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ÎNCHINARE LUI 

ALEXANDRU CEL BUN, 
DOMNUL MOLDOVEI, DIN MUNTE PÂNĂ ÎN NISTRU ŞI MARE, 

LA ÎNPLINIREA A 500 DE ANI DELA MOARTEA SA, 
- ŞI ÎNTREGITORULUI HOTARELOR NAȚIONALE, 

REGELUI TUTUROR ROMÂNILOR,. 
FERDINAND l.



PREFATĂ 

Sânt mulţi ani, încă de prin 1912, de când am început să 

adun, pentru o altă lucrare, documente slavone române. Intere- 

'sându-mă la început din punctul de vedere al limbii, am început 

a vedea în ele tot altfel de lucruri şi cu toate că preocuparea de 

“ormă nu m'a părăsit niciodată, dar a biruit interesul de fond. A- 

cest interes pentru .ele a crescut din ce în ce mai mult, . Acolo 

unde alţii nu văd decât un ferfelog de piele scrisă, cu rândurile 
şterse de vechime, mie îmi apare vedenia unei lumi întregi, cu 

oameni aprigi, mânaţi de nevoile zilelor de atunci, de lupte între 

ei, pentru ocine mai ales, de înălţări şi scoborîri de neamuri, după 

cum hotăra soarta, pururi schimbătoare, ca şi Domniile de atunci. 

"In urma publicaţiei lui |. Bogdan, din 1913, Documentele lui 

Ştefan cel Mare, preocupările mele s'au îndreptat mai ales asupra 

Moldovei” şi aici râvna mea s'a oprit mai ales înainte de Ştetan 

cel Mare şi asupra veacului al XVI-lea. 
Am cules deci documentele înainte de Ştefan cel Mare, din 

“toate părţile, din toate publicaţiile, urmărind, de multe ori, un uric 

vechiu ani întregi, până să capăt o fotografie sau o copie. Şi sânt -- 

puţine cazurile când n'am izbutit. Ades pe tângă copii am luat şi 

fotografii, cari totdeauna mi-au fost foarte folositoare, mai ales a- 

supra locurilor defecte din urice, unde controlul trebuie făcut de 

-multe ori, când sânt îndoeli în ce priveşte citirea, 

Numărul acestor documente nu este prea mare. Cu toată 

“strădania cuiva de a le urmări şi descoperi, numărul celor interne 

şi externe se urcă la aproximativ 400. Nu cred că numărul celor 

„existente, dar nedescoperite încă, să fie mai mare decât 10-20. 

Multe s'au pierdut în cumplitele vremi ale trecutului, cum se po- . 

meneşte” de nenumărate ori în documentele de mai târziu. “Nu pu- 

“ține s'au înstrăinat cine ştie unde, chiar în veacul al XIX-lea, a- 

proape de timpurile noastre. Multe au luat drumul. Rusiei. lar în 

timpul războiului ultim s'a crezut-că se pune în mai' multă sigu-
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ranţă, trimițând în această ţâră întregul depozit de documente, a- 

dunate zeci de ani, cu o râvnă, cum aproape nu se mai întâlneşte 

astăzi, printre care mai ales pe cele nepreţuite ca număr şi va- 

loare dela Academia Română şi dela Arhivele Statului din Bucureşti. 
Vorbind azi de documentele slavone moldoveneşti înainte de: 

Ştefan cel Mare mai toate sânt în, Rusia. 

„Şi e de mirare cum de s'au pierdut de pela 1860-1890 încoace 
aproape toate uricele mănăstirilor bucovinene, care se pare că erau 

la locurile lor, când le-a. studiat istoricul bucovinean Wickenhauser. 
„Numai unele de la Moldoviţa erau la Academia Română. 
„De pela 1923 le aveam gata, ca pentru tipar, fără a şti de: 

le voiu tipări sau nu, cu toate că-mi dădeam seama de valoarea 

lor, pentru istoria Moldovei, dela sfârşitul veacului al XIV-lea şi 

începutul celui de al XV-lea. . 

" Deocamdată, credeâm că-mi pot îi folositoare mie, pentru u- 

nele lucrări de care îmi legasem gândurile. 
Alţii înainte de mine se gândiseră la publicarea lor. 

Aceasta era una din preocupările de seamă ale Comisiei istorice 

româneşti. Răposatul profesor de filologie slavă dela universitatea 
din Bucureşti, I. Bogdan, după publicarea documentelor lui Ştefan. 
cel” Mare, avea ca plan principal şi publicarea documentelor mol-- 
doveneşti înainte de 1457, cum se. vede din materialul adunat în 

ms 126, dăruit de el Academiei Române. Moartea a pus sfârşit a- 

cestui plan frumos. Nu odată acest material al lui |. Bogdan mi-a 
fost de mare folos, pentru complectarea unor numere, mai ales. 

între cele externe, din documentele ce dau la lumină, cum se va 

vedea pentru fiecare la locul său, în această publicaţie. 
Dintre documentele moldoveneşti înainte de Ştefan, cel Mare 

multe au fost publicate şi aiurea. Merită toată lauda lucrul celor: 

ce au ostenit, pentru acelaş scop-ca şi mine, osteneală meritorie, 

care şi-a avut rezultatul său în adâncirea problemelor noastre istorice. 

Dela început chiar am. plecat dela folosirea acestui mate- 

rial, pe. care l-am cules întreg, pe care oridecâte ori am putut 

l-am colaţionat şi complectat, pe unde era. defectuos, cu . origi- 
nalele şi ades cu fotografii foarte bune, luate de pe aceste originale. 

“ Intemeindu-se Fundaţiunea „Regele Ferdinand I“, al cărei. 
scop este şi încurajarea cercetărilor ştiinţifice, consacrate cunoaşterei. 

“ României, m'am adresat acestei instituţiuni, cu gândul ca luându-şi: 

- asupra sa: sarcina materiălă, documentele moldoveneşti înainte de 
Ştefan cel Mare ar putea apărea la împlinirea a 500 de ani, dela. 

moarteă lui Alexandru cel Bun şi ar fi şi o publicaţie de omagiu
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marelui şi bunului Domn organizator! al Moldovti,. dela „Începutul 
veacului al XV-lea. . 

. Comitetul Fundaţiunei, în “şedinţa dela 16 Mai1930, uând î în 
considerare cererea mea, în urma recomandării marelui cărturar . Şi 
istoric, domnul N. lorga:şi după referatul “domnului profesor Silviu 
Dragomir, din Cluj, a. aprobat-o şi datorită acestui sprijin aceste 
documente sânt publicate. - 

Pentru cei ce se interesează, dau o scurtă lămurire. asupra 
locurilor unde se află aceste documente. Vorbesc despre cele ori- 
ginale. Cel mai mare număr. se află la Arhivele Statului din Bu- 
cureşti, 62, cele mai multe provenite dela Mănăstirea Neamţului, 
câteva dela Mănăstirea Bistriţa, Probota sau Episcopia - de . Huşi. 
La Academiă Română din Bucureşti sânt 60, provenite prin dăruire 
sau cumpărare dela diferite persoane. La Arhivele Statului din Iaşi 
sânt 3, găsite, pe cât ştiu, la arderea palatului administrativ din 
laşi, în 1880. La Arhiva Sfântului Spiridon din laşi, 5, la Muzeul 
Municipal din laşi 3, la Muzeul de pe lângă Arhivele Statului din 

„Bucureşti 2, provenite din o arhivă particulară, la Direcţia fondului 
religionar din Cernăuţi 2, la biblioteca Universităţii din. laşi, Cluj, 

Muzeul din Fălticeni, Mănăstirea Suceviţa, din Bucovina câte 1. 

In Arhiva ministerului de externe din Moscova sânt 32. Unele 

din aceste vorbesc de satele lui popa luga şi ale fiului său Mihul 

logofătul şi sânt provenite probabil din Polonia, unde vor fi rămas 
“când cu fuga Mihului, la venirea lui Ştefan cel Mare. La Muzeul 
Rumianţev-din Moscova sânt 6, provenite nu ştiu cum, din Buco- 
“vina, mai ales dela Mănăstirea Moldoviţa. La Societatea de istorie 
şi antichităţi. ruseşti dela: Odesa sânt 2, duse din „Moldova de 
peste Prut. 

Dintre particulari, cel mai mare” număr de otiginăle îl are 
domnul Ghibănescu din laşi, 5, căpătate în alergările sale neoste- 
nite după documente, cari îi îmbogăţesc frumoasa colecţie. In Ar- 
hiva Roznovanilor dela: Stânca- “Roznovanu, laşi, sânt 5.La domnul 

lonescu-Dolj, preşedinte la Consiliul legislativ din Bucureşti, la G. 

Tutoveanu, din Grumezoaea, Fălciu, la domnul M. „ Cogălniceanu 
din Bucureşti, la răzeşii dela Războeni, Neamţ, * în Arhiva Leon 

Ghica-Dumbrăveni, Botoşani, la doamna Antoniu, din Peatra Neamţ, 

la domnul Sever Zotta, din Iaşi, la domnul: Ventura, din Botoşani, 

la doamna Dediu, Stolnicenii-Prăjescu, lângă Paşcani, „la răzeşul 

  

In Moscova sânt azi înstrăinate cine ştie pentru câtă vreme toate: 

uricele dela Arhivele Statului din Bucureşti, laşi şi Academia Română, cu 

excepţia a 7, care se găsesc la “această instituţie de pe urmă, |
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Stavarache, Grajduri- Vasluiu, la domnul Alexandru Cantacuzino- 

Paşcano, la răzeşul Iordache Berilă, din Boşoteni, Bacău, câte' 1. 

-Din nefericire, nu toate documentele au ajuns la noi în ori- 

“ginale, ci unele numai în copii, surete sau regeste. Intre acestea 

cele mai: multe se află la Arhivele Statului din Iaşi, unde am aflat 

26, la Academia Română 14, la Arhivele Statului din Bucureşti 6, 
din care 3 în Condica Asachi, 2 în Arhiva Stântului Spiridon din 

laşi, o copie slavă şi un regest se află la mine etc. Despre alte 
locuri, arăt pentru fiecare număr la rândul său. 

Nu pot trece cu vederea bogata colecţie de fotografii de do- 

cumente deia Academia Română, unde se găsesc aproape toate 

cele 'din Arhiva “Ministerului de externe din Moscova. Asemenea 

foarte importante sânt planşele cu documente din L. Bogdan, 

Album paleografic moldovenesc. Menţionez cu această ocazie şi 

cele vre-o 46 de fotografii, de documente slavone : moldoveneşti, 
înainte de Ştefan cel Mare, din colecţia mea. 

