NakĂpO, NpităreA€ Hdiun AOkpn. 
= — = Pi 

€ M € - Li c 

AuTS un peu6 sie Hui Ere Rama MATA MHCAAi Hi Npuiadaut 
- a 

A AC AM e 

34 pE AITA îi 34 pe BErG; Ă Bauia MATA ACEpe BkeTE: tako 
— m 

c AM ec ce T 

 Cia BEA4 NONAkHEHA Îi NOREXENA ÎI 2A6 € HKAXERA W 11p9- 
— - 

p T N 

ka&rin Sun n Tarapă, nau nas€ îi dex i w Msrhue. 

A e e m 
A > x x , x aa 

SNA Rata MATA IO BYAE NpHAaTii Ei Ra KSNORATII BOAII, Î 
A 

c 4 
TRO AH ESAEAĂ HEROAFICATII, AA Bii EHAG N Baui6ti ROAtk. S] 3A



320 

= — —_ = 
A ca Ei e ar e 

> A * x - - 

PE BETE, 'TOal c4 3Hac Hi 3NAGAIO, IO -Bi E KABA W Ha 

DĂ — = = 
9 € H K K 

m 

cAvra Bea ra5 aut na Hukoâpz arin. EL na, ape KEAto 3Ha- 
= a E A e PR m 

"TI W CEPO HAnpe, AMI KEAG HApva4FII BHUIGII MATII, t4RO Hăurui 
= 

A M RA _ Tr , 

npitaveac n cvenao anni. H Dn Aa Sans akra Ba(uoi 

c x 

MATUH. 

uk % 

Hu. $ Goua, le. aa. 

Hârtie. — Pecetia aplicată pe verso la închizătura scrisoarei : mare, ro- 

tundă, de ceară roșie, s'a perdut. Arch. No, 442. 

e, 1520. 

+ La ai noştri buni prieteni, măritului pan, lui Martin judeţul şi celor 

12 pârgari din Brăşov. 

+ io Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu domn al ţării 

Moldovei. Scrie domnia mea închinăciune, la ai noștri buni 

prieteni, măritului pan, lui Lucaci judeţul Brașovului și celor 

12 păgari. Cartea și vorbele ce domnia voastră ne-aţi scris 

și trimis de rândul vămei și de rândul veştilor, (bine le-am 

înțeles). Apoi, domnia voastiă bine să știți: că întreaga ţeară 

este prădată și ârsă și cu greu a lost încercată de către bles- 

temaţii de "Turci şi Tătari, mai apoi și de Leșiși de Munteni. 

Totuși domniei voastre de ori ce vă va fi voia, trimelteţi încoa 

ca să vă cumpărăm, iar domnia mea mă voiu nevoi, ca să fie pe 

voia voastră. Apoi de rândul veștilor atăt se știe și știm, cât v'a 

spus de la noi credincioasa slugă a domniei mele jupânul 

Nieoară vameșul. Şi iarăși, ce vom afla de aci nainte, noi vă 

vom da de știre domniei voastre, că prieteni ai noștri şi vecini 

de aproape. Și Dumnezeu să înmulțască anii domniei voastre. 

Scris în Suceava, Ghenarie în 31.



NorIrțE. 

Cartea de mai sus prin cuprinsul, prin ductul scrierei sale şi prin pe- 
celia ce poartă este, de bună samă, a lui Ştefan cel Tânăr. Data ei nu 
poate fi alta de cât anul 1526. Prădăciunile Muntenilor despre cari ne 
vorbeşte s'au întâmplat pe la începutul acestui an. Judeţul Martin căruia 
este udresată această carte e locţiitorul judeţului Lucaci. Pe Lucaci Hirscher, 
acesta-i numele său, il aflăm la 1518 şi 1525 subjude, iar la 1526 ca jude. 
El moare în această calitate la 26 Aprilie 1526 (Quellen zur Geschichte der 
Stadt Bras:6, IV: Chroniken und 'Tagehicher, p. 40). Vameşul Nicoară 
e, probabil, acelaş cu cel de care ne vorbeşte cartea lui Petru Rareş dată 
din Vaslui la 13 Martie 1529, Acest Necoară are de fraţi pe: Fătul, Toa- 
der şi Gherasim. Este fiul Dolcinei. (Acaq. Rom., doc. 91/XL). — Ştetă- 
niță Vodă sau Ștefan cel Tânăr, a murit la 14 lanuarie 1527 şi a fost în- 
mormântat la M-rea Putoa. Soţia sa Stana a murit la 8 Februarie 1531 şi 
a fost ingropată la M-rea Curtea de Argeş (vezi notițe p.p. 173, 174). 

„PWintonie Câmăraşșul de Ocne. 
(e. 1352-—1560) 
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Hârtie groasă, sgrobunţoasă. Pecetia aplicată în fuță : mică, cu inel, 

de ceară albă. Arch. Brașov, No. 505, 

-- Eu Antonie, Cămărașul de Ocne, scriu închinăciune și 

viaţă prietenilor noștri, tuturor neguţătorilor din Brașov şi din 

toate părţile Ungariei. După aceea dăm de știre domniei voas- 

tre că a orânduit domnul nostru Alexandru voevod, să 

fie 4 iarmaroace la Totruș pe an: întâiul la Adormirea lui 

Ioan Evanghelistul Septembrie 26, iar al doilea iarmaroe la 

săborul Arhanghelului Mihail Noemvrie 8, iar al treilea iarmaron 

la închinarea cinstitului lanţ al sfântului apostol Petru Ghena- 

rie 16, iar al patrulea iarmaroc, în a treia săptămână după Pasci, 

în Dumineca Mironosiţelor. Și când a fi, la aceste zile, apoi 

domnia voastră să veniţi cu mărfuri la 'Totruş, și în aceste zile 

veţi afla: boi și vaci și porci și peste și din tot ce va fi în 

țeara noastră. Aşa să știți. lar în alte zile, în alară de iar- 

maroc, apoi domnia voastră, nu vă mai osteniţi, nimic nu 

veţi afla. Aceasta dăm în știre domniei voastre. Și fiţi sănă- 

toși întru Domnul, amin.
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Constantin Cdulul Rostistrul staroste de Cerndu fi. 
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Hârtie.— Pecetia aplicată cu inel : mică, rotundă, de cenră roșie: 

Archiva Bistriţei No. 202. 

Finitul sec. XVI. 

Domniei voastre pan birău mă îachin şi la rându-mi vă 
«doresc sănătate bună de la Domnul Dumnszeu, domniei voas- 
tre. Imi scrieți aci domnia voastră despra o gloabă pentru



care a fost chezaș Voiciul Darie, iar Darie spune că domnia 

voastră i-aţi luat trei boi pentru acea gloabă, iar domnul vos- 
- 

tru a luat 6 florini pentru aceia, iar 5 i-aţi oprit voi pentru 

aceia gloabă. Dacă nu voiaţi a-i-o da, aceia trebuia atunci să 

opriţi de la el, când a fost acolo în țara voastră ; dar de la oa- 

menii săraci nu trebue să luaţi. Apoi dacă în ţara voastră e ast- 

fel cu dreptatea, aceia volnic fie; dur atunci de la omu: bogat nu- 

numai atâta să luaţi, dar și la închisoare pe gazdă trebue s'o. 

puneţi. Apoi pentru aceasta mă închin. 

NorirE. 

Scrisoarea de mai sus face parte din scrisorile Bistriţei dia Trensil- 

vania. Tot aci dau în rezumat încă alte două, Prima e o copie de scri- 

soare din arhivul Castelului din Sluţk. Poartă data de Joi, anul 1568, 

Februarie în 26. Se vorkeşte întrânsa de doi cai cu râdvan, cu toate a- 

careturile rădvanului, cu îostrumente chirurgicale, drese vrăceşti şi băr- 

biereşti, cutioare de prafuri și alifie cu chichiţele lor, ete. Se mai vor- 

beşte de o îndatorire a Castelanului faţă de un Ganos Puztunat din Ti-- 

ruliea, originar din Planişte din ţara Cehiei, care umblase pe la Constan- 

tinopol, etc., ete. Scrisoarea a doua lără dată, e prin ductul scrierii sale.- 

de la finitul sec. 46-lea şi poartă următorul conţinut: «lată cine sunt 

Barbier Jurjea, Petru, popa Ion şi Sima, sunt patru fraţi primari. Scriem 

lui Ajce Andreiaş, Ghes Andreiaş. lacob cel hătrân, Gherţig Andreiaș:. 

Lev Laiţă Grebu şi lui Orăş, că noi fiind invrăjbiţi, oamenii buni ne-au 

împăcat. lar tu Andreiaş prin credinţa ta și chezăşia ta, tu ai perdut pe 

nepotul meu şi încă ai perdut pe femeia Margă şi chiar capul meu voit-ai 

a-l perde, Şi acum vă seriu să-mi plătiţi pe nepot şi pe Marga femeia 

mea cu chezăşia, iar voi nu plâtili, cj aşteptaţi, ziua şi noaptea, aceia ca 

ați făcut nepotului meu, tot așa aşteptaţi voi, ziua şi noaptea, să mă 

perdeţi, pe credinţa voastră, Acesta e mâna dreaptă a lui Râşmon. A luat 

cu bine ua boloboc de vin, viaul nu I-a dat. Credincios averii mele a-şi: 

fi să slau în pac?!» Scrisoarea e scrisă de Groziw David diaeul.



Inseripţii slave de la mănăstirea Dealului.” 
  

Vladislav voevod, 
(lununrie 1447—92 August 1455) 
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+ Upberann ca le HazAncaatn BOEROAn. B. Ak. „Suăr, 
= = 

€ ce __ 
__ 

aia Slars n AHB. H czreopn cn kamcHn Ba AHH Î& Nkroe 
- 

ROGROAA: cnTRopui DapsS sant n Ilpausa AROPHHK 1 CA Epa- 

Tiam Hy2, conu Nkroe Rpaancnii, nonexe fi Hazancaat 

Ne 
A - 

BOEROAA îi uoAnrnS Baac'rea. 

« A răposat l& Vladislav voevod, în anul 6963=1455, luna 
August a 22-a zi. Şi s'a făcut această piatră în zilele lui I& 
Negoe voevod: au făcut-o Barbul Banul și Pârvul vornicul și 
cu frații lor, fii lui Neagoe din Craiova, căci și Vladislav voe- 
vod i-a făcut boeri. | 

Nori. 
Fraţii Craioveşti, fiii lui Neagoa, sunt : Barbu), Preda, Pârvul, Danciul, Ne- 

goiţă, Radul şi Drăghici. (Vezi asupra lor şi a rudelor lor notițele p. 39, 61, 
238, 239, 256). Barbul banul are de soţie pe Negoslava. (Arch. Stat, 
M-rea Bistriţa, pach. 1, No. 6). Cu Negoslava a avut de fiică pe Ilinca, 
Negosiava are de soră pe Calina din care se trage Pană Rătesca, Fraţii 
Craioveşti au de soră într'altele şi pe Neaga măritată după Basarab cel 
Tânăr (Ţepeluş) din care s'a născut Neagoe voevod. cf. Spomenik, XXĂVII, 
p. 4 (ms. din Solia) şi N. Iorga, Studii şi Documente III, p. XLIV. Ba- 
sarab cel Tânăr are de cumnat pe Stanciul şi de soră pe Anca (vezi doc. 
din 17 Noemvrie 1479, la Arch. Stat., secţia istorică), 

  

*) Inscripțiile de mai sus, sunt date și în notițe, dar fiind-că sau strecurat oare cari mică erori, pentru exactitate le mai reproduc odată,
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Vlad cel Cânăr. 

II. 

Ă , A € __ 

- Ba kr „3%, aula Tensagia ur. llpkeraBui ce past 

— A PIE — 
Bin 16 Baa goenoaa, Epari L& PăaSaa BOEROAn; chin Np6- 

+ A — 

AEparo îi geankaro |& Baa Boegoani; în Bz Si AkT B23- 
= - 

T_ ce 

pACTA, CEAE HA NpECTOAn UpCTEIA H UPETBOBA Akai Aia 

— A — a , 

su noa. H npuae rw 16 Bacapata BOeRoAA Ă cpaenute 
= 
T A AA 4 4 

sugui$ weeue rada le Baa gocao en rpa BSrSpern. 

“- În anul 7020=1512, luna Ghenarie 23. A răposat robul 

lui Dumnezeu I& Vlad voevod, fratele lui I& Radul voevod, 

fiul prea bunului şi marelui 1& Vlad voevod; şi întral 16-lea 

an al vârstei, şezu pe scaunul domnesc și domni un an şi 9 

luni și jumătate. Şi a venit domn l& Basarab voevod și fiind 

luptă au tăiat capul lui 16 Vlad voevod în cetatea București. 

Caplea, fiica lui Vlad Călugărul. 

III. 

-- Ilpkeraan ce paza (Bikia) Hana'k, Azuiti 18 Haaaa Ec€- 
E 

2 , € 

soan n cârpa 6 PăaSaa Bgoegoan n rha Lo Haiaa BEA 

KâTO BOEROANI, EH&IUTA KSI4HHLIA BorAăia REAnkare AEOpuii: 

KA, Bz A'ETO „apă, Aecena DeBpovrapia Ka AH.
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hăposat-au roaba lui Dumnezeu Caplea, fiica lui 16 Vlad 

voevod şi sora lui I& Radul voevod și a domnului l& Vlad ma- 

rele voevod, fost-a jupăneasa lui Bogdan mare'e dvornic, în 

anul 7019=1511, luna Fevruarie în a 2l-a zi, 

4 

A c 

Gu Harpo6n9€ Kamen chTROpH fi oPipacii ra Alapriira 
N A 
Ss, A e A 

. A - N cHS caoâm le Anyrana Alornaa Bo€ao î rap 3eman Alo- 
m Ps 

Ba N 9 A A e 

Aacko, chh Cnaiew Arnaa aoenou. H nonu, mure ere ecr 
m 

€ — — 

averi "Tpzroguuie, î norpâeann Eni 3A€ E2 CTE MpRBIi 
| A - - = A 

A a e Cc, A 

az Akekou Weir npit Ann garourugară rupt l& Poy Boe- 
= 

4 c -.. 

RO, BHSKS hacapasa EOGROAA Hi rmruogă Bz AVECTO WUcTBO 
= = — == _ 

Po e e _ Hr vo _ A T 

€ rr Au, Bhu 6 Rac arie Ale €. Ak. SI. în No, Be Akw 

„3051, Muia A€. Ka, : 

Această piatră de pe mormânt au făcut-o și a împodobit-o 

doamna Marghita fiului său lo Mihail Moghilă voevod și domn 

al țării Moldovei, fiul lui Simeon Moghilă voevod. Și sfârșitul 

vieţei lui e în locul “Târgoviștei, și a fost îngropat aci, în 

sfânta biserică, lăcaşul Dealului, în zilele bine cinstitorului 

domn l& Radul voevod, nepotul lui Basarab voevod, şi a dom- 

nit în locul părintelui său 3 luni, şi a fost tot firul zilelor 

lui 16 ani și jumătate, la anul 7116=1605, luna Decemvrie 

în 27,
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NoriE 

M-rea Dealului este vechie (vezi notițele p. 211), ea a fost refăcută în 

anul 1500 de către Radul cel Mare : <0 zidise—spune viaţa lui Nifon— 
den temelie în domnia sa, tot de piatră cioplită, și stâlpii ușilor şi feres- 

trele tot de marmură, cum se vede și acum Biserică frumoasă și minunată, 

iar a o 2ugrăvi el mau apucat, ce apoi s'au zugrăvil cu porunca lui Nea: 

goe rodă cu văpsele şi cu aur» (ed. Eriiceanu, p. 58-9). Acelaş lucru 

îl mărturiseşte însu-şi Neagoe voevod în hrisovul său dat acestei mănăs- 

tiri (Arch. Stat., în Secţiunea Istorică).—Mihail sau Mibailaş Movilă ne- 

potul lui Eremia voevod, a luptat pentru tron înpotriva vărului său Cons- 

tantin Movilă. Constantin a fost învins în lupta de la Ștefănești la 19 De- 

cemvrie 41607, Puțin după aceea Mihăilaş şi a dat obştescul sfârşit, de 

durere. Asupra unchiului său Eremia. voevod vezi notițele p. 206. El a 

avut de fii pe: Constantin, Alexandru şi Bogdan, iar de fice pe: Maria, 

Ecaterina, Irina şi Zamfira. 