“In darea de seamă de mai sus nu intră documentele externe, 

despre care voiu vorbi la locul cuvenit. 
___ In ce priveşte procedarea mea ea e următoarea, Am dat; 

unde am putut, documentul în original, însoţit de traducere, pentru 

a putea fi folosit şi de cei ce nu ştiu“ slavoneşte. Suretele le-am 

dat în întregime, fiind ele însele un semn de felul de cunoaştere 

al limbii slavone, pentru timpul. căruia ele aparţin. Pentru originale, 

am pus între ( ) literele scrise deasupra cuvântului, procedeu ce 
l-am învăţat la studiile de filologie slavă, dela universitatea din 

laşi, unde am început a învăţa descifrarea vechilor urice, iar între 

() întregirile mele, unde documentul e stricat. Prescurtările le-am 
lăsat aşa, cum sânt în document. Fiecare document are notițe, în 
care am căutat să identific satele şi oamenii. 

__ Incheînd aceste rânduri, nu pot să'nu mă gândesc cu toată 
- recunoştinţa şi să-i aduc aici toate mulțămirile mele întregului Co- 

mitet al Fundaţiunei „Regele Ferdinand 1“, care prin ajutorul ma- 
terial, ce mi-a pus la îndămână a făcut cu putință să apară a- 
ceastă lucrare. 

Cr MIHAI COSTĂCHESCU 
iaşi, 1931 Fevruarie 4. | 
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judeţului Vasluiu, Bucureşti, 1889. -- 

Dicț. geogr.. al jud. Dorohoiu = Nicu | Filipescu-Dubău, Dicţionar 
- * geografic al judeţului: Dorohoiu, lași, 1891. 

Dicţ. geogr. al Basarabiei = Zamfir Arbore, Dicţionarul geoeratic 
al Basarabiei, Bucureşti, 1904. |



XI 
Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă = = Em.. Grigorovitza, 

Dicţionarul geografic al „Bucovinei, Bucureşti, 1908. 

Dicţ. statistic al României = Dicţionarul statistic al României, în- 
tocmit pe baza rezultatelor definitive ale recensământului ge- 

_neral al populaţiunii din 19 Decembre 1912, Bucureşti 1915, 
2: volume. 

Dan, Mănăstirea şi Com. Putna: Dităitiie- Dan, Mănăstirea şi Co- 
muna Putna, Bucureşti, 1905. : 

Dan, Cronica Episcopiei: de. Rădăuţi = Dimitrie Dan, Cronica E- 
- piscopiei de Rădăuţi, cu apendice de documente 'slavone, ori- 
ginale şi traduse şi mai multe ilustraţiuni, Viena 1912. 

Dan, Mănăstirea Suceviţa = Dimitrie Dan, Mănăstirea Suceviţa, 
cu anexe de documente ale Suceviţei şi Schitului celui Mare, 
Bucureşti, 1923. .. 

Direcţia fond, rel, Cernăuţi = Direcţia fondului religionar Cernăuţi. 

Documente din Bacarabia, adunate de Visarion Puiu şa, Chi- 
şinău, 1928. . : 

Dogiel, Codex diplomaticus regni Poloniae et. magni “ducatus Li- 
thuaniae, volumul 1, Vilnae 1758. 

dos. == dosarul. 

ed. = ediţia. 

Enţiklopediia 'Slavianskoi filologhii, (Petrograd, 1916) = = CEUARIIC= 
NeniH cnaBaickofi (prionorin. n3nanie oTabieni ai pycckaro 

” A3bIKA NI. CIIOBECHOCTII IMIIEPATOPCKOIL aKAAENIN - HAyK'b> - NOA-L- 
perutiațieio OpA. AAA. II. RATA, NPIIOXEHIC KE BEINyCHY 
4,1-4, 2. nerporpanr, 1916. 

Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold. = C. Erbiceanu, Istoria a Mitropoliei Mol- 
daviei şi Sucevei, Bucureşti, 1888, 

fasc. = fascicula. 

Frunzescu, Dicţionar topografic = = D. Frunzescu, Dicţionar topo- 
grafic şi statistic al României, Bucureşti, 1872. 

Ghib. Sur. == Gh. Ghibănescu, Surete şi Izvoade-1, laşi, 1906; 2, 
laşi, 1907; 3, Iaşi, 1907; 4, Iaşi, 1908; 5, laşi, 1908; 7, 
laşi, 1912; 8, laşi, 1913; 9, laşi, 1914; 10, laşi, 1915; 11, 
laşi, 1922; 12, laşi, 1924; 13, Huşi, 1923; 14, Huşi, 1925; 
15, laşi, 1 1926 ; 16, Iaşi, 1926 ; 17, Huşi, 1927 ; 18, laşi, 1927 ; 
19, laşi, 1927 ; 20, Iaşi, 1928; 21, laşi, 1929: 22, laşi, 1929 Ș. 
23, laşi, 1929; 24, Iaşi, 1930,. 

Ghib. Isp.= Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi Zapise, DN, laşi, 1906; 

12, laşi, 1907 ; 2!, laşi, 1909; 22, laşi, 1910; 3!, laşi,. 1910 ; 
3, laşi, 1912; 41, Iaşi, 1914; 42, laşi, 1915;.5!, Iaşi. 1921 
5?, laşi, 1923, i 

 Ghibănescuu, Condica de documente.
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Gh. Ghibânescu,' Opt urice slavone, laşi, 1904. 

Ghib. revista Teodor Codrescu = T.. Codrescu, Revistă Istorică, 
„scrisă de Gh. Ghibănescu 1, laşi, 1916, 2, Iaşi, 1916. 

“Gh, Ghibănescu, Din domnia lui Ştefan cel Mare, laşi, 1904. 

C, Giurescu, Noui contribuţiuni la studiul cronicilor moldovene, 
Bucureşti, 1908. , 

C. C, Giurescu,. Contribuţiuni la studiul marilor dregătorii, în se- 
colele XIV şi XV, Vălenii-de-Munte,. 1926., 

<. C. Giurescu, Noi contribuţiuni la studiul marilor dregătorii, î în 
secolele XIV şi XV, Bucureşti, 1925. 

«Golovaţehi, Gramoti, în Letopis arheogr. kommissii, 4, S. Peter- 
burg (1868) = rpanoru YrpOBAaxiACHIA n MOIAABCEIA (ĂV-ĂVI 
B.). (NOCTABICHH ȘI, 0. TOIOBANENAN'E), ÎN Ibronner BANATIN ap- 
xeorpadrmuecron nouuneciri, 1865-1866, BANŞCRTD VETBCPTHII, c. 

" nerepâyprr, 1868. 

1. Halipa, în 'Trudi bessar. gubern. ucen. arh. kommissii 1 = Tpyan 
GeceapaGenon TyGepHcroII YueHon APXHABHOII KOMMIICCIIT, RIEILUIRI= 

„_HeBt, 1, 1900. 

Hasd, Arh. Ist. = B. Petriceicu Hăjdeu, Archiva Istorică a Româ- 
niei, 11, Bucureşti, 1865; 12, Bucureşti, 1865; 2, Bucureşti, 
1865; 3, Bucureşti, 1867, 

Hasd,- ist. Critică = B. P. Hasdeu, Istoria Critică a Româniloru, 
1, Bucureşti, 1875. 

Hasd, Cuvente = B. Petriceicu Hasdeu, Cuvente den bătrâni, 1. 
„. Bucureşti, 1878, 

flurm. Doc. = Documente privitoare la Istoria Romârilor, culese de 
„ Eudoxiu de Hurmuzaki 12, (culese, adnotate 'şi publicate. de 

Nic. Densuşianu şi cu 'apendice de documente slavone, de E- 
mil Katuzniacki), Bucureşti, 1890. 

Hurm. Doc. = Documente privitoare la Istoria Românilor, culese 
de Eudoxiu de Hurmuzaki, 22 (culese, adnotate şi publicate de 
-Nic. Densuşianu, cu un apendice de. documente slavone, de 
“Emil Kaluzniacki), Bucureşti 1891. : 

„Hurm. Doc = Regeste de Documente mai mult interne, pentru : a 
servi la înţelegerea documentelor străine, ce formează - volu- 
mul 11 al colecţiei Hurmuzaki, (de N. lorga), Bucureşti, 1900. 

„Hurm. Doc. = Documente privitoare la Istoria: Românilor,: culese 
de Eudoxiu Hurmuzaki. Acte şi scrisori din Arhivele oraşelor 

*: ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu), publicate de N. Iorga, 15|, 
Bucureşti, 1911.. 

„Harta Basarabiei, de Nour == Basarabia, harta etnogratică, intoc- 
mită de Alexis Nour, Bucureşti...



XV 
Faria Bucovinei, de Ed. Fischer = Harta şcolară a dicatului 'Bu- 

covina, de Eduard Fischer. . 

Harta stat. major = Harta. marelui stat major al armate, Bucu- ! 
reşti, 1: 50000, 1: 100000, 1: 200000.. 

Jațimirski, Slavianskiia i rusk. rukopisi Rumînskih bibliotek, Sankt- 
peterburg, 1905 = a, n. ANANRPCEÎN, CXABAHCEIA 1 PyCCriA py- 
RODNCE pyMpluciax OnGniorenr, în cGoparit'b orpbnenia, pyc- 
CRATO AALIICA HI CHOBECROCTII HMNCPATOPCEOR artaeniIt BYE, 
ro LXXIX, canrrnerepâyprr, 1905. 

Iaţimirski, Darstveniia' jalov... gramoti - mold. în Drevnosti trudi 
slav. kommissii imp. mosk. arheolog. obştestva, 4 (Moskva 
1907) — napcTR*AHBIA, MANOBAHHLIA, IIBTOTHBIA A IIOATBEpnnTE- 
AbHBIA TPaMOTEI MOAAaBcKHAx» rocnomapen XV: B,, a. II; ANIzinp- 
CKATO, ÎN ApeBHOCTE TPYAB CHaBAHCKORN ROMMIICCII . AMIIEpa- 
TOpcaro MOCROBCKATO ApxeOnorideckaro OGINCerBa, 'r0M5 WeT- 
BEpTuIR, BUINYCE'D neparin, mockBa, 1907, 

N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 
1899, 

N. Iorga, Documente româneşti din Archivele Bistriţei 1, Bucureşti 
1899; 2, Bucureşti, 1900. - 

N. Iorga, Stud. şi Doc. N, Iorga, Studii şi Documente cu pri- 
„+. vire la Istoria Românilor, 1-2 Bucureşti, 1901; 4, Bucureşti, 

1902; 5, Bucureşti, 1903; “6, Bucureşti, 1904; VĂ Bucureşti, 
1904; 11, Bucureşti, 1906 ; 16, Bucureşti, 1909; 19, Bucureşti, 
1910; 21, Bucureşti, 1911; 22, Bucureşti, 1913. 

N. Iorga, Geschichte des rum. Volkes = N. Iorga, Geschichte des. 
rumănischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen, Gotha, 

„1905, 

N, Iorga, Studii şi i Documente cu privire la Istoria Românilor, Con-! 
statări istorice cu privire la Viaţa agrară a Românilor, 18, Bu- 
cureşti, 1908. 