Inseripţiile slave de la Mănăstirea Vierăș.” 

Wlbul clucerul. 

l 

„aa p 
+ Ilpheragiir ca mSnann anoy neannin Harua, Ad ce 

_ - 

4 c A N A 
q A 

anăer, HâAa € Acre Îw Foto fi CA Bolica îi ca nph- 

AA € A N A 

azipi6uie ua rak$ ruoy uamemS: le flaeăaapS roere, aaa 
= A A 
â Tr c c 

A -a 7 a 7 d a 

york npa rege Gatoy le IErpS noâpoaa cvatauSTru rpa 

A — A 

S aeman Aloacreneă ca crunrpoy upe5, vera nzcu ebpuu 
= A = 
ș e A R 

noa roy € Werapuan Gro Bariuoyrui TAa GAY, Iane 

*) Asupra Mănăstirei Vieroș și a inscripțiilor de acolo cf. și art. d-lui General P, V, Năs- 

turel în Revista Albina VIII, “No. 3, 11 și 8. .
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„e cm A - 4 A 

si Bh'A0, Hâno € ca n cphrean. Alan ne cam BaBopazii 
= a | A 

FR c m A 2 i 

Vara raoy GAMOY, 1 Ca BpATII ANA Bh EpPARAACII TROY 
—_ = 

| AM e $ ă NX 

AS Ti CATEOpu Că NVABă TAdBOV ra Em, HI "TAR CLou4 

e a 2 — 4 7 
ca, Mu, îinpua ha, au, ta crăa Gpti îi rhiaipoatovr at. 

PI n A Na A MI 

3ng. ÎL cu co um era roauni ur. 

Această inscripție se află în fața altarului lângă stâlpul din dreapta 

cum întri. Dedesuptul înscripţiei, Albul clucerul, e reprezentat călare pe 

un cal ager, cu coif în cap, cu buzduganul în mână cu mantia-i fluturânăd 

în vânt. Simbol al vitejiei sale. 

-- Apus'au jupan Albul marele elucer, să se știe, când a 

venit lon voevod și cu oastea şi cu viclenie asupra capului 

domnului nostru l& Alexandru voevod, când a vrut fratele 

domniei sale I& Petru voevod a intra domnitor în ţeara Mol- 

dovei cu scepirul împărătesc, atunci toţi credincioșii boeri ai 

domniei lui Jăsatu-l-au ași pierde capul lui, alt-fel n'a fost, 

precum unul Dumnezeu martor este. Eu n'am uitai pâinea 

domniei lui, ci singur mi-am intors faţa la vrăjmașii domniei lui 

și făcutu-m'am pavază capului domniei lui, şi așa m'am sfirșit 

în luna Aprilie a 24 zi, în sfânta Mieveurea în cursul anului 

7082= 1574. Şi am avut atunci ani 23. 

Noniţe. 

Despre moartea vitejească a lui Albul marele clucer ne vorbeşte însu-şi 

Alexandru voevod într'un hrisov. al său dat dia Bucureşti la 30 Ghena- 

rie ; data de an lipseşte. Iată acel pasagiu: «Jar după aceea, în timp când 

ne a lovit pe domnia mea Join vodă cu Moldovenii cu înșelaciune pe la 

Fo:șani, pe când a avut fratele domniei mele Ioan Petru vodă a intra la 

domnia țerei Moldovei, atunci am văzut domnia mea dragostea boierilor 

și a vitajilor domniei mele; şi apoi mii mare dragoste am văzut de la
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cinstitul dregător al domniei mele de mai sus zisul jupân Ivașco vel tornic, 

și de la fratele lui cinstitul dregător al domniei mele jupân Albul vel clu- 

cer, ce nici unul w'u făcut; fiind Joarte bucuroşi a'şi pune ei copetele lor 

pentru capul domniei mele ; şi dacă nu s'ar fi întors ei îndărăt atunci în 

oastea moldoveană cu sulițele, de au apărat capul domniei mele, apoi ca- 

pul domniei mele ar ji căzut ; și în acea ocasiune cinstitul dregător al 

domniei mele jupân Ivişco vel tornic a scăpat din războiu rănit ; iar cins- 
titul dregător al domniei mele jupân Allul vel clucer și a lăsat capul său 
acolo lu vadul ce se zice Râmna lângă satul Jiliștea, pentru capul domniei 
mele, precum singur Dumnezeu este martor și e adetărut». B. P. Hasdeu, 
Arch, Ist., 1, 1; 39—40. 

Crina, fiica lui Miloș voevod. 

II 
== - = 

, ec „n ur 
 Ipbceratu ronsa Gpina, Aszapepa nooinare Îw Aliaw 

A o E „A 
m 4 7 EOH&O H cSnpSuuuă neama NpaBopa FlanSactS ReantoaS 

p x x X e u M A 

KAIOMA, EA ECE AOhpb AEA€ VpTitacreo Spăurentoatov” Ea, 

e Ha A A _ 
Au Baromruitare Îw faeăâuapS none, e. atw „an. 

po 
W. s. Am. 

Această inscripție se află în faţa altarului lângă stâlpul din stânga cum 
întri. E săpată în marmură albă, e bine păstrată. 

 Apus-au doamna Erina, fiica răposatului ion Miloș voevod 
şi soţia marelui viteaz a Albului marele clucer, ce'ui înfru- 

musețat întru toate faptele bune ale creștinizmului, în zilele 

bine cinstitorului lon Alexandru voevod, în anul 7084=1576. 

luna Februarie a 6-a zi. 

*) Asupra datei de mai sus este de observat că, după cifrele <,3n2 urmează un spaţiu gol 
pe câre trebuia săpată ultima unitate, dar care nu s'a săpat. Unitatea e, probabil, ca=t 
şi ca otare citim anul 7084—1576. Atributul de „mare vites“ Albul clucerul nu l-a căpăiat de 
cât în urma morții vitejești de care sa învrednicit în anul 1574.
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Rooea logofătul, 

III 
= - — 

e N T T — — 

Ilpbcratu moyna Poak acroje, ez Abo „ane, Ex Ant 
- = — 

_ e M H A e A 

parowirito le AaeăaapS goero. Il uro e uaa creanie 
= 

r ş 

MAO MIO, CEAO, MECTA, EOAN.., IE MPHAOAE CTOA MOtac- 

wi — A 

rupS Bupo, Grt Bzeenie. Bro ce none no ate cza- 
= 

To 4 e TIT 

pzrui. w(3)eru uro w crro Monacrup, Aa e nponat: w ba 

T H 

H 4 'THI criv WU, di. 

Această inscripție se află la intrare, în partea stângă. 

Apus-au jupân Rodea logofătul, în anul 7085=1577, în zi- 

lele bine-cinstitorului I& Alexandru voevod. Si tot ce a avut 

de agoniseală mult puţin, sate, locuri, mori, le-a adaos sfântei 

mănăstiri Viroș, sfântei Vovedenii. Cine va cuteză după moar- 

tea mea a lua cevă de la sfânta mănăstire, să fie blestemat . 

de către Dumnezeu şi de cei 318 sfinți părinţi, amin. 

Pecula „Ceurdeanul, 

IV 
- Ps - 

, e 2 | _ „N ro 

+ Ilpicrâzu pan cite IiinSaă, cu sna Grpo€ aw, îi 

re 21 N e nu re 
Maru e Bumuă, ue 4Sna oră no îi Sun e Grâna. 

*) Citirea «Ponto este probabilă.
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-, c e a e $ 4 Ş ş 

H npben ez Ann GArOUITHECA n ĂXpPSABBHEOA HR NAUIEA 

Aa T z A T A 

id AM none, pa ab „ape, eraa ue Wrug 6ro ea 
  

A'bemuenoe aeate kA once, acua GOi. ez 8 anu. 

Această inscripție se află la întrave, în partea stângă. 

Apus-au robul lui Dumnezeu Necula, fiul jupânului Stroe 
sogofătul și al mamei lui Vişa, nepotul jupânului Fota postelni- 

„cul și a jupâniţei lui Stana. Și a răposat în zilele bine cin- 

stitorului și de Christos iubitorului domn al nostru 1& Mateiu 

voevod, în anul 7142=1633, când era părintele său în (ara 
Leșească la oaste, în luna lui Octombrie în 6 zile.



  
Filigranele hârtiilor documentelor moldovenești din Xrchivele Braşovului. ;
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LEGENDELE PECEŢIILOR STAMPATE 

Radul eel Frumos 

«100 PAASAR ROGROAA, THE 3E MAH STPORBAS- 
XiH=le Radul voevod, domn al ţării Ungrovlahiei». 

Viad Țepeș 

« 100 BATA, ROHROA, MATIO BĂIO H FOCIIOAHU 

3EMAH YNTPO=I& Vlad voevod, cu mila lui Dumnezeu și 

domn al ţării Ungrovlahiei». 

Radul eel Mare 

«+ 160 PAAXĂ BOEROAS, MHAOGTIIO BăIGIO H 

TOCIIOAHN=I& Radul vcevod,cu mila lui Dumnezeu și domn». 

Vlad cel Tânăr 

«tf 16) BĂMAR BOEROAA, MHAOGTHIO BXHEIO 
TOCIIOA =la Viad voevod, cu mila lui Dumnezeu domn». 

Neagoe Basarab 

1) «+ MATIO BXHO 100 BAGAPAGA ROHROAS H 

TNh=Cu mila lui Dumnezeu le Basarab, voevod şi domn». 

2) ce 160 BAICAPABA BOHROAA, ALACTIO BĂIO 

TOCIIIO H LOCHNOAHHh=16 Basarab voevod, cu mila Dom- 

nului Dumnezeu şi domn». 

3) «t GHTROPH GE CH NGUYATHHRh (G0T) TAL. 

BĂSTORRPHH IGONSI. NHTOE BOGROA=Făcutu-sa a- 

ceastă pecetie de drept credinciosul domn loan Neagoe voevod».
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Vladislav voevod 

«f 100 BĂTAHGAAE ROHBOA, BXIO MATIO U rOG- 
IIOAHN=1o Vladislav voevod, cu mila lui Dumnezeu și domn». 

Radul de la Afumaţi 

«cr 100 PTASA BOHBOASI NOBATO H TAR BASIUL- 
Rhl=l& Radul vozvod cel nou şi domn român». 

Vlad vHlăduţă 

«+ GIH IIEYAT 160 BAIA BOHBOAI AAAAH H 
THh=Această pecetie (e) a lui la Viad voevod cel Tânăr şi 
domn.» 

Vlad Vintilă 

«tr 160 BARA BOHEOAd, CHh PAASA ROHEOAA 
H INE=l& Vlad voevod, fiul lui Radul voevod şi domn», 

Mihai Viteazul 

«TH MAB XE MAPAIE= şi rugă și milostenie -- IG0 AH- 
XAHAh XTPORĂRXHGROH, BOCROA, APATRAĂCROU 
H ALGOAA 3EAAH=lă Mihail (domn) al Ungrovlahiei, voe- 
vod Ardealului şi al ţării Moldovei». | 

Norire. 

Legendele peceţiilor de mai sus se citese şi în cuprinsul cărţii, unde 
în parte se publică şi documentele la cari sunt aplicate. — Legenda e- 
xactă a pecetii lui Teodosie voevod (vezi p. 26 doc. X), este următoa- 
rea: «ţ MĂTIO BĂBIO 1601 OECOAOEIE EOGEOAS H FAR = Gu mila 

- 1ui Dumnezeu Ioca(n). Teodosie voevod și domn». — Pecetia lui Ra- 
dul vodă de la Afumaţi cu atributul de «HOBALO=ce1 Nous, afară de 
documentele citate la p. 51, se afl aplicată şi pe cele următoare : 22 No- 
embrie 1523 (Arch. Stat., Episcopia Argeş, pach. 2 bis, No. 2); 10 Sep- 
tembrie 1527 (Arch. Stat., M-rea Bistriţa, pach. 44, No. 2); 2 Septem- 
brie 1528 (Acad. Rom.) şi 29 Octombrie 1528 (Arch. Stat., M-rea Covora. 

22
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pach. 9, No. 2). — la pagina 68, doc. XXVI, legenda pecetii nu sa citit 

şi documentul sa atribuit greşit pe sama lui Radul vodă Paisie. Docu- 

mentul este de la Radul vodă cel Frumos; legenda pecetii e cea urmă- 

toare : «f 160 PIASAR ROGROASI, TH 36MAH YIPOBASMXIH=I5 Ra- 

dul voevod, domn al Țării-Ungroviahiei».— Legenda exactă a pecetii 

lui Roman II. fiul lui Alexandru cel Bun (vezi p. 98, 99, doc.. XLII), 

este : <f NGUASTE POAMAHE EOGROARhI=Peeetia lui Roman voevod». 

De aşijderea pecetia lui Ștefan cel mare la p. 122, 123, doc. XLVII: «H6- 

UATE GTEVAHA ROGROAhI= Pecetia iui Ştefan voevod:.—lLa pece- 

tia lui Mihai Viteazul descrisă la p. 29%, adaog şi pecetia inel; ea poartă 

următoarea legendă : «ţ IISPGTUHE 100 AHXAHA ROGBOAM=Inetul lui 

16 Mihail voevod> Arch. Siat., M-rea Cotroceni, pach. 59, No. 10.



INDICE DE NUME PROPRII 

NOTĂ. — Numirile, cari se repetă prea des în eoprinsul cărții, nu 
le-am extras. 

A fumaţi (satul) 51. 
Agram 199. 
Alba Iulia 84. 
Albania 128-130, 298, 
Albul clucerul Golescul 80,279, 

228-330. 
Albul spătarul 119, 121 (stol- 

nicul) 9240, 241. 

Albul, boerul lui Alexandru 
Aldea 14,2 211,242,214,216,219. 

Alce Andreiaş 324, 
Aldea, din Pârscov 252, 253, 
Alexandr a,fiica lui Mircea Cio- 

banul 243. 
Alexandria din Egi pt 56, 
Alezandri ia, fiica i Ştefan II 

87,9 
Alo tanăru - Aldea, fiul lui 

Mircea cel Bătrân 3,209-290, 
309 

Alexandru, fiul lui Mircea, 
nepotul lui Mihnea cel Rău 
16, 35, 61, 62, 80, 81, 83, 244, 
276, 978; 979- 989, 984.986, 
298,303, 307, 398- 334. 

Alexandru, fiul lui EHarvat 10- 
gofătul 27, 

Alexandru cel Bun, fiul lui 
Roman voevod 87, 88, 91, 9%, 
97-101,103, 105, 108 „109 4, 
112, 144, 115, 117, 190, 147, 

148, 164, 224, 993! 295, 995,   

Alexandru, fiul lui Ştefan II 
87, 98. 

Alexandru, fiul lui Alexandru 
cel Bun 88, 226, 

Alexandru-Alexanărel, fiul 
lui Iliaș voevod 87, 88, 100, 
119, 15, 194. 

Alezanăru, fiul lui Petru III 
Aron 116, 

Alezandru, fiul lui Ştefan cel 
Mare 147, 148, 150-152, 185. 

Alexandru, "fiul lui Olobei 148. 
Alezanâru Lăpuşneanu (in 

călugărie Pahomie monahul) 
fiul ui Bogdan Viad 159, 163- 

* 165, 168, 175, 183, 184, 194, 
196, 275, 321, 322, 

Alezxanăra voevod "160. 
Alexandru, fiul lui Eremia 

Moghilă voevod 206. 
Alexandru, frateie lui Mih- 

nea Turcul 275, 981, 
Alexandru Dimitrie, 280, 
Alexandru Iliaş voevod 982, 

305. 

Alexandru Macedon 300, 
Alexeni 209, 211. 
Alexie din 'Trapezunt 148. 
Alibeg 276, 978. 
Alibeg, fratele lui Skenderbeg 

315. . 
Amasia 92, 93



Amlaş 9, 931, 935 (Amlaş şi 
Făgăraş) 996. 

Anna Neacşa, soția lui Alexan- 
dru cel Bun 87, 88, 97, 225; 

Anna, fiica lui Alexandru cel 
Bun 87. 

Anna, soţia lui Manoil Man- 
gup 148. 

Anna 148. 
"Anna, fica lui Petru Hareş 

158-160, 
Anna, fiica lui Bogdan Vlad 

168. 
Anna, soția lui Vladislav voe- 

vod (1523-1525) 9255, 
Anna, soţia lui Vasile Ciol- 

hanschi 9275. 
inca, sora lui Basarab cel Tâ- 

„A năr 325, 7 
Anca. soția lui Vlad cel Tâ- 

: măr sau Vlăduţă 5, 946. 
Anca, din Coiani 61-63, 
Anca, nepoata lui Radul cel 

Mare 65. 
Anca, fiica lui Mircea: Cioba- 

nul 943.. 
Anca, nepoata Dobrei 245. 
Anca, soția lui Vlad-Vlăduţă 

946, 941. 
Anca, soacra lui Dragomir lo- 

gofatul 303. 
Anca, fiica lui Jitian 941. 
Ancuţa, soția lui Nicolae-Pe- 

trascu voevod 304. 
Anastasia, mama lui Alexan- 

dru cel Bun 87. 
Anastasia, fiica lui Alexandru 

cel Bun 87, 88, 995. 
Anastasia, fiica lui lliaş voe- 

vod 88. 
Anaştasia, (țarina) 148. 
Anastasia (M-rea) 163. 
Anastasiu, soția lui Bogdan 

Vlad 168. 
Anastasie, episcopul 

169, 170. 
Anastasie, egumenul Galatei 

273, | 
Andreiaş 949. 

de Vad 
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Andreiaş (craiul) 306. 
Andreica din Feldioară 19%, 

193. 
Andrei hatmanul 9273. 
Andrei postelnicul 269-272. 
Andrei banul (călugărul) 293. 
An helina, fiica lui Neagoe Ba-. 

sarab 19, 173, 147%, 207. 
Anghelina doamna 160, 
Anghelina, fiica lui Lăpuşneanu. 

164, 274, 975. 
" Anghelina, soția lui Gligorcea. 

vornicui 9092, 203. 
Anglia 974. 
Aninoasa (M-rea) 985. 
Antemia, fiica lui Alexandru 

Lăpuşneanu 164, 274, 975. 
Antemia, fiica lui Mateiaş lo- 

gofătul 178. 
Antim Ivireanul 9. 
Antonie 312, 313. 
Antonie cămăraşul de Ocne 

391, 892. 
Antonie Lungul 249. 
Antonius, fratele lui Kendi. 

Frenți 84. 
Apalea 156-158. 
Apostol (sau Curt SalamCeauş),. 

fiul lui Lane banul 297, 
Arfa 939. 
Argeş +M-rea) 943, 264-207, 

321. 
Ardeal 154, 155, 186, 187,913, 

215, 247, 291, 992, 304, 300, 
307. 

Ardeleni 3. 
Arnota (M-rea) 302, 
Argeş (Curtea de) 3, 52, 174, 

941, 949, 
Aslan 243. 
Avram 148. 

Fable (schitul) 240. 
ăcău 89, 99, 145, 146, 152. 

Baciul județul, din Bucureşti: 
281. 

Badea 247.



Badea 9238. 
“Badea Aiaz 959, 963. 
"Badea Cocorescu 946, 2417, 
Badea grămăticul 309. 
“Badea, “fe atele lui Udrea banul 

"Badea, fiul lui Badea logofă- 
tul '65. 

Badea lozotătul, din Făleoi 
5, 

"Badea paharnicul 10, 234, 238 
250, 231. 

Bădică comisul 253, 254. . 
Bahna 937 (seliștea) 249-251. 
Baia 299. 
Baia din Transilvania 309, 
Baia 87, 88, 299. 
Balea paharnicul, ginerele lui 

Radul Paisie 65. 
Balea spătarul 303, 304, 
Pălășeşti 193, 991, 994, 
"Bălenii (boerii) 10, 
Băleşti 237, 238. 
Fălteni 3, 4, 308. 
Balint 219. . 
Bălţatul uşier 188-190. 
Balibeg 32. 
"Băneşti 244, 945, 
Bărbăteşti 238. 
Barbier jurjea 824, 
Barbul Deteoviei postelnic 4. 
fBarbul banul 10, 39, 61, 234, 
| 236, 233, 239, 250, 254, 954, 

395, 
Barbul, fiul lui Badea logo- 

făt 65. 
'Barbui, fiul lui Preda banul 4. 
Barbul paharnic 211, 212. 
Barbul, ginerile lui Mircea Cio- 

banul 243. 
yBarbul, fiul lul Danciul vor- 

nic 802. 
vBarbul, fiul lui Staico logo- 

fat 6. 

“Barbul postelnic, fiul lui Stan- 
ciul spătarul 83. 

Baratul, v. Martinuzzi 165. 
Bârcan vistierul 306, 307. 
Bârna (valea) 192, 193. 

> 
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Barovius 288. 
Barta 319, 313. 
Bârlad 310, 311,181, 184, 185, 
Bârladeni 344. 
Bârsa 92, 93, 96, 100, 103, 105, 

108, 146, 190, 156, 157 
Barţiculeşti 308. 
Basarab cel Bătrân 4, 
Basarab cel Tânăr 9, 48, 19,: 

141,144,145, 241 „314, 315, 
395, 

Basarab, fiul lui Dan II, 19, 
199, 290, 938. 

Basarab "Pretencentul 294, 
307. 

Faslea Pârgar 74, 75. 
Bașia 89- 9, 
Bașoteni 921, 994, 
Batăr Ştefan 136, 137. 
Benetta sau Benedetta, soția 

lui Pârvul clucer 280. 
Belgrad din Serbia 32, 190. 
Belgrad din Transilvania 309, 
Rerivoe 3, 

Bica Andreiaș 83, 84. 
Bielski, cronicar polon 185. 
Bilțul, "oer al lui Neagoe Ba- 

sarab 276, 978. 
Bistriţa (M-rea) din Oltenia 

240), -259, 257, 261, 262, 993, 
305, 3825, . 

Bistrita (M-rea) din Moldova 
4 37, 88, 145-147, 163, 164. 

Biserica, Domnească! din” Târe 
govişte 244, 

Birtălan diacul 156-158. 
Bitvar, v. Buda 12, 13, 101, 

103, 106, 109, 147, 120, 
173. 

Bizantini 290, 
Boba, fiica lui Radul cel Mare 

249, 944, 045. 
Bocotan comisul 78, 79. 
Bojidar, tatăl lui Dumitru Io- 

gofătul 75. 
Bojin 62, 
Bogdan II, fiul lui Alexandru 

cel Bun 37, 88, 98, 140, 111, 
115, 147, 92%,



Bogdan, fiul lui Ştefan celMare 
147, 148, 163, 164, 167, 168. 

Bogdan, fiul lui Alexandru 
Ştetan 185. 

Bogâan, fiul lui Petru Fareş 
158-160. 

Bogdan,fiul lui Alexanâru Lă- 
puşneanu 164, 193-196, 200, 
201, 203,959, 271,974, 275, 

Bogdan, fiul lui Eremia Mo- 
yhilă voevod 206, 328, 

Bogdan Vlad, fiul. lui Ştefan 
cel Mare 13, 147, 149, 173. 
174, 196, 

Bowdan, fiul Neanciului. 7. 
Pogdan. spătar 234, 9236. 
Bogdan vornicul 6, 326, 327. 
Bozatul (lacul) 168. 
Bobeşti BU8. 
Bogza 204. 
Bolovan 10. 
Borăşti 16, 316, 317. 
Bordon, v. Vidin 13, 
Botoşani 158. 
Boța 219. 
Boreioiul 803. 
Bozen în Tirol 974. 
Brăila 139-144, 
Brăileni (boerii) 140, 441. 
Bran (pasul, vama, muntele) 

217, 34, 35, 54- -56, 288, 
Bran, "pboerul lui Vlad Călu- 

gărul 937, 988, . 
Braneşti 238. 
Bratul popă 15, 16. 
Bratul scriitor, din Ne 

265, 206. 
Bratul Vâlcu 2/7. 
Brătieşti 237, 
Bucovaţ 242, 980, 
Bucovățul Nou (M-rea) 280. 
Bucovina 115. 
Bucium vistier 149, 150, 
Budac lanăş, biroul Bistriței 

din Transilvania 308. 
Budeşti 9, 10. 
Bulesăuţii 224, 924. 
Bulgaria 31. 
Bulgari 196, 497, 199,925, 997. 
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Burgio, nunțiu apostolice 32 
173. 

Buzăieni (boerii) 141,443, 144. 
Buzești (boerii) 56. 
Buzeu 142, 143, 215, 917, 981, 

294, 

Caise-Catun, fiica lui Mihnea 
Turcul 281. 

Calea, soția lui Detco arma- 
şul 62. 

Calciu scriitorul 211, 212, 
Calea 285. 
Calea, fiica lui Danciul vorni- 

cul 302-304. 
Calina, sora Negoslavei 325. 
Calinichia, mama lui Mircea. 

cel Bătrân 3. 
Calotă banul 309. 
Calotă Cocorescu 246, 247. 
Calotă slugerul, fratele lui Do- 

hromir 299, 300. 
Calotă vistierul 234, 236, 250, 

951. 
Câineni 233, 236. , 
Călțuna, mama lui Mircea Pre- 

tendentul 141, 14%. 
Comanii 35. 
Câmpulung din Moldova 174, 

175, 187, 188, 190, 191, 203, 
904. 

Câmpulung din Muntenia 24-26 
Cândreş, trimisul lui Neagoe 

Basarab 20, 21. 
Caplea, fiica lui Slaico logo- 

fatul 6. 
Caplea, fiica lui Tudosie banul 

984. 
Caplea, fiica lui Vlad Călugă- 

vul 4-6, 985, 326, 327. 
Capotă vistierul 953-954. 
Catalina, soția lui Radul cel 

Mare 5, 50, 51, 237, 242. 
Cataluiul (M- rea) 983, 284. 
Catina din Clăteşti 983. 
Caraca diacul 151,152. 
Cârbuneştii 9299,



Cârjeu vistierul 256, 961. 
Cârjeonae sau Magdalina ca- 

lugăriţa 257, 259, 260, 262, 
263. 

Cârlig Orbul 63. 
Cârstea 14. 
Cârstea 147. 
Cârstea din Glod 240, 241. 
Cârstea scriitor 121,192. 
Cârstea vornicul 286, 287, 
Cârstii (vadul) 168. 
Cârstian fost vornic 10, 234, 

236, 240, 241. 
Căvrstian din Stâncești 285. 
Câwstina, fiica iui Padul cel 

Mare 65, 9242, 944. 
Cârstina, fiica lui Radul Pai- 

sie 65, 293. 
Cazaci 270, 272. 
Cazan, logofătul lui Alexan- 

dru-Aldea 241, 212, 
Cealapie împăratul 213-217. 
Ceauşul boer 74, 75, 
Cehia 101, 103, 106, 109, 117, 

120, 324. 
Cepturvoe 303. 
Cernădia 299. 
Cernăuţi 323, 324. 
Cetatea-Albă 111,112, 130,149, 

188, 919. 
Cetatea Flotelor 300. 
Cetăţuia din Râmnic 52, 58. 
Ceurii 16, 316, 317, 
Cheajna, fiica lui Alexandru 

cel Bun 88, 295. 
Cheujna- Mariafiica lui Ştefan 

cel Mare 147. 
Cheajna, fiica lui Petru Rareş 

şi soția lui Mircea Ciobanul 
80, 81, 158, 279. 

Cheajna, fiica lui Alexandru 
Lăpuşneanu 974, 275. 

Chera, soția lui Vlaicul cluce- 
rul 981. 

Cherbeleţ 16, 35. 
Chiev 147. 
Chilia 98, 110, 112, 115, 130, 

149, 188, 315. 
Chinciul 10. 
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Chirca comisul 63. 
Chirca comisul, fiul lui Gher- 

ghe logofătul 299. 
Chiril Patriarhul 56. 
Ciocadia 299, 
Cislău 944, 252, 958. 
Cisnădienii 53, 55. 
Cirus 300. 
Ciubăr Vodă 110. 
Ciumernecul 945. 
Clăteşti 283. 
Clocacina 921, 924, 
Cobăcini 191, 224. 
Cocoreşti (boerii) 246, 
Colonia 101, 103, 106, 109. 
Coluniţa 244. 
Comşa 53-55, 
Comnini 148. 
Constandin 219. 
Constantin, fiul lui Petru Ra- 

reş 158-160. 
Constandin, fiul lui Alexan- 

dru Lăpuşneanu 274, 275. 
Constandin, fiul lui Mihai ba- 

nul 981. 
Constandin, fiul lui 

Moshilă 206. 
Constandin Basarab voevod 

239, 
Constantin Cantacuzino 304. 
Constandin Şerban voevod 

244, 984. 
Constantin Suţul voevod 275. 
Constandin Tăulul, rostistrul 
staroste de Cernăuţi 323, 324. 

Constandin vistierul 277, 279, 
Constantinopol 128-130, 173, 

290, 928, 243, 280, 297, 324, 
Conţ Mihail 219. 
Coresi logofâtul 65, (scriito- 

rul) 261, 964, 239, 303. 
Cosainul 285. 
Costea Andronic 4111, 
Costea 10. 
Cosoba 954, 938. 
Cosova 254. 
Cosoroavă grămăticul 248. 
Costea părcălabul 108, 110. 
Costea vornicul 102, 105. 

Eremia



Costea vistierul 16, 318, 319, 
Costi Orăş 108, 4110. 
Costești 16, 305. 
Cotnari 167, 269, 27]. 
Cotmeana (M-rea) 220. 
Cozia (M-rea) 77, 219, 220, 

223, 235, 305, 305. 
Cozma 119, 191. 
Cozma Moreul 314, 315, 
Covurlui 199. 
Craciota 6. 
Craiova 62. 942, 300, 395. 
Crasna 299. 
Crăcău 221, 224. 
Crăciun 183, 184. 
Crăciun vornicul 202. 
Crăciun vistierul 9255, 266. 
Crângul 955, 261. 
Ceaăseşti 160. 
Crâstian 919. 
Crăstieneşti 10 
Crăstieneşti din : Moldova 221, 

994, 
Cretul lotrul 269-971. 
Cromer 116. 
Cruşovul 295, 297, 305. 
Cuceşti 16. 
Culeaţii 293, 308. 
Curtea Domnească 243. 

Dan 1, 3, 28. 
Dan 11, 19, 217, 920, 309, 310. 
Dan, fiul lul Mireea cel Bă- 

trân 3, 217, 219, 290. 
Dan Buzescul (scriitorul din 

Zoreşti) 297, 
- Dan din Glod 240, 24, 
Dan Oteșanul 237, 238. 
Dan pârcălabul 174, 175. 
Dan spătarul 245. 
Dan vtori vistier 308. 
Danciu! fratele lui Barbul ba- 

nul 825. 
Danciul comisul 10, 39, 61, 

240, 24. 
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Danciul, fiul lui Dan II, 19, 
290. 