N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1904, 

N. Iorga, Observaţii de cronologie cu privire la: Moldova în epoca 
„lui Alexandru cel Bun, în Conv.. Lit. 39 (1905). 

N. Iorga, Inscripţii = N. Iorga, Inscripţii din Bisericile României, 
1, Bucureşti, 1905; 2, Bucureşti 1908. (formează vol. 15. din 

Studii şi Documente cu privire la Istoria Românilor), 

N.Iorga, Basarabia noastră, Vălenii-de-Munte, 1912. 

N. Jorga, Stefan cel Mare şi Mănăstirea Neamţului, i în Buletinul 
Com. mon. istorice, Bucureşti 3 1910). 

N. Iorga, Contribuţii la istoria bisericei noastre, Anal. Acad. Rom.. 
seria 2 tom,.34 (1912), - . - , aa .
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N. 

N, 

Iorga, Patrahirul lui Alexandru cel Bun, Anal. Acad. Rom. se- 
ria 2, tom. 35 (1913) secţ. ist. p 343-346. 

Iorga, Ostaşi dela' Prut, în Anal. Acad, Rom. ' seria 2, tom, 36 

(1913) secţ. ist... - 

N. Iorga, Un acte inconnu d*Alexandre-le-bon, prince de Moldavie, 
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E. 

E, 

în Bulletin de la section historique, 1 (1914). 

orga, Două inscripţii nouă găsite la Mănăstirea Bistriţa (Neamţ), 
Anal. Acad. Rom. seria 2, tom 36 (1913) secţ. ist. . 

Iorga, Neamul Agarici, Răzeşi Fălcieni şi Vasluieni, Anal. Acad. 
Rom. seria 2, tom. 37 (1914) secţ. ist. 

Iorga, "Nouă documente basarabene, Anal. Acad. Rom. seria 2, 
tom., 36 (1914) secţ. ist. 

Iorga, Istoria comerţului romănesc, 1, .Vălenii-de- Munte, | 1915. 

"Iorga, Histoire des Roumains, Paris, 1920.. 

Iorga, Istoria. Românilor” în chipuri şi icoane, Craiova, 1921. 

Iorga, Istoria lit. rom. = N. Iorga, Istoria literaturii româneşti 
1, ediţia 2, Bucureşti 1925. 

Iorga, Procesele călugărilor dela Sântilie, Anal. Acad. Rom. 
seria 3, tom. 4 (1925), secţ. ist. , 

Iorga, O mărturie din 1404 a celor mai vechi „Moldoveni“, 
Anal. Acad. Rom. seria 3, tom. 6, (1926) secţ.ist.. 

Iorga, Brodnicii şi Românii, Anal. Acad. Rom. seria 3, tom. 8 
(1927-1928), -secţ. ist. 

„ Iorga, Le caractere commun des Institutions du Sud-Est. de 
Europe, Paris 1929. 

. Iorga, Istoria bis. rom. = N. lorga, Istoria bisericii româneşti 
„şi a vieţii religioase a Românilor, 1, ediţia 2-a, Bucureşti, 
1929 ; 2, ediţia 1, Vălenii-de-Munte, 1909, , 

. Iorga, Anciens documents de droit roumain, 1, Paris, 1930. 

Katuzniacki, Dokumenta moldawskie i multasskie z archiwum 
miasta Lwowa, 1878. 

A. Kozak, Rezultate meiner Forschungen im Kloster Sotawica, 
în Archiv fiir Slavische Philologie:15.. 

Letopisiţile Ţării Moldovii publicate de M. Kogălniceanu, ediţiia 1, 
Iaşi, 1852. 

Letopiseţul Țării Moldovei până la: Aron Vodă, ed. C. Giurescu, 
Bucureşti, 1916. 

Marele dicţ. geogr. al Rom. = Marele dicţionar geografic al Ro- 
mâniei, Bucureşti, 5 volume, Bucureşti, 1898-1902. 

Julian. Marinescu, Bogdan III cel Orb, „Bucureşti, 1910, |
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- Vartolomeiu -Măzăreanu, - Catastih de toate. scrisorile 7 sfintei Mă- 
năstiri Putnii, în. Dan, Mănăstirea şi -Com. Putna. -. 

N. Mazare Supliment la Harta. etnografică a Transilvanie, Iaşi, "A 

Melchisedec, Cronica Hușilor = = Melchisedek, Chronica- Huşiloru, şi 
„a episcopiei cu âseminea numire, € cu appendice la chtonica Hu- 

- şilor, -Bucureşti,: 1869. -. 

Melchisedec, Cronica Romanului = Melchisedek, Chronica Roma- 
- nului şi a episcopiei de Romanu, 1, Bucureşti, 1874, 2, 1875. 

Melchisedec, Notiţe ist. şi arh. = Melchisedec, episcopul Romănului, 
Notiţe istorice şi archeologice, adunate: de.pe la 48 mănăstiri 
şi biserici antice din Moldova, Bucureşti, 1885, 

Melchisedec, O .Visită în .Bucovina, Anal. Acad, Rom. seria2, tom. 
7 (1887) secţ. ist. 

Mihdlyi, Diplome Maramureşene, Maramureş-Sciget 1900. 

Miletiă -L. şi Agura D. maopourHaTb N TeXHaTra CHABAHCEA NHC- 
" MeHOCTI, ÎN «GOpanKb 3a napoAti Pprozaopenna. HAYRA A RHB- 

Ha, LX, Sofia, 1893. 

I. Minea, Principatele române şi politică orientală împăratului Si- 
gismund, Bucureşti,. 1919. 

[. Minea, Informaţiile româneşti ale cronicii ti lan Diugosz, laşi, 
1926. 

St, Nicolaescu, Doc. sl. rom. = St. Nicolaescu, Docuinente slavono-' 
"române, cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu 
Ardealul * în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905.  -: 

G. Nicolaiasa, Chestiuni practice de cronologie românească veche, 
Bucureşti, 1927. 

1. Nistor, Handel und Wandel | in der Moldau bis ș zum” Ende des | 
16. Iahrhunderts, Czernowitz, 1912. i 

D. Onciul, Iuga Vodă, Domn al Moldovei, Conv, Lit, 18. Ra 

D. Onciul, Chestiunea lui luga Vodă, Conv. Lit. 20, : 

D, Onciul, Originile Principatelor = Dimitrie Onciul, Originile. Prin- 
cipatelor române, Bucureşti 1899, N 

D. Onciul, Datele „cronicelor = Dimitrie Onciul, Datele cronicelor 
moldoveneşti asupra anilor de' domnie ai .lui Alexandru. cel 
Bun, Anal. Acad. Rom. seria 2, tom..27 (1905), secţ. ist. 

D. Onciul, Din Istoria României, Bucureşti, - .1914, = ou 

D.. Onciul, Din, trecutul Bucovinei, Bucureşti, 1915.. 

P. P. Panaitescu, Intluenţa polonă în: opera: şi sersoialitated Cro- 

„nicarilor!. Grigore” Ureche şi' Miron Costin, Anal: Acad. „Rom. 

„seria 3-a, tom. 4 (1925) secţ. ist: mg tii 

i 

IL.
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G, Panu, Cercetări asupra soartei ţăranilor, 1', Bucureşti, 1910. 

V. Pârvan, Alexăndrel Vodă şi Bogdan Vodă, Bucureşti, 1904. 

Dr. J. L.- Piă, Die rumănischen Gesetze und ihr Nexus mit dem 
byzantinischen und slavischen Recht, Prag, 1886. 

P. Poni, Statistica răzeşilor, Bucureşti, 1921. 

Orest Popescu, Câteva doc. mold. == Orest Popescu, Câteva do- . 
cumente moldovene, . Cernăuţi 1895. 

G. Popovici, Cronica lui Ureche despre ocoalele lugaene, Conv. 
„Lit. 24, 

G. Popovici, Runc, Conv, Lit. 25, 

G. Popovici, Anul dela Martie = Gh. Popovici, Anul dela Martie 
„în Moldova, în timpul lui Alexandru cel Bun, Conv. Lit, 39. 

Revista Arhivelor, Bucureşti. 

Revista din Iaşi, sub direcţia lui 1. Bărbulescu, Iaşi, 1908. 

Rev, [st. — Revista Istorică, dări de seamă, documente - şi notițe, 
- "de N. Iorga, cu concursul mai multor specialişti.: 

Revista p. istor. arh. şi fil. = Revista pentru istorie, archeologie şi 
filologie, ed. de Gr. G. Tocilescu, Bucureşti. 

Revista Societăţii istorico- arheologice, Chişinău, Să 

Radu Rosetti, Despre Unguri şi episcopiile catolice din Moldova, 
în Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 27 (1905) sect. ist. 

Radu Rosetti, Bohotin = Radu Rosetti, Cronica Bohotinului, în 
Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 28 (1905) secţ. ist. 

Radu Rosetti, Cronica Vascanilor, Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 
29 (1906) secţ. ist. 

Radu Rosetti, Pământul == Radu Rosetti, Pământul, sătenii şi stă- 
pânii în Moldova, Bucureşti, 1907. 

Radu Rosetti, Despre succesiunea domnilor Moldovei dintre Laţcu 
şi Alexândru.cel Bun, laşi. 

A, V. Sava, Documente Putnene, 1, "Vrancea, Odobeşti, Câmpuri, 
Focşani, 1929. 

I.. Tanoviceanu, Formaţiunea proprietăţii fonciare în Moldova, în 
Prinos lui D. A. Sturdza, Bucureşti, 1903. , 

Ulianiţchi, Materiali == yavaunuria, Ma'repiansi Das neropirt B3ANM 
HEIXb OTHOIIERII poccin, opri, MonAagin, 1 'Banaxin a Typuin 
pb XIV-XVI e. moca 1887. Sp 

V. A. Urechia, Notiţe despre slobozi, Anal. Acad. Romi 

tom. 9 (1887) secţ. ist.. 
seria 2-a, 

VA. Urechia, Biserica din Cetatea Neam u, în “Anal, A 
seria 2, tom. 11 (1890), secţ, ist, nţu, | cad, Rom. 

s.
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V, A. Urechia, Codex Bandinus, în Anal. Acad. Rom. seria 2, 
tom. 16 (1893-1894) secţ, ist. 

Uricarul = Uricarul, 2 (publicat de T. Codrescu), Iaşi, 1889; 3 (ed. 
2-a) Iaşi, 1892; 6, laşi, 1876; 7, laşi, 1886; 8, Iaşi, 1886; 

10, laşi, 1888; 11, laşi, 1889; 14, Iaşi, 1889; 16,laşi, 1891; 
17, laşi, 1891; 18 (documentele din acest volum sânt pub- 
licate de Gh. Ghibănescu), Iaşi, 1892; 19, laşi, 1891 ; 20, aşi, 
1892; 21, Iaşi, 1892; 22, laşi, 1892; 23 (documentele din 
acest volum sânt publicate de Gh. Ghibănescu), Iaşi, 1895; 
24, laşi, 1895;'25, laşi, 1895. 

Venelin, Vlahobolg. gramoti = 0, genennn'b, Braxo-GoArapciia HI 
nako-enaBanckia rpanorbr. e.-nerepOypre, 1840. 