Danciul Gogoaşe 11, 61-63. 
Danciul Huru “pârcălabul 181. 
Danciul mare armaş 250, 231. 
Danciul paharnicul '260, 264. 
Danciul pârcălabul 41. 
Danciul vornicul 302, 303. 
Daniil preotul 202. , 
Dară grămăticul 247. 
David 148. 
David, fiul lui Danciul vorni- 

cul 302. 
Dâmboviţa 159, 
Deal (M-rea) & 209-2H, 8, 

243, 249-948, 254, 383- 285, 
393, 304, 325, 327, 328, 

Dediul banul 937. 
Degeraţii 303. 
Dejul 179. 
Descopereștii 283. 
Despina, soția lui Neagoe Ba- 

sarab 19, 48-50,174, 264-267. 
Despina, fiica lui Petru Şchio- 

pul 273, 974. 
Despina, fiica lui Alexandru 

Mircea 16, 281. 
Despina, vara primăvara a 

doamnei Despina 267. 
Despot loan Tarul 159, 160. 
Detco armașul 62, 63. 
Detco banul 937. 
Detco postelnicul 961, 264. 
Deva (castelul) 973. 
Didea din Sad 53, 55. 
Dichiseşti 9285. 
Diicul banul 237. 
Diicul comisul 16, 318, 319. 
Diicul pârcălabul 4 
Dimitrie Iacşici 245. 
Dinga postelnicul 80, 81. 
Dinţeşti 984. 
Dionisiatul (M-rea) 196. 
Dlugosz cronicarul 88, 89, 110, 

115, 116. 
Dobra, fiica lui Mircea Cioba- 

nul 943, 245, 280. 
Dobra, fiica lui Balea paharni- 

cul din Pietroşani 65. 

947.



Dobromir banul Craiovenese 
271-279, 281, 298-300. 

Dobrovăt (M-rea) 168. 
Dobrul 121, 192, 
Dobrul logofătul 123. 
Dobruşești 3 
Dolcinia, mama lui 

321. 
Dorin pitarul 152, 
Dorohoiu 87, 209, 
Doroteiu Arhiepiscopul Ochri- 

dei 126-130, 226-299. 
Doroteiu monahul (11. 
Dragodan voevod 33. 
Dragoe spătarul 4, 
Dragomir banul 937. 
Dragomir hanul, nepotul lui 

Dobromir 299. 
Dragomir Călugărul fiul lui 

Vlad cel Tânăr 5, 33, 948. 
Dragomir, logofătul lui Petru 

Șchiopul 8U3. 
Dragomir al lui Manea 240, 

241. 
Dragomir (popa) 315. 
Dragomir paharaicul 253, 254, 
Dragomir postelnicul, fratele 

Doaranei Stanca 301, 302, 
Dragomir spătarul 4, 
Dragomir stolnicul 10, 250, 951. 
Drazomie stratornicul 10. 
Dragomir Scurtul, hoerul lui 

Radul Paisie 49, 50. 
Dragomir vistierul, ginerile lui 

Petraşcu voevod 298. 
Dragomireşti 921, 924, 
Dragoslav Puroarul 33, 2977, 

978. 
Dragul spătarul 35. 
Dragul luzbașa 244, 
Dragelă Tâmăşanul 313, 315. 
Drăsan banul de Glena 245. 
Drăgan postelnicul 52, 253, 254, 
Drăgan spătarul 253, 954. 
Drăgălhna, sora lui lon Buza- 

tul 315. 
Drăghici 4. 
Drăghici, fratele lui 

banul 238, 325. 

Necoară 

Barbul   

Drăghici Gogoaşe 11, 61-63. 
Drăghici paharnicul 10-11, 
Drăghici marale spătar259-266, 
Drăghici, fiul lui Stanciul spă- 

tar 89. 
Drăghici marele vornic259-264. 
Drăghici scriitorul 277, 979. . 
Drăghici al lui Stoica 240, 24. 
Drăgoeşti 298, 302, 303. ” 
Drăgoiu Banov, boerul lui A- 

lexandru-Aldea 214, 212, 
Drăguş Căpitanul 289, 290, 

29]. 
Drăguşin banul, fratele lui Mi- 

trea vornicul 304. 
Duma Braevici 102, 104, 105, 

108, 110. 
Duma vornieul 259, 963, 

Duma, fiul lui Vlaicul pâreă- 
labul 147, 

Dumbrăvița 291, 994, 
Dumitru banul 301, 
Dumitru Boldiea seriitorul282, 
Dumitru diacul 130, 
Dumitru din Bucureşti 17, 18, 
Dumitru Filişanul slugerul, ne- 

potul lui Dobromir banu! 299 
Dumitru logofătul 73. 
Dumitru logotătul cel mic 294. 
Dumitru, fiul lui Ivan 'Țare- 

viciul 148. 
Dumitru paharnicul 240, 241. 
Dumitru spătarul 277, 279, 
Dumitru vecin 282, 
Dumitraşco, fiul lui 

Cercel 300. 
Dumuncuşeviei Steteo 119, î21. 
Dunărea 24, 95, 130, 933, 236, 

248, 
Dvorineşti 221, 

Petru 

994, 

Ecaterina. fica lui. Eremia 
voevod 398. , 

Ecaterina, soția lui Alexan- 
dru vodă Mircea 16, 279-281.



Efrem, episcopul de la Râm- 
nic 803-305, 

Enipt 56, 307. 
Elan (râul) 315, 
Elarion egumenul 9. 
Elena Cherepovici, soția lui 

Petru Şchiopul 273, 158-160. 
Elena, fiica lui Alexandru vodă 

Mircea. 16, 281, 282. 
Elena, fiica lui Radul vodă Şer- 

ban 304, 
Elias Conradt 300. 
Elisafta logofeteasa, 

doamnei Neaga 282, 288, 
Elisafta, doamna lui Eremia 

Moghilă voevod 205. 
Elisaveta (câlugăriţa) 986. 
Episcopia Râmnicului 303, 304, 
Eremia egumenul 247. 
Eremia logofâtui 307. 
Eremia Moghilă voevoăd,202- 

206, 328, 
Eremia vornicul 973. 
Erina, fiica lui Miloş voevod 

80, 279, 330. 
Erina, nepoata lui Danciu Huru 

181. 
Erusalim 16. 
Esteul 286. 
Esther» 280, 
Euprazia, soția luiVlad 1 Dra- 

cul 3, 51, 52, 
Europa 9218. 
Eustatie, stareţul M-rei Bis- 

trița din Moldova 145, 146. 
Evdochia 147, 148. 
Evdochia, fiica Ţarului Ivân 

148. 
Evloghie scriitorul 111. 

Fabrizzio Adorno 280. 
Farcaş agă 992, 
Farcăşeşti 237. 
Fâgărași 178, 931, 235, 
Fâltoeşti 293, 308. 

nepoata . 
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Făsăiani 984. 
Fâlciu 315. 
Fântânele 61. 
Fântânele din Moldova 221, 

994, 
Fâtul, fratele lui Nicoară 321. 
Feldioara 192, 193. 
Ferdinand ciaiul 154, 155. 
Fiera logofătul, tatal Papei 

logofătul 294. ” 
Filoteia (M-rea) din sfântul 

Munte 51, 940. 
Floarea, fiica lui Efrem Huru 

Florea scriitorul 24]. 
Florica, fiica lui Mihaiu Vitea- 

zul 303-307. 
Focşani 329. 
Fos [Hunăş, judeţul Braşovu- 

lui 71, 79, 74, 75. 
Fometeşti 299. 
Fota postelnicul 331, 332. 
Fotea județul 305. 
Franciscani 974. 
Frangopulo Constantin 980, 
Fratoştița 247. 
Frăsinetul 996, 297, 305. 
Frujina, fiica lui Cârstian din 

Stânceşti 985. 

Galata (M-rea) 273, 974. 
Gălăşeşti 9, 10. 
Galiţia 3, 
Ganos Fortunat 824. 
Gaşpar 135, 136. 
Gavril Gregorovici scriitorul 

164. 
Gavril Moghilă voevoă, 305. 
Gavril monahul 97. 
Gavrilă stolnicul 206. 
Gâneasa de lângă Olt 967. 
Găojani 983. 
Găjoane 315. 
Gâvâneşti 239. 
Genune (vadul) 933, 935, 236.



Gheaţeu pârcălabul 192, 1193. 
Ghedeon, episcopul R âdăuţilor 

2173 
Ghedigold, voevodul Podoliei 

10 
Ghes Andreiaş 324. 
Gheorghe câmăraşul 943. 
Gheorghe hatmanul 273, 
Gheor ghe, initropolitul Sucea- 

vei 9173. 
Gheorghe scriitorul 293, 
Gherghe logofătul, fratele lui 

Dobromir banul 299, 300. 
Gherghe evreiul 70, 71. 
Gherghe vraciul 71, 72. 
Gherghina 285. 

Gherghina pârcălabul 4 8.11, 
230, 231, 239. 

Gherghița '95 53, 
Gherman misionarul 51. 
Gherţig Andreiaş 324. 
Ghigoiască 308. 
Ghindeni 983. 
Ghitioară 284, 285. 
Giura logofătul 56, 259, 
Giurcău "vameşul 68-69. 
Giurgiu 943. 
Giurgiu (Ghergen) castelul 309 
Glavacioe (M-rea) 239, 284, 
Glena 245. 

Gligorcea vornicul 2U1-203, 
Clodul 13, 14, 940, 241. 
Gogoşoia 4. 
Golea 219. 
Goleşti 80, 
Golgota (M-rea) 305. 
Gonţea paharnicul 977, 979. 
Conţu tizanul 264, 206, 
Gostavaţ 981. 
(totea 299. 

Govora (M-rea) 13, 237, 239, 
940, 241, 943, 308. 

” Grajdana, sora lui Udrea ba: 
nul 808. 

Greci (satul) 4 

263. 

, 904. 
Gregorie, Dire Bistriţei 191, 

do 

Gregorie exumenul 87. 
Gregorie mitropolitul 164.   

„Herlea 

Gregorie monahul 160. 
Grozav David diicul 324. 
Grozav pârcălabul 183, 185. 
Grozâveşti 283. 

= Hatiz paşa 292 
Hamza marele ban Craiove- 

nese 960, 264. 
Hamza banul din Obislav 83. 
Hamza Domnitorul Rumelie: 

215, 217, 
Hamza fiul lui Stanciul spătar 

83. 
Hana Lucinic 96. 
Hanaş-Begner 24, 95, 
Hanaş maistorul 19-21,  - 
Haneş decanul 86, 87, 99, 93. 
Hanos purgarul 219. 
Harvat logofătul 35-37, 
Harvat spătarul 250, 951. 
Harvat stolnicul 977, 279. 
Hăeşti 16, 317, 318. 
Hâra chelarul 182. 
Hârlău 136, 137, 147, 155, 158, 

167, 168, 170, 171, 205, 
Heidenștein 999, 
Hera logofătul 994. 

șoltuzul din Bârlad 
310, 311. 

Hinţa 13, 14, 939-944. 
Hlăpeşti 921, 294, 
Horezul (M-reay 280. ? 
Horodniceni 177, 178, 
Hotărani (M-rea) 304. 1 
Hotin 110, 147, 195, 196. 
Hrisafina, "fiica “lui Mihaiu ba= 

nul 280, 281. 

Hrisantie "arhimanăritul 280. 
FHriseşti 299. 
Hrizea portarul 292, 
Hrizea vistierul 245, 
Hrusana 39. 

Huniad Ioan 4, 110,115. 
Huru Etrem 181. . 
Huru vornicul 178-181. 
Huşi 164, 181, 191.



Iacob 148. 
Yacob din Cotnari 167. 
Jacob Mitropolitul 165. ? 
lacob cel Bătrân 324. 
Iacşici Dimitrie 13. 
lalomiţă 209, 211. 
lanăs comisul 303. 
lanăş Craiul 454-158, 176,177, 
lanăş grămăticul 240. 
Ianăş, voevodul Ardealului 98, 

30, 
Jane vistierul, banul 269, 274, 

2175, 976, 297, 298, 300-302, 
Iane marele postelnic 300. 
Tano 210. 
Jarciul, boerul lui Alexandru 

Aldea 911, 212. 
Jași 197, 199, 205, 906, 974, 272 

291. 
Ibrahim beg, fiul lui Mihnea 

Turcul 981, 
Ihuma-Catun, fiica lui Mihnea 

'Tureul 981, 
Ilarion, Mitropolitul Ungrovla- 7 

hiei 240. 
Jlie-Iliaş, fiul lui Alexandru 

cel Bun 3, 85-88, 97, 9%, 
110, 112, 444, 115, 164, 295, 

Tlie, fiul Lui Petru III Aron 116. 
Hiaş Modruz 119, 121, 
Ilias scriitorul 119, 191. 
Iliaș, fiul lui Ştefan cel Mare 

147, 148. 
Xliaş, fiul lu: Bogdan Vlad 168. 
Ilie logofătul 993-925, 
Ilie voevoă, fiul lui Petru 

Rareş 158-160, 178. 
lie Rivavat 5. 
1lie Radul, fiul lui Radul cel 

Mare 249, 264-268, 
Ilinha, fiica lui Nicolae Pe= 

traşcu voevod 204. 
Ilinca fiica lui Barbul banul 

825. 

Ilisafta, fiica lui Mateiaş lo- 
zofătul 178. 

Alisafta, sotia lui Iane vistierul 
275, '976. 
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lua 191-193. 
Iluani 191-193. 
Iliș juratul din Vad 308. 
Ioachim 147. 

Ioachim învățătorul 163. 
loan Albert, craiul Poloniei 

116. 
Ion 204. 
loan 824. 
loan 943. 
Ioan, fiul lui Bogdan Vlad 168. 
Ioan, fiul lui Neagoe Basarab 

19, 173, 174. 
Joan de Marini Poli 280. 
loan Stângaciul 183, 184. 
Ioan vodă cel Curaplit 80, 

197-199, 328, 399, 
Ioan voevod 191. 
Ioan vecinul 282. 
loaniş diacul 156-158. 
Ioaniş Tricolescul 345. 

„loanoș Craiul 66, 67. 
7 loasaf 943. 
Johan Fuchs 75. 
Ion Buzatul 315. 
lon Comisul 119, 121, 
Ion 147. 
Ion, fiul lui Vasile 315. 
Ionaşco, fiul lui Alexandru Lă- 

pușneanu' 164, 274. 
Jonaşco, fiul lui Vasile Ciol- 

hanschi 275. 
Iosif ], Mitropolitul Moldovla- 

hiei” 114, 
osif, egumenul de la Argeş 
“26, 97. 

Irina, soția lui Petru Şchio- 
pui 273, 2974. 

Irina, fiica lui Eremia Moghilă 
398, 

Isabela, regina Ungariei 84, 
Isac, fiul lui Olobei 148, 
Isaia postelnicul 419, 121. 

X Istratie egumenul 36, 317. 
Istratie Leurdeanu 304. 
Ivana (Ioana), fiica lui Neagoe 

Basarab 267. 
Ivana, soția lui Dragomir lo- 

gofătul 302. -  



Ivan 10. 
Ivan 62, 
Ivan 57, 58, 
Ivan Băiceanul 108, 110. 
Ivan portarul 62, 
Ivan tiganul 264, 266. 
Ivan, “fratele Creţului 270, 971. 
Ivan logofătul 304. 
Ivan postelnicul 78, 79. 
Ivan Ţarul 147, 148. 
Ivan Pareviciul” 148. 
Ivanco 219. 
Ivaşco marele vornic 294, 330. 
Ivaşco Tricolescul 315. 

” Iștvan Măilat, voevodul Ardea- 
lului 48, 50, 153-155, 

Turia 148. 
Izbiceni 306. 
Izvoran stolnicul 234, 236, 

U aleș 276-278, 
Jemineşti 291, 294 
Jigoranul marele vornic 952, 

054, 
Jiliştea 330. 
Jitea vecinul 982, 
Jitian 6, 
Jiul 62, 242, 280, 316, S17, 
Jiul de jos 248. 
Jiurgea judele 192, 193. 
Jolchievul 289- 299, 
Județul Ilfov 3, 51, 254, 311. 
Judeţul Mehedinți 303, 308. 
J udețul Prahova 994. 
Județul Vâlcea 9299. 

KE inde Frenţi 83, 84. 
Kirakoll vistier şi vameş 149, 

150. 
Kirea 6. 
Knajna, fiica lui Alexandru 
Lăpuşneanu 164, 249, 271. 

Kneajna, soția lui Ştefan Ra- 
reş 160, 

Kratovo 430. 
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Ladislau 920. 
Lal 10. 
Lapuşna 163. 
Lavra  (M-rea) 

Munte 253. 
Lavra cea mare de la lvera 

din Sfântul Munte 298. 
Lăudat clucerul 259, 263. 
Leon voevoă, fiul lui Ştefun 

voevod 298. 
Leoteşti 307. 
Lepădat logofătul 56. 
Lepcea 69, 70. 
Leşii 183, 306, 307, 319, 320. 
Leea spătarul 239. 
Lev Laita Grebul 324. 
Leubia 101, 108, 105, 109,117, 

120. 
Lurdeni 308. 
Liov 200, 201, 288, 290. 
Livrea visticrul 985. 
Lotreni 233, 936. 

+Luca Mityopolitul 282, (72 
Lucaci, județul Braşovului 58, 

153- 155, 319, 821. 
Luciu (lac) 294, 994. 
Lucreția 280. 
Lunga 293, 308. 
Lupșa 347, 318. 
Lupşani 283, 308, 

* Lupşanul 293. 

din Sfântul 

__ Lupul vătaful 16. 

Macarie cronicarul 32, 
Macarie esumenul 240. 
Macarie Mi ieropolitul Ungrovla- ut 

hiei 198, 129, 228 
Macedonia au. 
Maceşti 308, 
Macsinul 308. - 
Maeruş 156-158. 
Magdalincea, nepoata lui Dan- 

ciul Huru 181.



Magnezia 243, 
Mahomed sultanul 

998, 
Maier 189, 192, 193. 
Maiereni 192, 193. 
Maina 39, 
Malama, fiica lui Hrizea por- 

tarul 292. 
Mamino 941. 
Mamociuk 10. 
Manea, fiul lui Mogoş 276-978. 
Maneasa 269, 274. 
Manoil 148. 
Manoil din Hotin 108, 110, 
Mara, fiica lui Harvat logofâ- 

tul 37. 
Mara, fiica Neacşăi din Dră- 

goeşti 303. 
Mara. nepoata lui Tricoliei vor- 

nicul 313, 314, 
Maramureş 973, 
Mărăceşti 293, 308. 
Mâraţi 295, 296. 
Marco din Băneşti 244, 945, 
Marco Bandini 87. 
Marco 983. 
Marcu Crâişorul 268. 
Marco din Ivir pictorul 9283. 
Marco evangelisiul 56. 
Marco voevod, fiul Ini Radul 

Paisie 63, 65, 71, 79, 76, 77, 
293, 307. 

Marco, fiul lui Pelru Cercel300 
Marcea fiul lui Kirea 6. 
Marcea postelnicul, fiul lui Şer- 

ban banul 63. 
Mareuleşti 293. 
Marga 995. 
Marga, femeia lui Andreiaş 324, 
Margareta, soția lui Alexan- 

dru cel Bun 87, 88, 
Marghita, soția lui Simion Mo- 

ghilă 397. 
Mărgineni (M-rea) 307. 
Maria 285. 
Maria băneasa, fiica lui Radul 

clucerul Buzescul 56. 
Maria, soția lui Radul cel Fru- 

mos 148. 

128-130, 
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Maria, sora lui Ştefan cel Mare 
147. 

Maria de Mangop, soţia lui 
Ştefan cel Mare 147, 148. 

Maria din Hârlău, mama lui 
Petru Rareş 447. 

Marişca- Maruşen, soha lui Şte- 
fan cel Mare 147. 

Marin- Voichiţa, fiica lui Ra- 
dul cei Frumos şi soția lui 
Stefan cel Mare 148. 

Marin, fiica lui Bogdan Vlad 

Marin, soția lui Petru Rareș 
158, 166. 

Maria, fiica lui Petru Rareş160. 
Maria doamna Olteanca 160. 
Maria, fiica lui Lăpuşneanu 

164, 974. 
Maria din Clăteşti 294. 
Maria, mama lui Gligorcea vor= 

nicul 203, 
Maria, fiica lui Ciolhansehi 275. 
Maria, fiica lui Şerban hanul 
299. 

Maria-Marina,soţia lui Alexan- 
dru cel fiun 87, 88, 97, 115. 
993, 296, 

Maria- Bimgula, soția lui A- 
lexandru cel Bun 87, 88. 

Mia, soția lui Iliaș 'voeved 
88, 110. 

Maria, soția lui Ştefan Stetco 
87, 98. 

Maria câlugărița, soția lui Teo- 
dosie hanul 984. 

Maria, mătuşa Elisaftei 283. 
Maria, sotia lui Nica armașul 

61. 
Maria, sora lui Şerban banul 63. 
Maria-Martina, fiica lui AL.iă- 

puşneanu 164, 975. 
_Maria (în câlugarie monahia 
“= Eupraxia), soţia lui Vlad Că- 

lugărul 4, 5, 937. 
Maria, fiica lui Radul Paisie 

65, 985, 99, 
Maria, fiica lui Pelraşcu voe- 

voevod 218, 994-996.



Maria, fiica lui Eremia M oghilă 
205, 206, 328. 

Maria, nepoata lui Radul Pai- 
sie 085, 

Maria, soția lui Radul Postel- 
nicul Bidiviul 294, 

Maria, Amirali din Rodos, soția 
lui Petru Şchiopul 973. 

Maria, fiica lui Petru Şchio= 
pul 973. 

Marica, nepoata lui Danciu 
Huru 181 

Marica, fiica lui Mateiaş logo- 
fatul 178. 

Marina, fiica lui Mircea Cio- 
banul 943, 

Marinești 10, 
Marioara 280. 
Măriţa 297. 
Martin județul 319-321, 
Marula, fiica lui Mihaiu Vitea- 

zul 296, 297, 301, 304, 305. 
Maşco 269, 271. 
Mateiu Basarab, 294, 202, 

332, 
Mateiu Corvinul 12, 116. 
Mateş al lui Coţani 219. 
Mateiaş Fliandrişevici 200. 
Mateiaş vistierul 176, 178,188. 
Mătieşti 299. 

7-Maxim egumenul 44, 
“Melchisedec 148. 
Mehedinţi 38, 300, 308. 
Mehmet 'beg, fiul lui Alibeg ă, 

24-96, 39” 33, 246, 276, 978. 
Meteor mănăstire în sfântul 

Munte 65. 
Mica Cralea 119, 191, 
Michovie 116. 
Mieşunești 9, 10, 
Miceşti 256, '957,. 261, 953, 
Mihail 40. 
Mihail voevoa,fiul lui Mircea 

cel Bătrân 3, "217, 219, 220, 
Mihai banul, fiul lui Stan De- 

belu 980, 081. 
Mihai Bravul 51, 283, 286, 

288, 289, 290-308. 
Mihai burgerul 26, 87, 92, 93. 

351 

  

  

Mihai meşterul 194, 195. ) 
Mihai vodă (M-rea) 219. 
Mihail voevoă, fiul lui Mi- 

hail Mircea 220. 
Mihail Iach, gomitele Secui- 

lor 218, 309 
Mihail postelnicul, fiul banu- 

lui Dobromir 277-279, 28|, - 
299. 

Mihail logofătul 103, 105, 108, 
110. 

Mihail, fiul lui Alexandru Lă- 
puşneanu 164, 274. 

Mihail Moghilă, fiul lui Si- 
meon Moghilă 327, 398. 

Mihalea 1: 50, 
Mihalea 135, 133. 
Mihnea 12. 
Mihnea cel Rău 14-16, 37, 

81, 83. 948-951, 279, 280, - 
316- 318. 

Mihnea stolnicul 238, 247, 
Mihnea Turcul 16, 55, 56, 

61, 62, 218, 944, 946, 974. 
276, 2%, 998, 299, 301, 3%, 
308. 

Mihul Buzatul 315. 
Mihul căpitanul 192, 193, 
Mihul pâreălabul 169, 170, 
Mihuţă, nepotul lui "Tricolici 

vornicul 313, 314, 
Milco spătarul 240, 244. 
Milea 9. 
Mileşti 10. 
Mileşevo mănăstire în Serbia 

275. 
Miloș 314, 315, 
Miloș, fiul lui Mihnea cel Rău 

3, 
Miloş voevod, fratele lui A]. 

Mircea 80, 279, 280, 330, 
Mircea 16. 
Mircea 219. 
Mireca, sluga lui Ştefan cel 

Mare 136, 137. 
Mircea cel Bătrân 3,5], 909, 

211, 213, 217, 219, 220, 932, 
235, 249, 2:51, 268, 316, 317, 

Mircea, fiul lui Vlad Dracul 3,4.



Mircea, fiul lui Vlad Țepeș 
4, 13. 

Mircea, fiul natural al lui 
Vlad Dracul 139-143. 

Mircea, fiul lui Vlad Călugă- 
rul 4, 5, 51, 939, 240, 241, 

7 Mircea, fiul lui Mihnea cel 
Rău 13-16, 81, 979, 980, 
316-319. 

Mircea Ciobanul, 13, 16, 51, 
62, 65,'75,'71-79, 80-84, 159, 
178, 937, 249-945, 247, 972, 
974. 279, 280; . 

E Mircea, fiul lui Mircea Gio- 
i banul 80, 279, 243. | 
i. 1 Mireon ki» Matei Mitropolitul 

986. 
Miron logotatul 168. 
iron medelnicerul 188, 189. 

„Miroslav mare logofăt 277,979. 
777 Misail egumenul Tismenei 249, 

251. 
Misea pârcălabul 315. 
Misea; nepotul lui Tricoliei 

vornicul 313, 314. 
?Mislea (M-rea) 77. 
Mitrea mate vornic 977, 279, 

281, 304. 

1% 2 Mitrofan Vlădica 260, 263. 
Mitropolia. Târgoviștei 283. 
Mogoş banul 56. 
Mogoş slugerul 259, 263. 
Mogoş spătarul, fiul lui Mogoș 

banul 53-56. 
Moisi voevod, fiul lui Vla- 

dislav voevod 39, 944, 255. 
Moldavița (M-re) 190, 191. 
Moldova 3, 173. 
Moldoveni 329. “ 
Moldovlahia 141, 196-132,135, 

136, 139-143, 226, 297. 
Moscova 199. 
Motru (M-re) 37. 
Movile 111. 
Muncaci 278. 
Mumnte:ia 1%7, 169,173, 
Munteni 138, 197, 319-321. 
Murad sultanul 213, 216, 243, 
Murgu, marele vornic 971,972.   
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Muscel 16. 
Mustafa beg,, fiul lui Mihnea 

Turcul 981. 
Musulmani 997. 
Muşa, sotia lui Udrea banul 

293, 
Muzeul Rumiantzov 129. 
pă 

ÎN an logofatul 65, 67. 
Nan Pascal 2114, 212. 
Nan țiganul 62, 63. 
Nanuţ figanul 254, 266. 
Nastasia, mama lui Al. Lăpuş- 

neanu 164. 
Nastasiu, fiica lui Al. Lăpuş- 

neanu 974%, 275. 
Neacşa 285. 
Neacşa 259, 933. 
Neacşa, soția lui Bratu Vâlcul 

267. 
Neacşa, logoleteasa din Drăgo- 

eşti 298, 303. 
Neacşa sau Maria Călugăriţa, 
mama doamnei Stanca 301- 
303. 

Neacşa, soacra lui Detco ar- 
mașul 62, 

Neacșa, fiica lui Tricolici vor- 
nicul 313, 314. 

Neacşa, fiica lui Balea pahar- 
nicul 65, 299. 

Neacşa, sora lui Şerban banul 
și soţia lui Chirca comisul 
9,63. 

Neacşul 9243, 
Neacşu! din Câmpulung 24, 95. 
(Neasa 9-11: 

) Neaga 232, 953. 
"Neaga 39. 

| Neaga, soția lui Mihnea Tur- 

cul 16, 218, 244, 281, 28%, 
283, 286. 

€ Neaga, sora Craioveștilor 325. 

„Neaga, soţia lui Mitrea vorni- 
cul 281, 282, 304.



  

Neagoe 39. 
? Neagoe din Craiova, tatăl Cra- 

ioveștilor 61, 254, 325, 
Neagoe Basarab, (iul lui Ba- 

sarab cel Tânăr 5, 13, 14, 
17-19, 2 > 26, 37, 4%, 48, 50, or A 103, 434 289, 241, 23, cls, pa, 467 a | 

4, „393; 268, a 8, * 
389-307, 325, 326, 398. 

Nea a ful lui AL- 
bul logofăt 285. 

Neagoe popa 238. 
Neagoe paharnicul 265, 266. 
Neagoe sau Negoiţa  postelni- 

cul 39, 234, 236, 250, 251, 
325, 

Neagoe Spănaciu, cumnatul 
lui Petraşcu-voevod 295, 296. 

Neagoe scriitorul 285, 
7 || Neagoe stratornicul 10, 240. 

Neagoe vistierul 6. 
Neagoe vornicul 52, 
Neagoe vornicul, tatăl lui Teo- 

dosie banul, bunicul Caplei 
984. 

Neamţul (M-rea) 97, 98, Mi, 
123, 224, 223-995, 

Neamţul cetate 181, 205, 206, Neamțul ținutul 160. 
Neaniul logofătul 300, 
Negoiță scriitorul sau logofă- 

tul 47, 63. 
Negoiţă paharnicul 282. 
Negoiță postelnicul, fratele lui 

Tudosie logofătul 294, 
14 Negoslava, soția lui Barbul ba- 

nul 395. 
Negreasca 308. 
Negre 24, 95, 
Negreni 299. 
Negrita, soția lui Tricolici Vor 

nicul 313, 314, 
Neguta 39. _ 1] Neofit Mitropolitul 280. 5 44 
Nesed loan 170, 11. 
Nica fost avmaş 61, 62. 
Nicoară vameşul 320, 321, 
Nicoară din Vaslui 313, 315. 

      

Nicodim arhiepiscopul sărhese 2: 7, 11. E Nicodim popa 3. 
Nicolae Chereporici 273. 
Nicola Marinov 7. 
Nicolae Vallarga 280 
Nicolae Petraşou, fiul lui Mi- 

hai Bravul 304, 304, 305, 
308, 

Nicopoe-Nicopoli 24, 25, 246, 
306. 

Necula Leurdeanul 331, 332, 
Nifon 328. 7 
Nicuia 16. 
Niculae 7. 
Novaci 299. 
Nucet 244, ) 
Nucet (M-rea) 9, 305, + ! 
Nirenberg 290. 

Oancea din Batiu 257, 958 
262, 

Oancea grămăticul 237, 
Oancea logofătul 144. 
Oanţa scriitor 103, 105, 223- 

925, 
Obislav 83. 

cna 78, 79, 303, 
(Pena din Moldova 324, 322. 
Olelko cneazul din Chiev 147, 
Olena, fiica lui Ştefan cel Mare 

147, 148. 
Olobei 148. 
Olteu- Maria, mama lui Ştefan 

cel Mare 147, 
Olteni 53, 
Oltul 53, 75, 267, 306. 
Oltul (vadul) 232, 235. 
Oprea 285, 
Oprea diacul sau logofătul 4, 

> 

73-75 
Oprea Galbenuș scriitor 44, 
Oprea, fiul lui Gherghe logo- 

fătul 299, 
Oprea pârcălabul 43, 44. 

23



Oprea postelnicul 302, 
1 Oprea vornicul, bărbatul jupâ- 

nesei Neaga 252, 253. 
Orăş 324. 
Orheiu 147, 
Orşova 75. 
Orzechowski 275. 
Ostafi postelnicul 200, 201. 
Ostermayer 244, 275. 
Otieştii 299. 

A Pahomie, egumenul M-rei Co- 
zia 305. 

! Pahomie episcopul WI4. 
Pana Rătescu 3235." 
Panaghia (M-rea) 293, 308. 
Panaiot de la Ocne 303. 
Panciova 96. 
Paniewski 275. 
Panigrad, pârcălabul Târgoviş- 

tei 84. 
Papa logofâtul 294. 
Para postelnicul 292, 
Paşeo sat 921, 294. 
Paşco 314, 315. 