Alex, Vitencu, Vechi Documente Moldoveneşti, Cernăuţi, 1925. 

Alex, Vitencu, Documente Moldoveneşti din Bucovina, Cernăuţi, 1929. 

]. Vlădescu, Isvoarele Istoriei Românilor, 1, Bucureşti. 

1. Vlădescu, Inceputul anului în cronicile moldoveneşti până la U- 
reche, Anal. Acad. Rom. seria 3-a, tom. 4 (1925), secţ. ist. 

Wick.—Fr. A. Wickenhauser, Die Urkunden des Klosters Moldowiza, 
Wien, 1862, 

Fr, A, Wickenhauser, Bochotin oder Geschichte der Stadt Cernăuz 
und ihrer Umgegend, | Heit, Wien, 1874. 

Fr. A. Wickenhauser, Geschichte und Urkunden des Klosters 

„ Solka, Czernowitz, 1877. 

Fr, A, Wickenhauser, Geschichte der Klăster Homor, Sct. Onuiri, 
Horodnik und Petrauz, Czernowitz, 1881. 

Fr. A. Wickenhauser, Geschichte der Klăster Woronetz und Putna, 
Czernowitz, 1886. 

Fr, A. Wickenhauser, Geschichte des Bistums Radauz und des Klosters 
Gross-Skit, Czernowitz, 1890, 

A. D. Xenopol, volumul 2 şi 3, ed. 2 şi 3, Bucureşti. 

Zapiski odessk. obşt. = sannciu opeccraro OGmecTea HCTOpin 1 

APeBHOCTEn POCCINCRIIXP, 

S. Zotta, Arhiva genealogică, Iaşi, 1912-1913. 

S, Zotta, O mănăstire dispărută, Chişinău, 1924. 

S. Zotta, Semi-mileniul unui document dela Alexandru cel Bun Şi 

al satelor Bănila moldovenească şi Igeştii din Bucovina (1428- 

1928), în Buletinul lon Neculce, fasc. 7 (1929), 
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L. URICE (SPISOACE), SURETE, REGESTE, "TRADUCERI. 

Bârlad. 1374 lunie 3. Turg Koriatovici Voevod dăruieşte lui: | 

Iacşa Litavor, locţiitor dela Cetatea Albă, satul Zubrăuţi 1-4 

.. Hârlău, 1384 Mai 1." Petru: Voevod: dăruieşte bisericii 
„ Sfântului Ioan Botezătorul din Tâtgul Siretiului venitul! 

cântarului din-acest târg - î-. : -. AST 
Roman. 1392 Martie! 30. Român "Vozvod dăruiește ui i 
lonaş. Viteazul satele de pe “Sireti, Ciorsăceuţi, Vladi: . 

mirăuți şi Bucurăuţi. Se -arată hotarele - .:. -:.- : '.: 7-13 
Suceava. 1393 Noemvtie 18; Roman Voevod dăruieşte - 

“fiilor lui Dragomir Albul, lui - “Toader, Dumitru, Petru, - 

Mihail şi Giurgiu, un sat la Suceava, căruia i se - a-i 
rată hotarele . -- = 2. -13-15 

1398 Iulie 2. Ştefan Voevod dăruieşte Mănăstirii ! din: 
Poiană satul lui Bode şi altul mai sus e că acesta * : ..16- 19 

1399 Martie 12. Ştefan Voevod întăreşte Duşcăi şi ne- - 
poţilor ei 2 sate pe 'Tazlăul-Sărat, Dolieşti şi ' Lionte- 

nieşti, cum şi jumătate din „Măzănăeşti şi jumătate, din | 

Poiana Călugăriții -.- 20 
1399 fără lună. luga' Voevod atăreşte. satul Brătila - „ 20-21. 
1399 Noemvrie 28. luga Voevod dăruieşte lui Țâban 

două sate, unul în Gârbovăţ şi altul pe Bărlad în gura, 
Crasnii - . . „i ii „21- 26 
Circa 1400. Iuga Voevod dăruieşte boeruui Braea un: -. 

“loc la Strahotin - tie ! „:26-29 

Circa 1400. luga Voevod dariiieşte, ui i Şărban Handăuu 

satele Solomoneştii, pe: Topoliţă şi Muntenii şi | Pânte-. 

ceştii, pe Cracău, . ,„- - . pa î-29-31
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il. 

12, 

13, 

14; - 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

„Ivan. Se arată şi. hotarele . 

, Pag. 

1400 Fevruarie 11. Atexandru Voevod dăruieşte boe- 
rului Dan Vameşul un loc de şese sate într'un hotar, 
anume : Şurineşti, Mânjeşti, Todereşti, Şerboteşti, Lăţ- 
“cani şi lacobeşti, unde a trăit Iacob al Orbului. Se a- 
rată şi hotarele . . . , 31-36 
1400 Iunie 29. Alexandru Voevod dăruieşte lui Stroe 
şilui Ivan două sate: satul Poiana, pe Tazlău, lui Stroe, 

şi satul Gârtanul, mai sus ps Gârtan, lui Stroe şi lui 
. . . „ 36-40 

1400 August 4. Alexandru Voevod dăruieşte boerului» 
“Nicula şi fraţilor săi; Mihail şi "Toader, satul lui Berea . 40-43 

1400 Septemvrie 11. Alexandru Voevod dăruieşte boe- 
rului Mogoş. un sat pe Vilna, căruia i se arată hotarele . 43-45 

1402 Octomvrie 31. Alexandru Voevod dăruieşte Mă- 
năstirii Moldoviţa două mori în Baia, jumătate de moară 
de sladniţă şi patru sălaşe de. tătari, din Baia. „„ 45-46 
Suceava. 1403 Ianuarie. 7.: Alexandru Voevod dăruieşte - 
Episcopiei Moldovei satul Avereşti, la Suceava şi Hreaţca,. 
aproape de Târgul Sucevei . ....-... :: :.. . , 46-49 . 2 

1404 Iulie 20. Alexandru Voevod. întăreşte Mănăstirii 
„ Pobratii satul Budinţii şi altul mai sus de acesta . . 49-51 
1406 Mai 1. Alexandru Voevod. dăruieşte lui Vlad 
Dolhici satul -de pe Crasna. şi un loc pustiu peste Prut, N 
deasupra Săratei, anume Fântâna Veprova . - .. « 51-52 
1407 Ianuarie 7. Mitropolitul Iosif al Moldovlahiei şi 

„cu Alexandru, Voevod dau popei Domenţian mănăstirea . 

20. 

2]. 

22, 

să fie nedespărţite 

“:unde este Coman 

de la Neamţ şi mănăstirea de Ia Bistriţa, ca amândouă - 
i -„ 52-55 

Suceava. 1407 Martie 8. Alexandru Voevod: dăruieşte - 
boerului Popşa Mihail satul Scorţeşti, de Ia Valea Neagră, . 
şi Pănceştii, ce-i mai. sus de Călugării din Dumbravă ; 56-60 
Suceava, 1408 Septemvrie, 16. Alexandru Voevod dă-: 
ruieşie bisericei Sfintei Vineri (Paraschiva) din Târgul 

« Romanului, :două sate, Leucuşăuţii: lui Brătianu şi. cu: 
moara. dela Fântână şi. altul peste “Moldova, unde a. 

* fost Bratul şi vadul dela Moldova, din jos de, Roman . 60-64 
Suceava. 1409 Ianuarie 28. Alexandru Voevod întă- 
reşte lui Giurgiu Ungureanul ocinele sale,. Ungureni, 
Suhodolul, şi la Turluiu satele Proceştii, Sperleştii, Ne-: 
grileştii şi Neag, unde este Neagăş jude, şi mai jos, 

e e see 1. 64-69
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25. 

26, 

27. 

28. 

29, 

30, 

31. 
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Suceava. 1409 Aprilie 18. Alexandru Voevod dăruieşte 
Mănăstirii Sfântului Nicolae, din Poiana Siretiului, băl- ”. 

țile dela gura Şumuzului, până în hotarul dela Hetci, şi” | 

un loc'de vie .: . ” . 69-71 

Suceava. 1409 Noemvrie 7, Alexandru Voevod. dăru- 
ieşte. mănăstirii ce-i: la Nemţişor un iezer la Prut, a- * 

nume Luciul -. _, Dia ae 71-72 
Suceava. 1409 Noemvrie 18. Alexandru Voevod dăru- : IE 

ieşte Mănăstirii Moldoviţa Vama Moldoviței * ,. . 72-74 
Suceava.: 1410 Fevruarie 15. Alexandru Voevod. dăru- : 
ieşie Mănăstirii Moldoviţa . munţii Suhardul Mare şi 
Mic. Se arată hotarele Pa e 75-77 

- Suceava. 1410 Martie 15. Alexandru Voevod dăruieşte 

lui Domoncuş stolnicul şi fraţilor săi, Blaj şi Iacob, fiii 
lui Ghelebi' Miclouş, satele Caşen, Ohtuz, Stănişoreştii, : 

Laslouţii, Grozeştii şi Stoeneştii dela” Vlicic „a. 77-80 

Suceava. 1411 lanuarie 5 ..-., a ei 80 

Suceava. 1411 Aprilie 14. Alexandru Voevod dăruieşte. ! 
Mănăstirii. Moldoviţii satul Vama Moldoviţei,: căruia i: - 

se arată hotarele - .. a . „1 /5:80-84 

1411 Iunie 28. Alexandru Voevod “dăruieşte “ boerului * .! 

Plotun. satul Plotuneşti dela Strungă. Se arată hotarele : 84-91 

Suceava. 1411 Septemvrie 22. Alexandru Voevod dăru-. 
”. ieşte lui Şoldan Petru şi soţiei sale şi fratelui lui, Mic-:; 

33, 

34, 

35, 

louş, satul Tamârtăşăuţi, la Şumuz. Celor doi :soţi. le:: ...- 

mai dă satul la Movila Găunoasă. Din satul Tamârtă- 
şăuţi Domnul ia 5 sălaşe de tătari şi le dă Mănăstirii: 

- “Sf. Neculai din Poiană .. . pu 92-94 

Suceava, 1411 .Septemvrie 22. Alexandru Voevod dăru. . 

ieşte Mănăstirei Sfântului. Nicolae. din Poiană 5 să-!: 

. laşe de tătari, luate din satul Tamârtăşăuţi dela Şuruuz -. 95-96 

1412 Aprilie 3. Alexandru Voevod dăruieşte lui Coman 
un loc pustiu lângă :Başeu A RR „ 97-98 

Suceava. 1412 Aprilie. 5. Alexandru: Voevod dă lui : 
Giurca Dragotescul satele Volodouţi, şi Cernauca de sus, : : 
inpotriva Toporăuţilor: - -.. - 203 98-101- 

Suceava. 1413 lulie 6. Alexandru - Voevod: dăruieşte j 

soacrei săle, Doamna! Anastasia, satul Coţmanul mare;-: 

cu cătunele Suhoverhul, Hlivişcea, Davidăuţi 'şi- spre. 