: [Patriarhia Alexandriei 56. 
Patriarhia Ohridiei 111, 130. 
Paui, sluga lui Radulde la A- 

fumaţi 40, 41. 
11 Pavlovsca (M-rea) din sfântul 

Munte 9%. 
Păuna 280. 
Pângâraţi (M-rea) 271, 9275 
Pârşeov 959, 953 

4 Pârvul banul Craiovenesc 38, 
39, 61, 62. 

Pârvul Cherbeleţ 35. 
 Pârvul clucerul, fiul lui Şte- 

fan banul 80. 
" Pârvul comisul, fiul lui Staico 
"logofătul 6, 234, 236, 245, 

246, 250, 951, 9285. 
Pârvul scriitorul 294. 

= Pârvul vornicul 10, 39, 61, 240, 
"931, (mare vornic) 250, 231, 

234, 256, 261, 325. 

  

      

  

Pătraşcu, fiul lui Bogdan Vlad 
168. 

Pătraşcu, fiul lui Radul Pai- 
sie 65, 83, 244, 266, 985, 993- | 
296, 298, 300. 

Pătraşeo, fiul lui Ciolhanschi 
975, 

Pătrasou, fiul lui Mircea Cio- 
banul 943, 244, 979, 

Pătraşcu comisul 188, 190. 
Pătraşcu, fiul iul Pătrașcu 

voevod 298, 300. 
Pătrăreşti 246. 
Pătru banul 245. 

_ Petrica 921, 924. 
Petricovia 116. 
Petroviţa 937. 

> Petru 919. 
Petru 938. 
Petru 9:34. 
Petru 312, 313. 
Petru Ardanoviei 108, 110, 
Petru XII Aron, fiul lui A- 

lexandru cel Bun 110, 111- 
116, 121, 2%, 

Petru Ii, fiul lui Alexandru 
cel Bun 87, 88, 97, 98, 110, 
442, 114, 115, 994-996, 

Petru Cercel, fiul lui Patrașcu 
292, 298-300. 

Petru, fiul Duwrei 24%. 
Petru Gudici 102, 104. 
Petru, fiui lui Neagoe Basa- 

rab 19, 93, 173, 174%, 939, 
961. 

Petru larfas 84. 
Petru, fiul lui Bogdan Vlad 

168. 
Petru, fiul lui Al. Lăpușneanu 

164, 974, 975. 
Petru logofatul 113, 115. 
Petru, fiul lui Ştefan cel Mare 

147, 148, 150, 152. 
Petru Rareş, fiul lui Ştefan 

cel Mare 147, 148, 153-160, 
164, 169, 170, 174-179 181, 
182, 218, 946, 

Petru, fiul lui Petru Pareş 
158, 160.



“Petru Man, boerul lui Alexan- 
dru Aldea 219, 

Petru pârcălabul 102, 105, 108, 
110. 

Petru Poniei 119, 121. 
Petru Richiacana spătarul 280. 
Petru stratornicul 237, 
Petru Șchiopul, fiul lui Mir- 

cea Uiobanul 80, 81, 119) 
243, 269-975, 279, 280, 307, 
328, 329, 

“Piatra Craiului 309. 
Pietroşani 65. 
Pireia 302, 303, 304 
Planişte 324, 
Plaviceni 31. 
Ploştina 9237. 
Plumbuita (M-rea) 98]. 
Poarta (sublimă) 31, 63, 2938, 

28, 
299. 

Pobrata (M-rea) 147, 159, 160, 
164, 275. 

-Pocivaliştea 999. 
Podolia 110. 
Poenari (cetatea) 9. 
Poiana pe Jaleş 276-279, 
Polonia 3, 110, 22), 273, 288, 

290. e 
Poloni 292, 
Polovragi 299. 
Popeşti 159. 
Prahova 314. 
„Prahova (vama) 984, 
Pravaţ portarul 253, 254 
Pravaţ, strănepotul lui Radul 

cel Mare 65. 
Preda banul 267. 
Preda armașul 283. 
Preda Craiovescu 325, 
Preda marele ban Craiovenese 

306, 807. 
Preda postelnicul din 

304 (slugerul) 303. 
Preda postelnicul din Tâtă- 

rani 982, 
Preda Pribeagul 245, 
Preea, fiica lui Staico logofâ- 

tul 6. 

Greci 

243, 246, 248, 975, 214, | 
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Prepia 280. 
Pripor 308. 
Prusia 116. 
Puica din Răsimnici 10, 
Purceleşti 160. 
Putna (M-rea) 147-149, 163- 

165, 168,'174, 344. 

Racoviţa 293, 299, 308. 
lada, în câlugărie Samonida, 

soția lui Vlad Călugărul 4, 
5, 10, 51, 52, 241. 

Rada, nepoata lui Radul cel 
Mare 65. 

Rada, sotia lui Vlad Vintilă 
11, 949. 

Radul 10. 
Radul Bădică, fiul lui Ra- 

dul cel Mare 33, 51 65, 242, 
943. 

Radul begul sau Radu Negru 
tatăl lui Dan 1, Mircea cel 
Pătrân şi Vlad 988. 

Radul clucerul 240, 241. 
Radul clucerul 993, 
Radul Hughenescul pitar 253, 

954. 
Radul de la Afumaţi, fiul, 

lui Radul cel Mare 6, 28-43, 
47. 50-53, 62, 65, 144,173, 
212, 243, 257, 269, 267, 276- 
279, 293, 3807. 

Radul Furea 4, 
Radul cel Fruraos 3, 10, 68, 

69, 143, 168, 237, 256, 961. 
Radul logofătul 44. 42 
Radul logofătul 259, 263. 
Radul logotâtul din Drăgoeşti 

298, 302, 303. 
Radul cel Mare 4-10,13, 144, 

0-52, 61, 65, 80, 299-942, 
245, 246, 257, 269, 264-957, 
279, 285, 326-328, 

Radul, fiul lui Mihail Mircea 
92) aa,



Radul, fiul lui Mircea Cioba- 
nul 80, 943, 979. 

Radul, fiul lui Mihnea Tur- 
cul 56, 944, 945, 957, 981, 
983, 285. 

Radul, ivatele lui Danciul vor- 
uic 302, 

Radul, tratele lui Barbul ba- 
nul 325. 

Radul, sluga lui Radul de la 
Afumati 3%. 

adul, sluga lui Radul Paisie 
63, GA 

" Radul paharnicul 16. 
Radul paharnic 318, 319. 
Radul Maţil şetrar 253, 254 
Radul vodă Călugărul, Pe- 

tru de la Argeg sau Pail- 
sie, fiul lui Radul cel Mare, 
46, 48-51, 50, 62-67, 69-73, 
15, 77, 83, 160, 918, 937, 
949,944, 946, 947, 955, 951, 
965, 266, 293-293, 9298, 307. 

Radul Paşadia paharnicul 4. 
Radul Porua 219. 
Radul postelnicul 38, 39, 61, 

934, 930, 
Padul vistierul din Cepturoae 

303. 
Radul postelnicul 293. 
Padul marele logotăt 265, 966. 

* Radul postelnicul bidiviul 294, 
293. 

Radul postelnicul Buzescu 55, 
Radul marele postelnic 260, 

264-965. 
Radul postelnicul, fiul lui Câr- 

stian din Stânceşti 285. 
Radul, nepotul Dobrei 245. 
Raâul Şerban voevod 297, 

303-307, 827. 
Radul Socol 243. 
Radul de la Spinişor 947,948, 
Radul Sahacav 211, 212. 
Radul spătarul 237. 
Padul stratornicul 240, 941. 
Radul Prazna Glavă, fiul 

lui Mircea cel Bătrân, 3, 
217-290. 
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Radul Tudor 78, 79. 
Radul al lui Vasile armașul 

253, 954, 
Radul Vodă (M-rea) din Bu-- 

cureşti 982, 
Radul vistierul 960, 264. 
Răduleşti din Prahova 294. 
Rahova 938. 
Razgon Iştvan, şpanul Temi-. 

soarei 213-245, 218. 
Rădăuţi 415, 174. 185. 
Rămeşti 299. 
Păsipa 949, 951. 
Răuseni 114, 115, 147. 
Răcea 299. 
Răciţa 949, 251. 
Râmna 330. 
Râmnic 3, 35, 299, 305. 
Râmniceni (boerii) 143, 144. 
Râmnicul Sărat 149, 143. 
Râmnicul Vâlcea 52. 
Râşmon 824%. 
Râul Doamnei 256, 26]. 
Râzvadul 299, 21, 
Rodea logofătul 331. 
Roman «diacul 76, 77. 
Roman II, fiul lui Alexandru 

cel Bun 88, 98, 99, 221-996. 
Roman voevod |, 87, 
Roman lil. fiul lui Iliaș voevod 

87, 88, 97, 99, 110, 115, 235. 
Roman (târgul) 111. 
Romanați 304. 
Rozanda, fiica lui Mihnea 

cel Nău şi soția lui Bogdan 
Vlad 13, 168. 

Roxanda, fiica lui Neagoe Ba- 
sarab și soția lui Radul de 
la Afumaţi apoi a lui Basa- 
vab pretendentul 19, 45, 173, 
114, 907, 307. 

Rozunda, fiica lui Petru Ra- 
reş 158, 159, 164, 165. 

Rorundu, soția lui Radul Pai- 
sie 293, 307. 

Rozandu soția lui Alexandru 
Lăpuşneanu 196, 269, 271, 

„974, 915. 
Rucăr 35, 217, 283, 983.



  

"Ruda. 306, 307. 
Rugina 316, 317. 
Rumceni 244, 
Rumelia 215, 917. 
Runcu 244. 
Rusicul (M-rea) din sfântul 

Munte 51, 240. 

Saac (districtul) 244, 
Sachiş spătarul 119, 121, 
Sadeler 300. 
Sabat paharnicul 4, 
Salce 315, 
Saltava (balta) 9. 
San Mafiio din Murano (M-rea) 

280. 
Sarnicius 116. 
Sași 190, 194, 220. 
Satu-Mare 973. 
“Sava 190, 191. 
Sava popa 163. 
Sava sfântul 275. 
Săcelul 299. 
Săceni 67. 
Săcui 136, 137. 
Sădeni 53, 55. 
Săveşti 160. 
Sârbeşti 299, 
Sârbi 196, 129, 236, 227, 967. 
Sârbul vistier 103, 103. 
“Săuceşti 224, 994, 
“Schinder Celebi 938. 
Scolofendrie (popa) 315. 
Secui 86. 
Secul (M-rea) 159. 
Sfânta Gora 297, 
Sfânta Troiță (M-rea) 293, 
Sfântul Gheorghe (M-rea) 298. 
Sfinţii Voevozi 52. 
Sibieni 54, 55, 84. 
Sibiu spătarul 16, 318, 319, 
Sigismund Impăratul 090, 

| 

Sigismund Bă th 
Sigismund regele 27 
Silea, soția lui 

981. 
Sima 170, 17. 
Sima 824. 
Sima logofătul 283. 
Sima stolniceasa, fiica lui 

Gherghe logofătul 299, 
Simeon Moghilă 9293, 3%, 

307, 827. 
Simion Cneazul 147. 
Simion egumenul 233, 226, 
Simion pârcălabul 169, 170, 
Simion Stroici marele vistier 

275, 
Simzorzeni 192, 193, 
Simzorzu 191-193. 
Slatina (M-rea) 164, 275, 
Slava 267. 
Slavna, soţia lui Hamza banul 

din Obislar 83. " 
Slătioarele 299. 
Siuțk 324 
Snagov (M-vea) 3, 284, 
Socola (M-rea) 275. 
Socol 6: 
Socol, fratele lui Stanciul spă- 

tarul 83, 
Socol paharnicul 305. 
Sofia 99-95, 325. 
Sofia, regina Poloniei 88. 
Solomon 192. 
Soltan 314, 315. | 
Someş 192, 193. 
Sora, sora lui Şiefan cel Mare 

147. 
Spinișor 33, 947. 
Staico comisul 259, 

264. 
Staico logofătul 5, 6. 10, 234, 

236, 240, 241, 946, 285. 
Staico, fiul lui Staico lozofâ- 

tul 6, 
Staico postelnicul 244, 
Staieo din Şentesti comisul 4. 
Staico vistierul 4 
Stamatie 243, 
Stan 219. 

Mihaiu Banul” 

260, 263, 

 



Stan 84. 
Stan banul, fiul Tobei, nepot 

de soră al lui Mircea Cio- 
banul 945. 

Stan Debelu 281. 
Stan clisiarul (popa) 303. 
Stan, fratele lui Voicu 317, 

318. 
medelnicerul 253, 954 
pârcălabul 4, 267. 
marele spâtar 284. 

Stan scriitorul 10. 
Stan vornicul 259, 963. 
Stana 39. 
Stana-Stanca, soția lui A- 

lexandru cel Bun 87, 88, 97, 
995, 

Stuna, soţia lui Bosdan Vlad 
168, 174, 

Stana, soția lui Fota postel- 
nicul 331, 332. 

Stana, fiica lui Staico-logofă- 
tul 6. 

Stana, în călugărie monahia 
Sofronia, fiica iui Neagoe Ba- 
sarab și soția lui Ştefan cel 
Tânăr 19, 173, 174, 967, 
821, 

Stan, fiica lui Mircea Cioba- 
nul 943, 

Stana, soţia lui Radul Paisie 
65, 293. 

Stanca 9239. 
Stanca, soția lui Mihai Vitea- 

zul 301-304, 306. 
Stanea, soția lui Danciul vor- 

nicul 3802, 
Stanca, soția lui Ivăniş vorni- 

cul 304, 
Stanca, cumnata lui Petraşcu 

voevod 295, 296, 
Stanca, soţia .lui Stanciul spă- 

tar 83. 
Stanciul 219 
Stanciul 102, 105, 108, 110. 
Stanciul, boeru lui Alexandru 

Aldea 211, 212. 
Stanciul, cumnatul lui Basa- 

rab cel Tânăr 325, 

Stan 
Stan 
Stan 
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Stanciul, fiui lui Gherghe lo— 
gofaț, 299. 

Stanciul, vistierul lui Alexan- 
dru-Aldea 211. 212. 

Stanciul, fiul lui Toma banul. 
37. 

Stanciul postelnicul 304. 
Stanciul spătarulfiul lui Benga. 

ginerile lui Hamza banul din 
Obislav 82, 83. 

Stanciul, fiul lui Stanciul spă-- 
tar 83. 

Stanciul, fiul lui 
244. 

Stanimir visticrul 119, 121. 
Stanislav, castelanul Liovului. 

288, 990, 9292. 
Stanţică 4. 
Stavrinos 992. 
Stâlpeni. 
Stăneşti schit 56. 
Stânceşti 285. 
Stângacea 947. 
Stănilă marele vornic 965, 966. . 
Stelea (M-rea) 983. 
Stoeneşti 9288. 
Stoian popa 219. 
Stoica 6, 12. 
Stoica Cozleaci vornicul 959,. 

268. 
Stoica, fiul lui Ivan portarul. 

62. 
Stoica postelnicul 277. 279. 
Stoica scriitorul 296. 
Stoiceni pe Olt 24. 
Strâșeni 160. 
Stroe dvornicul 934, 936. 
Stroe postelnicul 331, 332. 
Stwoe spătarul 10, 940, 241. 
Stroici logofătul 973. 
Struma $M-rea) din 

Munte 196. 
Studina Hameiului 305. 
Studiniţa 296, 297. 
Studina de jos 305. 
Studina Mare 305. 
Studina Mesteacăi 296, 297. 
Studinița Barbului 296, 297.. 
Sturza postelnicui 188-190. 

Voinea 940), 

sfântul:
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Suceviţa (M-rea) 203, 204, 206. 
Sultana, fiica lui Alexandru 

Lăpuşneanu 274, 275. 
Suria 11. 