Valeva, până sub Dumbrava. După moartea ei, acestea - 

rămân Episcopiei dela. Rădăuţi + , „1 101-103
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35. 

40, 

41. 

42. 

43. 

aa, 

45. 

„Suceava. 1414:August 2. Alexaridru Voevod.dăruieşte. 

:: “rată hotarele , 

Pag. : 

boeruluii Toader Pitic şi frătelui său, Dragul, un sat la: i 

Cobâle, unde a fost Veariş Stanislav, : altul la gura Jera- 

2. “văţului, unde au fost neji Lie şi Ţiganeştii, Şi al trei-. : 

lea pe Bârlad, .unde sânt cneji “Tamaş şi'lvan .. . 103-107 

“Suceava. 1414 August 2. Alexandri Voevod dăru-. a 

-„: ieşte boerului Şandru, soţiei sale, Marta, şi feciorului 

lor, lui Cozma, satul Muntenii Scutaşi.. -' . .. .:108-110 

.." Suceava. 1414 Dechemvrie 20. Alexandru Voevod. - 

dăruieşte -boerului . Crăciun . Belcescul şi : ilor. săi, ai 

Petru, Ivan, losif şi Andrieş, satul: de la Valea Albă, 

“unde-i este casa (Belceşti) şi satul. Negoeşti, între .- 

Totoeşti şi 'Levet Miclăuş. Se arată hotarele. . .“11l- 115 

Suceava. 1415: Aprilie 13. Alexandru Voevod. dăru-: 

ieşte. mănăstirei lui Ivan vornicul, care-i la Humor, : 

-“un sat, la obârşia Solonţului,: unde a. fost Tatomir. - 

şi Pârtea, şi seliştea lui Dieniş. ..:. ... i. 116-119 

1415 Aprilie 14. Alexandru. Voevod întăreşte Mă- 

năstirii. Moldoviţa satul Vaculinţii şi seliştea lui Zârnă, * 

: date mănăstirii de soţia sa, Ana, la moartea.ei. ::..119-121 

Circa: 1415. Alexandru Voevod dăruieşte zugravilor! 

"Nichita: şi. Dobre două sate: pe Drăsliviţa,. anume 

Crainiceştii şi Leucuşeşti, cărora li se arată hotarele. 
Ei trebue: să zugrăvească Domnului 2; biserici - „ 121- 126 

Baia..1418 Ianuarie 15. Alexandru . Voevod” judecă . a 
pâra între Maicolea, fiii şi nepoţii ei, deoparte şi în: 

tre Vlad.şi Crâstea din Solca, pentr. acest sat. se 

“ pune şi.zavezcă .. a E:  126- 128 

Târgul de jos (Roman). 1418. Martie 17, Alexandru 
Voevod întăreşte dania făcută de Sân Bârlici: Mă- 

4 2. năstirii Moldoviţa, anume satele Provorotie şi Oprişinţi: 129- 131 
Suceava.:1419 Aprilie 8. Alexandru Voevod .dăru-....: 

“ieşte lui. Dragomir şi loanăş,. fiii lui Ştefan: Borâlo-' :.: 
vici, trei sate în Câmpul lui Dragoş,:la Nechid, a... -- 
nume Borâleştii, Paşcanii şi Dragoteştii, apoi: satul .-. - 

- 

"--Provozeşti, pe. Tazlăul Sărat şi poiana lui'.Opriş .. 131-134 
Suceava. 1420 Aprilie: 25, Alexandru Voevod: dăru- -... 
ieşte vornicului Vena satele Corneşti, Miclăuşeşti, Loz- : . 
nova, Săcăreni, Vorniceni, Dimeşti, Ţigăneşti, Lav-: - 
reşti, Sadova şi: „Homiceşti, de pe Bâcovăţ; Se . a- 

aa a : 135-141 .
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47, 

48. 

49. 

51. 

32, 

53. 

50. 

„1421. (Dechemvrie 13). Alexandru Voevod dăruieşte ....: 
foastei sale soţii, cneaghinei Rimgaila, cât va trăi, ... 

XXV. 
Pag: 

Târgul Siretiului şi. Volhovăţui, cu toate. satele,. că-:- + 
tunele, “morile, heleşteile, vămile, plăţile, dările, pro- '... 

dusele, „veniturile şi toate bunurile .ce “aparţin ' Sire-' .... 
tiului şi Volhovăţului.. Asemenea 600. ducați de. aur. a 

sau galbeni de aur ungureşti ; 141-146 
Neamţ. 1422 Martie 12. Alexandru Voevod dăruieşte '. e 
Mănăstirii Neamţului două :sate,, unul pe” Moldova, .:::: 

Buzeşti şi altul: seliştea lui Nenavice, pe Topoliţa :- «147-149 

1422. August: 20. Atexandru' Voevod dăruieşte Mă- -“: 
năstirii, Bistriţa vama din Târgul Bârladului . 

ciurul, unde a fost vătăman. Gherman .. 
Suceava. 1423 Maitie 12. Alexandru: Voevod dăru- - Pa 

ieşte. lui Batin trei sate la Putna, anuine, unul unde“: 

este casa lui, altul unde .a fost Lupţe: şi altul unde 

este vad la Putna 

149-151 

1422. Dechemvrie 25. Alexandru : Voevod dăruieşte: ;::; 

boerului Boguş şi-tatălui său, pan Nesteac, satul Cu- 

a. 

"a 

« 151-153 

a ..153-136 
Suceava.1423 Martie 31, Alexandru Voevod dăruieşte - i 

lui Vană Popşa şi fratelui său, lui: Moişă Filosoful, 2 - 

sate la. Rebricea, anume Sârbii şi altul în Îos, satul : 

lui Moişă Filosoful - . 156-159 
Suceava... 1423 Aprilie 15. Alexandru Voevod întăreşte i 
vatamanului Verigă hotarul de lângă Rotompăneşti, . E 

pentru care avusese pâră cu fiii lui Rotâmpan:. -. 

Suceava. :1424 Fevruarie 16. Alexandru:Voevod dă-. 

«: 159-161 
N 

-: “ruieşte. lui. popa. luga şi fratelui “său, Nan, un sat :.: 

55, 

56. 

57, 

lângă Baia, anume Buciumeni. I. se arată hotarele... 161-166. 

„1424 August 26. Alexandru Voevod întăreşte Stan-..:::: 

ciului David satul Badeuţii,:la Prut şi trei sate la * 

Putna, anume satul lui Stanciul,: al: lui Purcel” şi al... 

- Marinei |. .: og 
1424, fără lună. Alexandru Voevod ntreşe ui Toader - . 

-167- 168 şi Ilie un loc pe Tazlău : 

 160- 167 

1425 lânuarie :30. Alexandru: Voevod: dăruieşte. “ui Pui 

Ştefan Zugraful. patru sate pe: Mileatin, ânume Ber-. ..: 7 

chişeşti, leremieşti, Popeşti şi unde este jude. Paşco, - 

„Se arată hotarele” : . -: 
Suceava. 1425. Mai 12. Alexandru Voevod dăruieşte :-: 

-- boerului. Strovici satele Levoşăuţi şi Nepolocăuiţi -şi. ..- 

"168-172



XĂVI 

„58, 

59. 

două pustii, Derenouţi şi Cerlen, împotriva Movilei 

celei mari , 

Suceava. 1426 August 12. Alexandru: Voevod dăru- 

ieşte- boerului Giurgiu Stângaciu patru sate în Câr- 

ligătură, anume Popeştii şi Fântânele, Mihneştii, pe 

Bahluiu, Cioltanii în Glod şi poiana din codru 

Ştefan Stravici, Toader şi Petru,. satele tatălui . lor, 

trei sate la Cârligătură, -anume unde este Şerba Pa- 
“uşescul şi Lazor, altul unde este Neag Barbosul şi 
Dragomir Hasnăş şi al treilea Bălţati. „Asemenea şi 

:%. patru sate.la Nirnova, anume unde a fost. Laţco, al- 

-60. 
61. 

62. 

tul unde este Mihul şi Panici, al treilea unde este - 

„*182-187 

„Suceava. 1427 Aprilie 20 . „+ 187-188 
Suceava. 1427 August 18, Alexandru Voevod întăreşte. 

Stancuţ şi al patrulea unde este Stanciul. 

lui Herman şi fratelui său, lui Iaţcu, satul lor Voitinu . 

Suceava. 1427 Septemvrie 14. Alexandru Voevod dă- 

Pag.   

„173-177 

„ 178-181 

. Suceava. 1426. Alexandru Voevod întăreşte fiilor lui - .. * 

188-190 

"1 “ruieşte Mănăstirii Neamţului două sate la gura Neam- . . 
țului, anume Crâstianeştii şi Temeşeşiii. Se arată hotarele 190-193 

Suceava. 1427 Septemvrie 16. Alexandru Voevod dă- . 

rruieşte -popei Andreiu :şi lui: Filip şi Mihul, fiii pro- - 

». topopei Simion, satul Trămedecii, la Cuţitna, şi « se- 

63. 

64. 
:"--. ruieşte lui Oancea şi soţiei sale, Nastea, un sat la 

65, 

66. 

67. 

69, 

'-"Şerbco, două sate, Lucaveţ şi Pancouţi . 

_.: “erului său. Opriş. satul. Oprişani pe Şumuz . 
68. 

liştea Micului: :..- 193-196 
Suceava. 1427. Octomviie 15, Alexandru Voevoă dă- a. 

Cărpiniş, unde a fost casa lui Dobrăcin şi Bratul - - 
Pleşescul, Se arată hotarele . Ă 

nicică un sat in Cârligătură, unde este casa lui 

Suceava.' 1428 Fevruarie 16. Alexandru Voevod în- 

tăreşte 'ocina fiilor. lui Stan 'Lucaveţ şi a fiilor lui 

Suceava. 1428 Aprilie 3, Alexandru :Voevod dă bo- 

1428 Aprilie 8. Alexandru: Voevod dăruieşte lui Tă- 
vădar satul lui pe Berheci şi un loc de „pustie, pe 

" pârăul Melişcoae : 

Suceava. 1428 Aprilie 15. AMexandru Voevod întă-: 
reşte lui Vâlcea, fiul popei Zaharia, ocina sa, anume 
un sat Călugări, la 'Vulhova -.: d 

+ 196-199 
„1427, fără lună, Alexandru Voevod dăruieşte Tui o-. 

„ 199-201 

; 201-204 

„204-205 

205-206 

 206- 209



"70, 

Ti. 

72, 

73. 

74, 

75. 

76. 

.. întăreşte dania satului Başoteni, făcută de” "Başola - 
„a 228-230 

TI. - | 

78, 

79. 

80. 

Suceava. 1428 Aprilie 22. Alexandru Voevod întă- 

XĂVIL 
„Page 

reşte boerului Dragomir satele Cornii şi Strimbii, pe . 

hotarele , - Îi 
Mănăstirea Bistriţa. 1428. Iulie 8. "Alexandru Voevod 

dăruieşte: Mănăstirii Bistriţa . 31. sălaşe de ţigani şi 
12 poeţi de tătari . ... 
Suceava. 1428 Iulie 24. Alexandru Voevod dăruieşte - 

boerului Sinat şi fraţilor săi, Toader şi Berea;. trei 

- Cracău, şi-un. loc de pustie, tot pe Cracău. Se arată .. ... 
„ 209-212 

„ 212-215 

sate, unul pe Zeletin, unde e casa lui, altul pe Fru- .. . 

muşel, unde a fost Dragoş şi pe Tutova, unde este 
cneazul Ciorsac'! - „215-218. 

Suceava. 1428 Iulie 29. Alexandru Voevod întăreşte: 
boerului Nan ocina „Sa, satele, anume Buciurheani şi. 
Stănigeani :.. .: 
Suceava, 1428 August: 17, "Alexandru Voevod dărui 

soţiei. sale, Maria, luginţii. . ..'...: 

Se arată hotarele. 

. 218-220 

" ieşte lui Stanciul, satul Bănila,. iar : lui, Crâstea - şi - 

„i 220-223 
. Suceava..:1428 Septemvrie 3. Alexandru Voevod î în-.. 
tăreşte boerului Fundea satul. Fundeanii, pe Albinea; : 

„ 223-228: 
Suceava.: 1428 Dechemvrie 4. Alexandru. Voevod... 

Manuil Mănăstirii Neamţului ' Îi „. 

Suceava. 1428 Dechemvrie: 28.: : Alexandri: Voevod 

dăruieşte: lui Dad şi nepotului său, lui Solomon, satul ' 
Dădeştii pe Sârca .. .. ;: „ 230-233 
Suceava.: 1428 Dechemvrie 28. Alexandru Voevod - . 

întăreşte. fiilor. lui. Ivan vornicul, lui: Lazăr, Stanciul : 

şi Costea, ocina lor, seliştea lui Dobre, .la Humor, : -. 

unde este mănăstirea lor, şi . le:.adaugă 'mănăstirii. -. 
“lor trei sate sub. Dumbrava înaltă, anume unde a 

fost vătăman' Minco, altul :în Lacul lor şi al treilea 
unde a.fost cnez. Stan... .. ..-. 

reşte lui, Crăciun Purcelescul satul Purceleşti Şi jumă- 

tate.de moară _..... 

, 233- 238. 

Suceava. 1429 Ianuarie .10. Alexandri Voevod întă--:t 

a '230.242: 
Suceava. 1429 Fevruarie 1, Alexandru Voevod. în-.. 

tăreşte dania 'boerului Giurgiu de la Frătăuţi cătră . -: 
fiul său Ivaşcu în jumătate din satul Vicşineţ, partea.. .. 

„„„.sa' şi partea fratelui. său, Petru, Giurgiu dă - lui '.
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381. 
2: „“ruieşte soţiei sale, Cneaghina Marena, mănăstirea la 

Vâşnevăţ, unde e: egumen Chiprian, şi.satul Calinouţi, 

82. 

83. 

84, 

85. 

86. 
” . “boerilor Lazăr, Stanciul şi Costea,. fii lui Ivan: Vor-. “! 

87. 

38. 

 Cunilei, Brăneşti, Şendreşti, Prijolteani! şi Glăvăşani. 
"Se arată hotarele. ; i 

Manciul; fiul lui Petru, pentru. această parte! a- sa 

satul Corjdanăuţi : . 
Suceava. 1429: Fevruarie 10. Alexandru. Voevod dă- 

unde este: Golovca, şi .prisaca la Botne din . vârful 

Circa. :1429-1432 Aprilie. 10, Alexandru. Voevod dă- 
ruieşte: boerului: Vlad -Adiş: „satele Pătrăuți la Suceava: 

„şi Tisăceştii: şi- pe :Vâlhouţ la Glod şi Glod Ciorbă 
“şi tat pe Vâlhouţ, la gura Drăsăsavei la Fântână şi 

Pag. . 

, 242-248 

, 248-253 

pe Borodance,-unde a. fost: Ciorbă, şi la Lăpuşna, 
lurcenii şi la o Piatră: Cruce şi: Săcărenii şi Lepo- 
veşna şi Fântâna Epurelui şi la Fântâna lui llieş şi 
unde a fost Hrâste.jude şi. uride: a: fost Stăilă jude | 
şi unde a fost Jula jude:ş.-a:: -.:.. . . 

Suceava. 1429 Aprilie. 17. Alexaridri Voevod dăru=! 
ieşte.: boerului Radul - grainatic. două sate la Terebne, 
Zubricăuţi şi Ivancouţi:: ...;::.: 

Suceava.. 1429 Mai 27. Alexandru. Voevod dăruieşte - 

boerului Ivan. Cupcici satele, anume Cupea şi peste 
Prut,: Neagouţii .: 

“Suceava. 1429 Iunie 1 "Atari Voevod. dăruieşte 
lui Onică.un:sat pe Jejiaș unde'.esta casa lui . 

253-258 

„ 258-261 

261-266 

„266-268 
Suceava, 1429 Iunie 3, Alexandru Vocvod întăreşte : 

nicul, mai multe sate'la 'Tulova, la obârşia Şumuzului, - -: 
la obârşia: Solonţului, la: Cobâle, la Homor,:la:Orbic, 
la lucaş, în Slatină, la Văratic,:Ja Bistriţa, la Dum- 
brava înaltă, la Liubaneasa: şi peste: Prut, la Derenic, E 

- la Ciuhur şi altele pe Prut, etc.:....:7:,:. .  î::. 269-279 
Suceava.:1429 Iunie: 19. Alexandru Voevod întăreşte 
boerului Dan Uncleata vislujenia lui, şese. sate, a-i - 
nume Polova şi Zubreuţii, la“ Prut, şi: Ciulineşti şi. . : 
unde. a: fost :Vanţa şi peste Prut, Demieanouţii, şi la . „ 

" obârşia Medvediei, unde este Stepan vataman, şi trei: 
locuri în pustie” : ::.. -.: . 
1429. August 31, Alexandru Voevod dăruieşte Mă 
năstirei Neamţului iezerul. Zagorna la Dnistru, şi pri- 
saca de la Zagorna, şi alte privilegii 

279. 284 

285-286



89, 

91. 

92. 

93, 

94. 

95. 

96.. 

97. 

98, 

99. 

Suceava, 1429 Septemvrie 1..Alexandru Voevod în-..... 

XXIX 
Pag. 

tăreşte Mănăstirii Neamţului iezerul Zagorna, la ..- 

Dnistru şi prisaca de.la Zagorna şi douăspezece 

Suceava. 1429 Septemvrie 24. Alexandru Voevod dă- . 
. vase de vin din desetina Neamţului  :. .. 286-290: - 

90; 

ruieşte fiilor boerului Petru,:lui Bena, Macrea, Mihail, - 

Giurgiu, Micul, Manea şi surorilor lor.jumătate din 

„satul Faurei la Vasluiu, Miroslaveştii sub. Rediu şi al. . 
treilea unde a fost casa tatălui lor, Petru 

Suceava. 1429 Octomvrie 15 . 

Suceava. 1430 Fevruarie :21. Alexandru Voevod î în. 

tăreşte lui: Voiniag şi fratelui său Bera, fiii lui Coste 
din Târnouca, satul Târnouca - . . : 

„ 290-294 
294-296 

. 297-298. 
1430 Iulie. 7. Alexandru" Voevod întăreşte împărțeala : 

satelor .boerului 'lon: Jumătate, | între fiii acestuia, = 

Giurgiu, Şteful şi Mândrul. _ a 
Suceava. 1430 Dechemvrie 23; : Alexandru. Voevod 

întăreşte Mănăstirii Neamţului balta Zagorna, la Nistru,” 

„ 298-307 

7 

cu gârlele şi prisăcile şi o .moară în Baia şi în fie- ..: 

care an 12 bote de vin, din desetina de la Neamţ. '307-310; 

Suceava. 1431 Fevruarie: 6.. Alexandru Voevod dă- 

ruieşte Mănăstirii Bistriţa vama dela Tazlău, să 'se..: “: 
ție de vama deia Bacău, asemenea Mănăstirea Sfân-: i 

tului Neculai, unde a fost Huba, cu satul, moara .şi -.: 

seliştea dela Nichid:şi patru prisăci, una la Bohotin, 
la Cozia, -alta la obârşia Târnaucăi, alta la Itchil- şi ii 

alta la gura Botnei . + 811-315 

Bascacâuţi. 1431. Aprilie 30. Alexandru Voevod dă- i 
ruieşte popei luga două sate, Miclea din Bahnă, la- 

Tutova, şi Balan din Strâmba . 315-316. 

Suceava. 1431 lunie 15. Alexandru Voevod. întă- i 

reşte boerului' Cupcici vornicul toate satele lui. 311-325. 
Mănăstirea Bistriţa. 1431 Iulie 31. Alexandru Voevod Zi 
dăruieşte. Mănăstirii Bistriţa. două prisăci, -una la -:- 

Lăpuşna şi alta la Itchil.şi casa lui Crăciun, din Peatra.. „. 325-326- 

Suceava. 1432 Dechemvrie 20. Alexandru Voevod: :- - - 
întăreşte lui Balotă şi lui Oancea parte din Tamâr- - 

. taşinţi, dată lor de Giurgiu, - pentru că-i! plătiseră “ 

capul, într'o. pâră cu. lieaş '- 
. | .. “ i. 100, 1432... a 

101. 1400-1432 - 

 327- 328: 
328-329 

„ 329-330:
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Suceava. 1432 Ianuarie! 4. Ilie Voevod dăruieşte bo-: 
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erului Vană şi soţiei sale, Ana, două sate, Coşilouţi 

şi Stanulouţi, sub Nesfoiu -* . - + 330-336 

Suceava. 1432 Ianuarie 13. Ilie Voevod întăreşte. 

lui Oanică două sate la Jijia, Onicenii şi Vicoleanii . 336-337 

Suceava. 1432 Ianuarie 17. Ilie Voevod dăruieşte lui 

Dragoş dela Stamnic un sat, unde este - casa lui, . 

la Stamnic .. „e e 831-840 

1432 Martie 6 -. ., PD 340-341 

1432 Aprilie 5 . pn „e. e 841-342 

Suceava. 1432 Iunie 29. Ilie Voevod întăreşte dania 

ce Giurgiu Ungureanul o face nepoților săi Ulea şi 
“Iuga, anume satele dela 'Turluiu, Proceştii şi Nea- 

ghişeştii şi jumătate din Nevira . Pe „ 342-344 

Suceava. 1432 August 14. Ilie Voevod dăruieşte bo- 
erului Isaiea satele Tişeuţi, la Suceava, jumătate 

din : Bosancea, Selajanii, : Dobrovleanii, Medveja, 

Bojii lui Petru, jumătate din Borâle, satul lui Giurgiu, . 
Dreslivele şi Jerdenii „: . + 844-350 