Șaitan-Ogtu, Mihail Cantacu- 
zino 943, 

Șegareea de pe Jiu 295, 
Serban postelnicul 62. . 
Şer ban stoinicul 232-254, dvor- 

nicul 4, fostul mare dvornie 
26u, 264, banul 57-63, 

Şimon diiacul 83, 84. 
Spinia (M-rea) din Serbia 4. 
Ştefan 307, 
Ştefan 1 87- 98, 119, 114, 115, 

164, 235, 219, 
Ştefan banul Craiovenese 280, 

981. 
Ştefan Cantacuzino 244. 
Ştefan Dabo, voevodul Ardea- 

lului 84. 
Ştefan diiacul 81. 
Ştefan al lui Hana David 219. 
Ştefan Lăcustă,*) fiul lui Şte- 

fan cel Mare 159, 182.488. 
Ştefan cel Mare 5!, 87, 9, 

110, 112, 415-150, 152, 158- 
160, 163-165, 168, 185, 196, 
296-299, 315, 

Ştefan Mitropolitul 939. 
Ştefan misionarul BI. 
Ștefan, fiul lui Petru Rareș 

158-160, 164. 
Ştetan logofătul lui Vlad Dra- 

cul 342, 
Ștefan logofătul, vărul primar 

al doamnei Despina 267. 
Stefan, fiul lui Petru Cercel 

300 
Ştefan cel Tânăr 169, 168- 

174, 319-321. 
Ştefan Răzvan, fiul lui Pe- 

tru-Şchiopul 273, 274, 9286. 
288.   

Ştefan scriitorul 39, 
Ştefan Surdul 286, 298, 
Ştefăneşti 250, 951, 
Ştubei 249-951. 
Ştul lacob 311, 819. 
Şuica dvornicul 16, 318, 319. 
Şusiţa 37. 

Tader ceașnicul 119, 121, 
'Tarasie 430. 
Tatari 173, 183, 319, 320. 
Tatul, comisul lui Alexandru 

Aldea 211, 219. 
Tatul din Pârscov 9259, 253, 
Tămăşeni 110. 41141. 
Tămbureşti 9. 
Tănasie egumenul 297, 
Tătărani 89, 
Tătărei 245. 
Târgsor 304. 
Târ zul de Jos 192, 135, 

139, 140, 1492, 143. 
Târgul- Roman 169, 170. 
Pârgul- Tecuciu 274, 280. 
'Tăzlau 145, 146. 
Telebăcinţii 991, 924, 

136, 

 'Teleajenul 306, '307. 
Telega 984, 285. 
Teleorman 239, 
Temișeşti 9221, 224. 
Teoctist Mitropolitul 111,119, 

121, 145, 146. 
Teodor starețul 14, 
Teodor sau Tudor vistierul 10, 

940, 241. 
Teodor, fiul Tarcului Ivan 5, 

148. 
Teodor sau Tudor mare logo- 

făt 3, 4, 6, 16, 950, 951, 
953, 254, 259, 260, 263, 264, 
317 319. 

Teodora, fiica lui Alexandru 
Lăpuşneanu 974, 975. 

Teodora, fiica lui Petru-Şchio- 
pul 273. 

%) Asupra fliaţiunei lui Ștefan Lăcusta vezi notița din adaos, p. 365—366,



Teodora sau Tudora, în călu= 
gărie monahia Teofana, soţia 
lui Petraşcu voevod 294, 
296, 297, 300, 305, 306. 

Teodosie banul 284, 997. 
Teodosie logofătul 294. 
Teodosie Mitropolitul 239, 
Teodosie, fiul lui Neagoe Ba- 

sarab 19, 25, 96, 27, 173, 
941, 967, 

Teofan călugărul 197, 198. 
Teofan Mitropolitul 16, 248. 
Teofana, fiica lui Alexandru 
Lăpușneanu 164, 165,274,275. 

Tetrade 264, 266. 
Tirol 273, 974. 
Tirulica 324, 
Tismana (M-rea) 3, 77, 273, 

249, 250, 308, 316, 317. 
Tisău schit. 804, 
Toader, fiul lui Mateiaș logo- 

tâtul 178. 
Toader, fratele lui Nicoară 321. 
Toader Prodan 121, 199. 
Tocsaba 211, 212. 
Toma 59, 6]. 
Toma banul 4, 37. 
Toma Cândea 119, 124, 
Toma logofătul 188-190: 
Toma, logotătul lui Ştefan Lă- 

custă 185-188. 
Toma din Măldărești 54-56, 
Toma portarul 253, 254, 
Toma Salce 315. 
Tomaş, birăul Bistriţei 176, 

177, 180, 181, 185-189. 
Tomos 312, 313. ” 
Topana 243. 
Topoloveni 9, 10. 
Totrușan spătarul 133, 134, 
Transilvania 13, 84, 173, 29, 

324, 
"Trapezunt 148, 
Treime (M-rea) din Bucuraşti 

981, 284. 
Tricolici vornicul 313-345. 
Triful 192, 193. 
Trofanu, [iica lui Alexandru 
Lăpuşneanu 274, '9275, 
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Trotuş, 89, 324, 3%, 
Tudor diiacul 950, 254. 
Tudor postelnicul, fiul lui Ra- 

dul logofătul din Drăgoești 
303. 

Tudora din Tâvgşor 301, 304, 
305. 

Tudoşie spătarul, fiul lui Gher- 
ghe lozofâtul 299, 

Turcia 3, 175. 
Turda 304. 
Turturea paharnicul 245. 
Turocz cronicarul 4. 

"Ț acalov, tatăl jupânesei Silca 
281. 

Tarigrad, 24, 25, 61-63. 
Țivara-Zotu 974. 
Tubis 311, 312. 
Tițul 10. 
Tunda podgorie 269, 
"Puţora 160. 

971. 

U area pârcălabul, hatmanul 
banul 9288, 290, 292, 29, 
307, 308. 

Udrea spătarul 265, 266, 
Udrişte 10. 
Udrişte 985. 
Ungaria 75, 84, 101, 104, 106, 

109, 115-118, 120, 122,193, 
167, 173, 175, 920, 233, 936, 
321, 892, 

Unguri 237, 258, 963, 286, 306, 
307. 

Urechie cronicarul 174. 181, 
185. 

Uspenschij Porfirij 255, 983,



Vad 169, 170. 
Vaideiei 299, 
Valahia 3, 173. 
Valea Albă 149. 
Valea Aurarilor 192, 193. 
Valea (M-rea) 242. 
Vasilisa, fiica lui Alexandru 

cel Bun 87, 88, 295. 
Vasile Bălțatul, fost logofăt, 

ginerile lui Alexandru Lă- 
puşneanu 269-972, 275. 

Vasile Ciolhanschi 975, 
Vasile, exumenul Tismenei 77. 
Văsiă, fiul lui Badea logofăt 65. 
Văsii logofât 284. 
Văsit scriitorul 308, 
Vaslui 88, 93, 94, 103, 105, 

108, 110, 194, 195, 319, 313, 
315, 321, 

Velica, fiica lui Cherbeleţ 16. 
Velica” din neamul Craioveşti- 

lor 39. 
Velica 295. 
Vereş-Mart 156, 158, 
Veteranii (peștera) 26. 
Vidin 238. 
Vierăş (M-rea) 80, 279, 398, 

331. 
Vilaia, soția lui Dobromir ba» 

nul '981, 299. 
Vilna 110. 
Vinia 39. 
Vintilă dvornicul 294, 
Vintilă dvornicul 38, 60, 
Vintilă stolnicul 4, 259, 953, 

260, 964. 
Vintilă, fiul lui Petraşcu voe- 

vod 298, 300. 
Visarion Mitropolitul 126, 197, 

130, 997, 
Vişa, soția lui Mihnea Turei- 

tul 981, 

Vișa, soția lui Stroe logofât 
331, 339. 

Vișina 300. 

Vitold 88. 
Virtul Vladului 249, 951. 
Vlada 39. 
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Vlad 3. 
Vlad 307. 
Vlad banul 4. 
Vlad al Caplei 247. 
Vlad Călugărul sau Mona- 

hul Pahomie, fiul lui Vlad 
Dracul 1-7, 9, 10, 12-14, 51, 
52, 61, 935, 235, 237- 249, 
948- 951, 256, 257, 261, 269, 
234, 318, 396, 397. 

Vlad cel Tânăr, fiul lui Vlad 
Călugărul 4-6, 12, 37, 51, 
937, 039, 94, 246. 248, 257 
258, 269, 285, 336, 327. 

Viad, (+ 1487), fiul lui Vlad , 
Călugărul 937, 239-241. 

Vlad comisul 265, 266. 
Vlad Dracul, fiul lui Mir- 

cea cel Batrân 2-4, 1, 8%, 
99, 217-219, 241, 9592 954, 
318. 

Vlad-Vlăduţă fiul lui Vlad cel 
Tânăr 5, 61, 62, 159, 946- 
948, 958, 962, 

| Viaă, CF 1589) fiul lui Miloş 
vodă 80, 274, 279, 280. 

Vlad, (+ 29 lulie 1587) fiul 
lui "Mihnea Turcul 281, 282. 

Viad, fiul lui Radul de la A- 
fumaţi 46, 31, 

Vlad, fiul lui Radul Paisie 65, 
237, 9293. 

Vlaicul 16, 318, 319. 
Vlaicul clucerul 258-200, 262, 

263. 
Vlaicul clucerul, socrul lui 

Mihnea 'Pureul 281, 982. 
Vlaicul din Dragomirești 10. 
Vlaicul clucerul” 938, 939, 
Vlaicul pârcălabul 119, 121. 
Vlaicul pârcălabul, unchiul lui 

Ştefan cel Mare 147. 
Vlaicul fratele Albului 241. 
Vlaicul logofătul 247, 
Vlaicul stolnicul 911, 919, 
Vlaicul postelni::ul 4 
Vlaicul țiganul 264, 966. 
Vlaicul vistierul 94, 
Vlaicul vornicul 46.



Vlad, fiul lui Petru-Şchiopul 
273. 

Vlad dvornicul 10. 
Vlad paharnicul 244, 
Vlad stolnicul 265, 966. 
Vlad de la Spinişor 247. 
Vlad Ţepeş, fiul lui Vlad 

Dracul 3, 4, 12-14, 248-951. 
Vlad Vintilă, fiul lui Radul 

cel Mare 3, 11, 14, 33, 5i, 
62, 65, 938, 239, 949, 947, 
248, 255, 961, 964, 

Vlădica kir Mihail 985. 
Vladislav 1, 249, 231. 
Vladislav II, (-- 922 August 

1455), fiul lui Dan ÎI. 4, 920, 
237, 238, 239, 253, 254, 395. 

Vladislav 111, (++ 1436), fiul 
lui Vladislav IL 952, 253, 
285. 

Vladislav (1523-1525) fiul lui 
Vladislav pomenit în socote- 
lile Ardelene sub numele 
Vladissa (1521) 33, 39, 62, 
244, 951-955. 

Vladislav, regele Poloniei 88. 
Vladislav, regele Ungariei 246. 
Vlad, fiul lui Stanciu spătarul 

82. 
Vlăcsan Craiovescul 39. 
Vlăsan mare logofăt 4, 258, 

259, 962, 263. 
Vodița 249-951, 
„Voica, soția lui Mihnea cel 

Rău 13, 
Voica, soția lui Petrașcu voe- 

vod 9294. 
Voica, fiica lui Radul Paisie 

293, . 
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Voiciul Darie 323, 324. 
Voico de 'la Ocne 219. 
Voico tiganul 264, 266. 
Voico, lvatele lui Stan 317 

318, 
Voico al Tatului 9, 10. 
Voroneţul 202. 
Vulpaş, scriitor, grămătic, lo-- 

gofăt 114, 115, 119, 121. 

W alter 301. 
Wiesbaden 219. 
W'indecke 220. 

Ziahorna iazer 291, 994. 
Zamfira, fiica lui Eremia voe-: 

vod 206, 328. 
Zamfira, soția lui Hrizea por- 

tarul 292. 
Zamfira, fiica lui Radul de la. 

Afumați 46, 51. 
Zannetto, fratele doamnei E- 

caterina 980. 
Zapolya lânos 34, 84. 
Zhbeara stolnicul 119, 121. 
Zochiya 308. 

Zografos mănăstire în sf. 
Munte 196, 219. 

Zoreşti 997. 
Zotu, ginerile lui Petru Schio-- 

pul 273. 
Zvânjei 299,



Pagina 16, r. 29 notiţ= citeşte 1577—1533 în loc de 1557—1585. 

e c 
> 21,r. 3 slavaneşte >» Marire > a > Mari. 
>  2%,r.3 > 0aK > > > na, 

>  928r.6 > 3 tebr.1392—2 Ian. 
1929. > > > FPebr.1521—2 lam. 

1529. 
>  37.r.15 > 452 > > >» 1512. 

>  4%,r 1 nota > regeste > >» » registe. 
> 48, r. 16 > MH >> > su 

> 127,r.9 > ca să ne trimeţi >» >» casă ne trimeteţi. 
> 158,r. 5 notițe > pomeneşte Doamne > » > pomeneşte Dome. 
> 1465,r.3 > în anul 7069=1561 > » > 7069=1551. 

K K 
> 182,r.6 > NA RE vunnu > > > Ha ne vunhu. 

e e 
> 184r.5 > nTrunin > > > HTHHRIH. 

AM MM 

> 18%6,r.1 > AdRa HA 3Hanle > > > AGEA HH 3haule. 

z 

A z 
> 189r. 1 > MOcAa >» > > NOCAa. 
> 9200,r. 3 > “Buicranuk > > > Bicronut. 
» 225, r.18 notițe > Petrullşi Romanii] > » > Petrullşi Romanii. 

„> 285. r.13 > strămoş > >.» Stămoş. 
> 972,r. îi rotiţe > Mircea Ciobanul > >» » Mircea Ciobonul. 
> 985, r. 14 >» Dumnezeiască > > » Dumnezezească. 
» 319r. 9 > (20 Apr. 1517—14 

lan. 1527). > > > (8 Apr. 1518.14 

lan. 1527). 

> 320,r. 4 > 12 pârgari >» » pâgari. 
> 954, r.fi > Gherghița » > > Argeş 

GREȘELI de TIPAR, ÎNDREPTĂRI şi ADAOSE 

i 

Greşeli de tipar. 

Îndreptări. 