Suceava. 1433 Ianuarie 28. Ilie "Voevod dăruieşte 

Mătuşiţei şi mamei sale, Mariei, satul pe Plotuniţă, . , 

unde: a fost: Neagoe Gănescul .. . . "350. 353 
Suceava. 1433 Fevruarie 26. Ilie Voevod dăruieşte lui 

Dan vornicul şi femeei sale, Maruşca, şi îratelui ei,: 
Ion, satul la Tamaş, unde a fost Petiţă „353-358 

1433 Fevruarie 27 . . „ , 358 

Suceava. 1433 Iunie 15. Ilie Voevod dăruieşte boe- 
- rului Onea cluceriul satul lui Docolin, pe Bârlad - . 358-361 

113, 

114. 
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117, 

Suceava -1433 Iunie după 15. Ilie Voevod întăreşte 

“lui Petru Durnea şi îraţilor săi, Ivan şi Giurgiu, satul 

Durneşti . . „+ 861-364 

Suceava. 1433 Noemvrie 3. Ştetan Voevod întăreşte 

lui Mihail Crâstianescul jumătate. de sat, din: . 
Crâstianeşti .. -,. . . + 864-366 
1433 Noemvrie 9 i, . 366 

Suceava. 1433 Noemvrie 9. Ştefan Voevod. dăru- 
ieşte lui Danco, fiul lui Giurgiu dela Frătăuţi, satul 
Mianouţi şi patru sălaşe de tătari î.e + 367-368 
Suceava. 1433 Noemvrie 16. Ştefan Voevod dăru- 

„ ieşte lui Hodco Costiciu - satul. la Vorona, anume 
Curtea Anuşcăi şi Hueţeanii. şi Sineştii lângă Vereş-
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128. 

129. 

131. 
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ceac şi Glodeanii, unde este Neanciul jude, şi mo- 
“rile la Sireti, unde este Hueţ .. + 369-372 | 
1433 Dechemvrie 14. Ştefan. Vodă dăruieşte . sate. a 
lui Micle  .- „373 

Suceava. 1434 Ianuarie 29, Ştetan Voevod dăruieşte 

fraţilor: Blaj, Domoncuş stolnicul şi Iacob satele la 

Crasna, :anume Roşiori, unde este Negrilo, şi mai 
jos, unde este Pavel Bulgariul, seliştea lui Mârlec ” 

"şi unde este Mic Ruptură .. .. . 374-379 
120. 1434 Ianuarie 29. Ştefan Voevod dămieşte lui Gruban 

sate, lângă Bârlad . . „379- 380 

Suceava. 1434 Fevruarie 10. Ştetan Voevod dăruieşte 
lui Groza şi fratelui său, lui Mihail, satul Clicicoiuţi . 380-382 

„Suceava. 1434 Aprilie 11. Ştefan -Voevod întăreşte - 
Mitropoliei dela. Suceava satul Avereşti . „i +882: 

„ Suceava. 1434 Aprilie -24. Ştefan Voevod. întăreşte - 
popei luga satele Buciumeani şi . la Tutova, unde -: 

este Miclea din Bahnă şi unde este: Balan din 
Strâmba şi un loc din pustie, la Başeu; şi la Podraga mi 
seliştea lui Oțel - . . , „382-385 

Suceava. 1434 Aprilie. 24, Ştetan Voevod. întăreşte 
popei luga satele Buciumeâni şi în jos Tormiteştii, 

unde este Micula jude, apoi Ciorsăceştii, Radeşanii, - 

Mânzaţii, . Temeşeştii, Strâmba, Lăleştii, Hălmăjeştii 
şi unde este jude Mihaiu .: +: 886-390 

Târgul Iaşilor. 1434 Mai 25. Ştefan Voevod dăru- i 
"ieşte popei loil.şi fiului său, lui Giurgiu, o pustie în 
Cârligătură, unde este fântâna, aproape de Balasin :. 391-392 

Suceava. .1434 Iunie 26. Ştefan Voevod dăruieşte . - 
Mănăstirii din Poiană trei sălaşe de ţigani . -  . 392-393 
Dorohoiu. 1434 Iulie 12. Ştefan Voevod dăruieşte - 
Mănăstirii Moldaviţa două sălaşe -de ţigani .  : .:393-394 

Suceava. 1434 Octomvrie 8. Ştefan Voevod. nt 
reşte boerului Crâstea Vornutai un sat, unde 'este 
Romaneasa, între Bahluie . - . a ..395-397 

Suceava. 1434.Octomvrie 8. Ştefan Voevod dăruieşte 
lui Giurgiu Atoc un sat la obârşia .Saratei, unde. 

1.” este jude, Fătu şi Ilie, . n 808- 399 
130, 

- altele peste Prut - -. . , „ 399-400 
1434. Ştefan Voevod pentru un. sat pe -Cobâle şi e 

1435 Ianuarie 3, Ştefan Voevod dăruieşte lui Micul
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132, 
“3 boerului Petru Hudici vornic satele Curtea lui Mândrea, 

Pag. 
  

Neagoe. şi. lui: “Raspop Opriş jumătate din “satul - aie 

Suhodolu. .. a. „401-402 

Suceava. 1435 Aprilie 14. Ştefan Voevod dăruieşte | 

pe Sireti, un loc de' pustie la Voinauţi, lângă Oancea 

Namnotă, o prisacă :la 'obârşia Ogrincei, unde e A- 
“ lexa Râşcov, seliştea Lumireani, la Milcov, două 

locuri 'de pustie, la prisaca. lui Deateleu, şi două să-. 

- ”“laşe. de ţigani . .. et 7402- 409 

133. Suceava.: 1435. Mai 12. Ştefan Voevod: “dăruieşte lui 
"* “Ivaşco Podobitu satul. din! Cârligătură, unde este . . 

134. 

135. 
136. 

137. 

138. 

139. 

140, 

141. 

casa lui... . „a 409-410 
1435 înainte de Octomurie” 8. Ștefan Voevod pentru 
satul Puţureni . e 410-411 

Circa 1435 Octomvrie înainte de 8 Da «411-412 
Suceava. 1435. (?). Fevruarie 17. llieaş Voevod în- 
tăreşte boerului Mihăilă Bărbosul: satele Drăgoeştii 

şi Vârtopul .: . : . „412-415 

1435 Octomvrie 8. licaşi Voevod dăruieşte lui Ilieaş: -, 

Liciul postelnic şi fratelui său, lui Simion, satele, 

Ivancicăuţi şi 'Vanceneştii . : . , „ 416-419 

Hotin. 1435 Octomvrie 18. Ilie Voevod . dăruteşte 

-boerului Stan Babici satele, anume Sobraneţi, la 

-“Ţeaţina, şi Vascouţii şi Budinţii :.. i. + 420-423 

Suceava. 1435 Noemvrie 25. Ilie “Voevod: dăruieşte . | 
lui popa Micul. două sate, anume Craeşti, la Rebricea, . 
şi mai.jos, unde-a fost Stoean -.  . „424-426 
:1436 Aprilie 12. .]lie şi Ştefan Voevozi dăruiesc sate „2 

lui Baico, la Neamţ . . i „ 421-429 

"Vasluiu. 1436 Aprilie 21, Ilie şi Ştetan Voevozi dăru- 

iesc lui Stanciul: pârcălabul dela Hotin satul lui, 
„> laCrasna, . „d .429-43T7 
142. 1436. Mai 3. Ilie şi Ștefan Voevozi dăruiesc sate lui A E 

__ Ivan Cauteş . i. e ti e 438-439 
143. 1436 Mai 4, lie, şi Ştefan Voevozi dăruiesc boerilor. 

Duma Uranie: şi fratesău,. lui Petrică, un loc de 
pustie, peste Ichel, anume Cobâlca,: Bezinu, Samboala, ! 

- » -"Teleşău şi Peresecina. . ,. ee . 439- 441 
144. Suceava. 1436 Mai 23. Ilie şi. Ştctan: Voevosi dă 

ruiesc lui Stan Babici, şi iraţilor săi satul . Gicovul . 
de Sus - . . . d. „ 441-444



145. 

146. 

147. 

Vasluiu. 1436 Iunie 13. Ilie şi Ştefan Voevozi dăru-: 
“iesc boerului Mihail Stângaciu sate, la Bogdana, la 

Smila, la lubana, la Chegheaci, la .Jeravăţ, lă Bârlad. -. -! 
şi locuri din pustie, iar fratelui acestuia, lui Giurgiu 
Biţea, satul lui la Mileatin . 

dor spătarul, satul' Bradiceşti, la Crasna,-şi la Co- 

nu 444-449 
Vasluiu. 1436 Iunie 15. Ilie şi Ştefan Voevozi dăru- 
'iesc. lui Moica . vornic de gloate şi fratelui său, Ta-... - 

bâle, unde a fost Incaş, şi la Bârlad, unde este. 

han şi altul laBâc . : .; Di 

Suceava. 1436 Iulie 1.: Ilie şi Ştetan Voevozi întăresc” ! 
lui Alexandru 'spatarul satele dela Crasna, Glodenii 

“Cirţăcoe, un loc. de pustie, la. Crasna, altul la. Lo- Da 
. „ 449-454 

- şi' Bulgarii, pentru care se pârise cu boerul Mândre. 

148. 

li mai întăresc satul Muncel! 

Vasluiu. 1436 Iulie 17. Ilie şi Ştefan Voeivozi întăresc | 

„ 454-459 

„lui Vancea logofătul satele, pe Răut, Procopinţii, Mâ-: i 
cicăuţii, Cozarouţii,. Fântâna albă. şi la gura Volcinţii 

„şi la Itchil, între Crotolci şi aproape de Bâc, împo-. 

149. 

triva. Chişinăului lui Albaş, la. fântâna unde este se- 

liştea  tătărească - ” 

Suceava. 1436 lulie 24. Ilie. şi Ştefan Vocvozi de dă: Să 

„459 467 

ruiesc boerului Petru Ungureanul, din Câmpul lui Dra-'- 
goş, patru sate, anume :în Câmpul lui Dragoş, unde” . 

„a fost curtea Neatedului şi satul lui Parcea şi Blă-. ." 
„ geşti şi poiana, unde-i fânul lor 'şi-Bolăceşţii - - 

150. 
„lui Luca dir Sihle şi fraţilor săi,: lui Maleat şi Stroe, : 

două sate, unul la Terebne, anume Viadici, altul la it 

151. 
gura Săratei, unde a fost Mihail . 
Vasluiu. 1436 August 20. Ilie şi Ştefan: Vdevzi în-" | 

- tăresc boerului Oană portarul, satele la Vasluiu, a-:“! 

nume Brudureşti, seliştea. lui .Fundea, Câteştii, sub - -.: .. 