Scrisoarea XX de la p. 48—50, s'a datat greşit, ea este de la Radul 

vodă Paisie din anii 1538—1542, Doamaa, despre care ne vorbeşte scri- 

soarea, este soţia lui Neagoe voevod. Nezgoe îşi zice el însu-şi într'un 

act din 16 Septembrie 1519: «l& Hroe mapnuaenu Bacapaga ECeRoA = 18 

Meagoe numit Basarab voevod (Arch. Stat., schitul Seaca, pach. 2, 

No. 2). Apoi în: «Ilocaanie Îw Hkrse asegsant Ka atompeatt aTpu cecen Hire, 

u cusawat cana [lerS n IGannS n azipepn ero flrreanmnt — cAs0 SyMH= 

nenno= Epistolia lui I& Neagoe voevod către moaștele maicei sale Neaga și 

fii sei Petru și Ioan şi fiica sa Angelina — cuvânt de înduioșare. (Spome- 

nic, XXXVII, p. 44).
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Despina — acesta e numele doamnei lui Neagoe voevoa — şi-a petrecut ultimii ani ai vieţei sale la Sibiu. ' Acolo o găsim la 1524 judecându-se cu un argintar (cf, N. lorga, Studii și doc, HI, p, LXXV). Ea pribegisa în părţile acestea după moartea bărbatului şi a fiului său Teodosie. le n) supt domnia ginerelui său Radul de la Afumaţi veni în ţară, dar marind acesta în 1329, ea plecă din nou în Ardeal unde stătu până după 1536. La această dată o întâlnim iarăşi în socotelile ardelene (Harmuzaki AI, p. 755) Reveni în țară apoi supt domnia cumnatului său Radul vodă Paisie în 1538, După măzilirea acestuia de la domnie, doamna fu nevoită din nou să apuce calea pribegiei de unde nu se inai întoarse. Spunând acestea, să 

la Sibieni. El se numeşte Dragomir Scurtu. Al cui fiu este, pentru mo- rent, nu o pot spune. Actele interne ne tăinuesc că e] înpreună cu cum- natul său Stan paharnicul au dăruit domnului Radul vodă la 1542 o sfoară de moşie din satul Futești, anume din Partea Păpească. (Arch. Stat., M-rea Argeş pach., 22, No. 47). Lucrul de alt-fel, ni-l mărturiseşte însu-şi Radul vodă Paisie în cartea sa din 20 Februarie 1542. Iată acel pasagiu : «Ilonex npinăwur A paroanp Guspr$aos u w5p ere Gran nexapuuk kSnu9 €& WHTEAHHUEY cu, Ta MORASHHU H AGAGUI FCARO an nSAcenuS up EHuIE p6uen$ HHXHS wunnn5= Pentru că au venit Dragomir Scurtul și cumnatul său Stan paharnicul împreună cu soțiile lor şi au închinat şi au dat domniei mele jumătate din moșia lor mui sus zisă». (Arch, Stat, Episcopia Argeş, pach. 23, No. 3) — Aşijderea, scrisoarea XAVI, p. 68—69, este atribuita greşit pe sama lui Radul vodă Paisie. Scrisoarea este de Ja Radul vodă cel Fru- mos (August 1462 —1474), Hârtia, filigranul ei: o cruce, ductul seri- erii și mai ales pecetia aplicată în faţă cu următoarea legendă : + 18 Pa- „AS FOGEOAA, rin 3emAn Srponaayin = 16 Radul voevod, domn al țării Ungrovilahii, ne “îndreptățește la datarea ei. Scrisoarea e din uitimii ani de domnie ai lui Radul cel Frumos. Pe Giurcău vameşul despre care ne vor- beşte apoi, l-am căutat îndeşert în documentele iuterne, dar nu l-am aflat. În contra aserțiunei făcute (v, p. 301, 304, 305) asupra Tudorei din Tărgşor -că ar fi soţia lui Mihai Viteazul, se opune cartea lui Alexandru Iliaş voevod „dată din Târgovişte la 23 Decembrie 1616, Despre Marula, fiica lui Mihai cu Tudora, se spune că ar fi fost bastardă, (Arch. Stat., M-rea Cozia, pach. 24. No. 8). Florica, fiica legitimă a lui Mihai Viteazul, a fost măritată după Preda postelnicul. Preda postelnicul sau sulgerul din Greci, are de frate pe Stroe posteloicul. De-la Preda ni s'a păstraţ un preţios zapis. Iată-l în rezumat : <f Adică eu Preda sulgerinl de Greci înpreună cu fiu nicu Mihai Și cu ştirea cocoanelor mele Şi a ginere-mieu Pătru slujerul şi frăţine-mieu lu Stroe post(elnicul), scris-am și mărturisim cu acest Zapis al nostru, să fie de mare credință la mâna jupâoului Trufanda biv vel vistier, ca să se ştie cum i-am vândut noi satul Cruşovul den Romanați. Și am vândut acest sat Cruşovul de naintea domnu nostru I& Alexandru voevod. sin Radul voevod, şi de naintea boiarilor ai Divanului şi ai țerăi, şi am luoat
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noi toţi banii 9250 de galbeni ce scriu mai sus «pre vreme cându au fost 
domnu nostru cu tabăra den jos de București, mergându la oaste de preun 
cu Miron voevod, domnul şerăi Moldovei şi cu capitan pașa de la Impărăție, 
să facă cetate lu Dogan Gheci». Scris de Lepădat logofătul, luna Mai în 
10 zile, în anul 1735= 1627. (Orig. pe hârtie, se află în proprietatea d-lui 
Șerban Gr. Stoienescu din Craiova). 

Adaose. 

Dragomir spătarul (v. notițe p. 4) a pierit de sabia. lui Vlad Vintilă: 
<A pierdut averile lui cu rea viclenie dă către domnia mea — zice Vlad 
Vintilă — și încă şi capul l-a pierdut» (doc. din 7 Mai 1335 la Arch. Stat., 
Episcopia Buzeului, pach. 792, No. 1). — La pagina 40 completează adresa 
cu cuvintele: «wm Gunn rpaa=din cetatea Sibiului». — Pag. 58, doc. 
XXII; p. 63, doc. XXIV; pag. 71, doc. XXVII: pag. 74, doc. XXX, 
sunt date în rezumat și de d-l |. Bogdan în ale sale «Documente şi Re- 
geste». Documentul de la p. 105, No. XLIV, este reprodus şi de Militici 
în «Daco-românii şi literatura lor Slavă, Sbornik LX (1893), p. 374—375, 
cu foarte rnulte greșeli». Scrisorile de la p. 138, No. LVI şi 140—441, 
No. LVIL. sunt date în simplă traducere şi de d-l 1. Bogdan în op. citată 
mai sus la p. 109—110. — Despre fii lui Ştefan cel Mare Petru şi Alexan- 
dru (v. p. 150-152), mai sunt de spus şi următoarele: <În anul 1493, 
16 Petru voevod al Moldovei, a hotărât un ajutor anual de 5000 aspri 
mănăstivei Castamonitu și 500 aspri spese de . drum monașilor cari zor 
veni de la Athos îa Moldova». Apoi: «În anul 1497, mănăstirea Grego- 
riatu, a fost învită de Alezundru, domuul Moldovei, tatăl lui Bogdan. Pe 
atunci era doamnă a Moldovlahiei Maria Asanina Paleologul. Ea « dă- 
uit mănăstirei icoana Maici Ponmului, pe care « văzut-o Barski, în 
1744». (Porfirij Uspeaskij, Istoria Atonului II, p. 336). În notițe de la 
p. 158—160 mai avem de adaos, că Petru Rareş a înoit schitul sf. Iosif, zidit 
de Ştefan vodă cel Tânăr: <Ilouex Tao Grkia ce ES A cre Baroskwenie, 

ErAă RAI CenABA Mk! Ră farttanle WT Henatueruut Hanity, fâks cz nomor Batu 
no rame fantrok A Shun uac Ba A AXUWEHHNA Hau6ro kg Îena = Pentru-că 
așa am făgăduit lui Dumnezeu și sfintei Bunavestire — zice Petru — când 
eram să pier domnia mea de uritorii noştrii, căci cu ajutorul lui Dum- 
nezeu, pe acolo am fugit ; şi ne-au scăpat pe noi Dumnezeu şi duhovnicul 
nostru kir Iosif» (Doc. din 9 Martie 1535 la Arch. Stat., Secţia Istorică). 
Și aceasta s'a întâmplat: <În vremea când însu-și Împăratul turcesc a venit 
și a făcut războiti până la Suceava» (doc. din 13 Decembrie 1568 la Arch. 
Stat. Mitropolia Moldovei, pach. 138, No. 1). — Asupra scrisoarei de la 
p. 160—161, No. LXVI, vezi manuscrisul 110 la Acad. Rom. — Despre 
Ștefan Lăcustă (v. notițe p. 185), am admis greşit după cronicarul polon 
Bielski că este fiul lui Alexandru voevod, fiul lui Ştetan cel Mare. Ştefan
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JLăcustă e fiul lui Ştafan cel Mare. El îasu-şi se intitulează ast-fel: «ș Aac- 
“TÎIR Bien, mal Grezan BoetoAa, cHa cTâgare Gredana nceawal TENApa 36eMan 
“AMompatekon= Cu mila lui Dumnezeu, noi Ștefan vcerod, fiul Bătrânului 
-Ștefan voevod, domn al țării Moldovei» Documentul acesta conține o con- 
firmare de stăpânire dată de către domn lui Crăciun peste satul dom- 
nesc Conţeştii din ţinutul Suceavei. Domnul pune mărturia sa şi a fiilor 
săi: <fÎ na ro cr Bkpa ndmero rcAra iure nneannâre mini Gredana Boetoai Â 
xp NPABZBAIBAGRHNIL CHWE PARA Ph Încăanapa fi Gregana fi akpa azcak nofipa 
-Hăuiny = Și întru aceasta este credința domniei noastre a mai sus scrisului 
Ștefan voevod și credința prea iubi pilor fii ai domniei mele Alezandru și 
Ștefan şi credinţi tuturor boerilor noștri» Actul e scris pe pergament de 
logofătul Tăut în luna Martie 23, anul 1538. Poartă pecetie atârnată de 
un groş şnur de mătase vişinie, împletit în două vițe : mare, rotunaă, 
de ceară roşie, cu legenda : «Ţ Ilesara Iw CTedana BOEROARI, PSCOOAAȘI 36MAH 

- Monaaaeken = Pecetia lui I3 Ştefan voevnd, domn al Hării Moldovei» (Acad. 
Rom. pecetia No. 31). Tatăl său Ștefan cel Mare a avut de soră şi pe 
Grajdana. Despre aceasta ne vorbesc unal documente aflate pe la parti- 
culari. — Despre Petre Șehiopul (v. p. 289 -276) şi Ioan vodă cel Cum- 
plit (p. 197—199) ne vorbeşte şi un Mineiu pe luna Aprilie dia anul 1574. 
lată acel pasagiu: Ez Ann renAuv nâmem$ Ian IlErpz eoenwa FenApz 3€an 
-Mwaaateon, rai ngit awwa norânîn Toygun A Tarapu A sfaiua Îwn goegwa 

Â nzceh RSn rd A aceeâua 36mat Moaaanekon Rwawmee ROASEHHA, & AkT sana, 
Mcua arse si AHÎH, 82 uacr 3 rin = În zilele domnului nostru Ioan Petru 
voevod, domnul ţării Moldovei, când au venit păgânii Turci şi Tătari şi 
au ucis pe loan voevod și toată oustea lui şi au supus fara Moldovei mai 
„anult de jumătate, în anul 7032=1574, luna August 12 zile, în cl 9-lea 
ces: (Acad. Rom. Mss M-rei Neamţul No.45).— Teodor sau Tudor marele lo- 
gotăt (v. notițe p. 3, 4, 6,16, 230 etc.) are de frate pe Stanciul banul (Arch. 

-Stat., Episcopia Râmnicului, pach. 52, No. 8; M-rea liistriţa. pach. 1, No. 3). 
FI are de fii: pe Pârvul pârcălabul pe Vlad comisul şi pe Radul logo- 
fătul. La 24 Aprilie 1545 Mircea Ciobanul întăreşte stăpănirea lui Radul 
marele logolăt şi fraţilor săi Pârvul pârcălabul şi Viad comisul peste 
moşia Voinigeşti : «Pentru că le-u fost de mai nainte vreme bătrână și 
dreaptă moşie de mostenire, iar ei în zilele Padului voevod au pierdut mai 
sus zisa moșie, pentru că cu tăiut Radul voerod pe tatăl lor Tudor logo- „Jătul» (Arch. Stat., Episcopia Râmnicului, pach. 52, No. 11) În notițe p. 37 la urmașii lui Harvat logofitul mai e de adaos şi Moţea un alt fiu al său, care se infrăţeşte pe timpul lui Neagoe Basarab cu Drăghici seri- 
itorul. Moţea n'are urmaşi (Acad. Rom. doc 27/L1X). — Radul vistierul 
tv. notițe p. 260—264) la 17 Noeibrie 1533 primeşte ia dar moşia Urâţii 
de la Radul Paisie «pentru Slujba ce au slujit cu dreptate, când au mers la - Jo în voevod Basarab și cu Stroe la Fântâna Piganului, de su bătut cu domnia sa> (Arch. Şiat., cond: M-rei Vierăş). — Alte acte scrise de Vulpaş, diiacul, : gtămăticul sau logofătul pe jângă cele citate (vezi notițe p 121—122) mai
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“sunt şi următoarele : Târgul de Jos, 26 Mai 1449; Suceava, 8 Iulie 1453 

“ca grămătic (Acad. Rom. 118/LXVII ; 43/LXXV); Suceava, 1 Aprilie 1470 

-ca gramatic (Arch. Stat., M-rea Neamţu, pach. 21, No. 8). — Oprea logofă- 

“tul (vezi notițe p. 75) a scris şi următoarele acte : Târgovişte, 2 Februa- 

rie 1533 (Arch. Stat., Episcopia Argeş, pach. 2 bis., No. 4); Bucureşti, 

21 Ianuarie 1536 (Arch. Stat. M-rea Glavacioc, pach. 4, No. 1); Târ- 

gul Buzău, 7 Mai 1535 (Arch. Stat., Ep. Buzeu, pach. 72 doc. 1); Bucu- 

reşti, 25 Aprilie 1538 (Arch., Stat, M-rea Glavacioc, pach. 26. No. 1).—Ne- 

„goița (v. notițe p. 47, 63) pe cele următoare: 29 Octombrie 1528 (Arch. 

Stat., M-rea Govora, pach. 9 No. 2); 20 Iulie 1537 (Arch. Stat., M-rea Go- 

vora, pach. 6, No. 2); Târşor, 28 Ianuarie 1538 (Arch. Stat., Mitropolia 
Bucureşti, pach. 34, No. . .). — Nan logofitul (v. notițe p. 67) scrie şi 

„actul din 16 Noembrie 1530 ca grămatie (Arch. Stat., M-rea Tismana, 
pach. 40, No. 3). — Cârjeonse (v. p., 257) stu călugărit la M-rea Valea şi 
acolo a luat în călugărie numele de <Monahia Magdalina» (Arch. Stat., 
M-rea Valea, pach. 18, No. 3). — M-rea Bucovăţul vechiu (v. notițe p. 280) 
sa zidit îu 4572 Iată-i pisania: «Cu vrerea Tatălui și âudemnarea Fiului 
şi cu sărârșirea sfântului Duh, amin. Rădicatu-si-au acestă cinstiti și Dum- 
nezeescii hramii întru numele celui dintru sfinți părintelui nostru marelui 
Arhierieu și făcătorului de minuni Nicolae, episcopul Mirelor de la Li- 

-chie, în zilele blagocestivului și iubitorului de Christos domnului nostru 
16 Alexandru voivod, feciorul Mircei voivod, nepotul Mihnei voecod, cu 
toaiă osteneala și cheltuiala robului lui Duninezeu jupan Stepan biv vel 
clucer şi a fiului său jupan Pârvul vel clucer. Și s'au început în luna 
lui Julie 20 zile, și s'au săvârşit la Octombrie 3 zile, leatul 7031=—1572» 
(Areh. Stat., Conâica Brâncoveneasca, No. 263, p. 595). Pentru compeţitorii 
la tronul Țării Româneşti în anii 1522—1525, citez spre lămurire actele in- 
terne date ge aceştia ca domni când norocul le-a surâs: Radul de lu A- 

„fumaţi, 3 Februarie 1522; 4 Aprilie 1323; 8 Noembrie 1523; 9 Februa- 
rie 1524; 23 Mai 1524; 8 Noembrie 1524; 10 Februarie 1525; 41 Ve- 
bruarie 1525 ; 20 Februarie 1325. — De la Radul Bădică nu cunosc vici 
un document intern. Vlad Vintilă: 10 Ianuarie 1523; 18 Martie 1523; 
23 Mai 1524; 924 lulie 1524. — Vladislav voevod: 11 lulie 1523; 12 Sep- 
tembrie 4523; 16 lunie 1324; 30 Mai 1525. Unele din documentele de 
mai sus se află în Archiva Statului, altele la Academia Română. În do- 

-cumentul lui Vladislav vovod din 50 Mai 1525 ni se vorbeşte despre pă- 

rinteie şi strămoşul său Vladislav voevod (Arch. Stat, M-rea Tistnana, 
pach. 58, No. 9). Asupra filiațiunei sale vezi p.254—255. Vladislav, pre- 
tendentul, citat ca tată al lui Vladislav (1523—1525), ar fi Vladissa -din 
socotelile Ardelene, despre care cred, că-i deosebit da Dragomir Călugărul. 
“Scrisoarea de la p. 180—181, No. LXXVII, îmi pare apocrifă. De aşij- 
derea, hrisovul lui Petru Rareş din 9 Martie 1335 in care figurează pan 
Huru mare vornic al ţării de jos şi Totruşan mare vornic a! țării de Sus, 

"este falş; vornicia ţării nefiind împărțită pe această vreme. (Areh. Stat, 
Secţia Istorică). 
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