Rădiul lung, Retezeşti, Bozianii, la obârşia Bârlăzelului, : 

“şi la Prut, Iacobeştii, Bărboşii, seliştea lui Ţolea, cu - -.. 
„0 415-481 

152. Suceava. 1436 August 27. Ilie şi Ştefan Voevozi dă-: 

iezerul. şi via, dela Obârşia Dobroslăveştilor . 

ruiesc lui pan Ivaşco Balasinovici şi fraţilor săi, Micul 

şi Badea, satul Cruglic, sub Hotin - . 

a 467-473 
“Vasluiu. 1437 :August 11. lie şi Ştefan Voevozi dau ..-': 

„419-415 

. 481-484 

153, Suceava. 1436  Septemvrie £ 8. Ilie şi Metan V Voevozi - o 
ui
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i “- dăruiesc. lui pan Badea Plopescul satele de pe Tazlău, 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

„Pag. 

Naneşeşti, Bratieşti şi Dohtana .. . . „484-487 

Suceava. 1436 Septemvrie 19. Ilie şi Ştefan Voevozi E 

dăruiesc. lui pan Dan Mesehnă satele Rozca Petru, * 

"la Cobâle, Oneşti, Câteşti, Virişeşti,. Selevestreani,- i 

la Huba şi la Lubana, Sârbii şi .Lieştii, la gura. Ji SRI dEae 

ravței şi,la Horincea Cavadineşti şi Bad. - . . 487-493 

Suceava. 1435 sau 1436 Noemvrie 30. Ilie Voevod - -: 
dăruieşte Mănăstirii Neamţului satul Temişeşti dela . . 

gura Neamţului şi zece' bordeie de tătari „a. 494-497 

Vasluiu, 1436 Dechemvrie 7. Ilie şi Ştefan Voevozi .. .:: 

întăresc lui. popa luga şi fiului său, Mihul gramaticul, . 

satele dela Liubana, dela Studenţea, dela Tutova, .- E 

dela. Strâmba şi dela Conoviţe . ".: 497-506 

Suceava. 1437 Fevruarie 24. Ilie şi Ştefan, Voevozi.. E 
dăruiesc lui Şteful Jumătate satele .Vascouţi,-pe Si-.:. ... 

_reti, .Muşineţ, Dragoşani,  Batcouţi, Lipovăţ,. în jos: - 
de Vasluiu, “şi Maneuţi, la. Suceava. „Acesta din urmă | 

pe jumătate fratelui Mândrea .. .. . - „ 507-511 

Suceava. 1437 Martie 12. Ilie Voevod dăruieşte Mă- a 
-„: năstirii Neamţului din “hotarul Cetăţii şi Muntele. îi 

„159, 

160, 

161, : 
" Mihail Oţăl sate. . . „. 523-525 
162. i 

163. 

164. 

165. 

Neamţu, . .: „511-514 
Vasluiu. .1437: Mai 15, ie. şi Ştefan Voevozi întă- . 

„resc boerului - Tofan cinci sate .pe: Racova, anume. 

Pungeştii, Gârcineştii,; Luşceştii, Cursec şi unde a. : 

fost Văratecul lor cel vechiu -. ERE .. 515-520 

Suceava. 1437 Iunie 30. Ilie : Voevod. dăruieşte lui 

Toader Pobrăteanul satul Giuleşti, în jos de Hârlău . 520-523 

1437: lulie 6. Ilie ' şi Ştefan - Voevozi „dăruiesc lui . 

Vasluiu. 1437 Iulie 20, Ilie. şi Ştefan Voevozi dăru-! a 

'iesc .lui Cristea Negrul iezerul Cerlenul, de pe Prut. 525-529 
Suceava. .1437. August 19. Ilie şi Ştefan Voevozi în- 

tăresc boerului: Nemirca .Ciortorâischi şi fratelui său, 

“lui Ivaşcu, satul Nemirceanii, de pe Prut. :. .. 529-532 
1437 Octomvrie 5,.llie şi Ştefan Voevozi întăresc 
Mănăstirii din Poiană satele, unde: este Mihil Roşca, 
Ripcicenii, Radovţii, unde este Balan, unde este Dra- 

gotă, unde este Şandrea, unde este Petrea Bumbotă . 
şi un loc din pustie .. .. „ 533-535 

Suceava. 1437 Dechemvrie 20. “He şi Ştefan Voevozi
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dăruiesc boerului lon Urecle păhărnicel satele Bâr- 
găeani, Stănigeani şi Sârbii, la Tecuciu- . „ 536-540 

166. Suceava. 1437 Dechemvrie 20. Ilie şi Ştefan Voevozi 

întăresc lui Mihail dela Dorohoiu cele cincizeci şi 

două de sate, ce le avea privilegiu dela Alexandru 

cel Bun. . | „ 540-556 

167. 1437. Ilie şi Ştefan Voevozi dăruiesc un sat lui Cră- 

ciun pârcălabul 557



DOCUMENTE MOLDOVENESTI 
(374 1457). 

. 

1. 

Bârlad, 1374 Iunie 3. 
Iurg Koriatovici Voevod dăruieşte lui Iacşa Litavor,.locţiitor dela: 

Cetatea Albă, satul Zubrâuţi. 

Milostiiu bozsieiu my kniaz litovskyi iurg koriatovicz voevoda, 

gospodar zemli moldavskoi i s ousi boiarove gospodstva mi svie- 
domo czinim is sim listom naszim vsiakomu dobromu nan vzriu-. 

scziu ili ego ouslysziuscziu cztezi ozse tot istii sluga nasz viernoi pan 

iakszia litavor namiesnick bielogradskyi sluzsil nam pravo i vierno. 
tiem bo my vidievsze pravoiu i viernoiu sluzsbu ego do nasa nai- 

paczezs chrblii podvizi is tatary ou sela zovomoe vldiczi na dniestr. 

zsalovali esmy togo is” nogo slugu nasze viszpisanogo is edno ot 

naszich sel na imia zubrovtzi, ou ..... an. Na toe Vse 

viera gva mi i boiar moldavskych. a na bolszoiu tvrdost semu listu 
naszemu velieli esmy viernomu ivan ........ . . pisaliatzko 

u brlad v lieto 6882, iiun 3. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi principe litvan, lurg 
Coriatovici, Domn Ţării Moldovii şi cu toţi boierii Domniei' mele, 

cunoscut facem şi cu această carte a noastră oricărui (om) bun, 
care va căta la dânsa sau o va auzi cetindu-se, că această „ade--. 

Vărată slugă a noastră, credinciosul pan lacşa Litavor, locţiitor dela 
Cetatea Albă, ne-a slujit nouă cu dreptate şi cu credinţă. De aceia: 
noi văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi şi mai cu 
seamă vitejia sa în lupta cu Tătarii la satul numit Vlădiciu, 1 pe Nistru, 
am miluit pe această adevărată slugă a noastră mai sus scrisă şi 

cu unul din satele noastre, anume Zubrăuţi .. ......'. pentru 
toată aceasta ceste) credinţa Domniei mele şi a boierilor moldoveni, 

1 1. Bogdan, Documentul Razenilor, “Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 
„30 (1908) secţ. ist. p. 390: „e mai probabil BAZAU (ein sau gaz Auu(en)ui“, 

10
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lar spre mai mare tărie a acestei cărţi a noastre, am poruncit cre- 

dinciosului Ivan ....... A scris laţco în Bârlad, în anul 6882 - 

(1374), lunie 3; 

Observaţiuni. Documentul a fost publicat de B. P. Hasdeu, 

în Foiţa de istorie şi liter., Iaşi, 1860, nr. 2, p. 41 şi în Istoria 

Critică, Bucureşti 1875, p. 89 „după originalul din biblioteca co- 

mitelui Siwidzinski din Kiev“. In traducere românească a fost publi- 

cat şi în Etymologicum magnum Romaniae 4, Introdicere, p. CCLV. 
Originalul nu se află în depozitul arătat de Hasdeu (N. Iorga, 

Rev. Ist. 14 (1928), p. 320). 
. Documentul de mai sus poate e falş. Dacă îl introduc aici - 
în acest volum, în şirul documentelor moldoveneşti, ce cunosc, 

înainte de Ştefan cel . Mare, este numai pentru că nu e do- 

vedit, în afară de îndoială, că e îfalş. L-am adus aici şi 'pentru 
a-l ţinea încă în discuţia istoricilor şi a ' specialiştilor, până la 

- deplina lumină, atât documentul cât şi chestiunea lui lurg Koria- 

tovici, a cărui existenţă pe tronul Moldovei ea însăşi este pusă 

la îndoială. 
Argumentele contra autenticităţii documentului sânt expuse de 

N. Iorga, în Stud. şi Doc. 5 (1903) p. 597-601. Asemenea, în Rev. 
Ist. 14 (1928) p. 320, Istoria bis. rom. 1, p. 37, ed. 2-a (1929) 1, p. 47. 

Contra” autenticităţii s'a mai pronunţat şi |. Minea, Principa- 

tele române şi politica orientală a împăratului Sigismund, 1919 p 35 
- şi în Revista Arhivelor 1 (1926) p. 397-399. 

Asemenea Radu Rosetti, Despre ' Succesiunea domnilor Mol- 
dovei dintre Laţcu şi Alexandru cel Bun, Iaşi,.1923, p.7.. 

Asemenea P. P. Panaitescu, vezi Rev. Ist, 14 (1928) p. 320. 
* Pentru autenticitate este G. Popovici, în Prinos lui D.A. 

Sturdza, p. 361-365. Cp. acelaş, în Anul dela Martie în „Moldova, în 
Conv, Lit. 39 (1905) p. 201. 

Pentru autenticitate s'a pronunţat întăiu şi |. Bogdan, Documen= 

tul Râzenilor, în Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 30 (1908) secţ. ist. 
p. 390, nota 22, care apoi revine declarându-se contra autenticităţii 
în Buletinul Com. Ist. 1 (1915).p. 104. Vezi şi C, C. Giurescu; 

- Contribuţiuni la studiul marilor dregătorii în sec. XIV şi. XV, 1926 
p. 33, nota 1. E 

- In judecarea actului, nu trebuie să ținem socoteală prea mult 
de anume particularităţi ale lui, faţă de documentele următoare ale 
lui Roman, luga; Alexandru cel Bun. Să ne gândim la faptul că
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„me aflăm la începuturile influenţei slavone în cancelaria moldove- 

nească, când nu era nici o tradiţie de formular, ci, ca la orice în- 

-ceput, totul era încercare, şovăială. Şi: apoi asemenea particularia 
„tăţi curioase au şi documentele lui Roman |, faţă de cele de mai - 
“târziu, cele ale lui Iuga, faţă de cele de mai târziu şi chiar cele 

ale lui Alexandru cel. Bun, din primii: ani, faţă de celelalte. Expli- 

«caţia e lipsa de tradiţie. Să se compare de ex. scrierea documen- 
telor anterioare lui Alexandru cel Bun cu cele ale acestuia, în 1. Bog- 
«dan, Album paleogratic moldovenesc, 1926. 

Un argument mai puternic contra. autenticităţii ar fi existenţa 

„în 1374 a pisarului laţcu, care nu mai apare nici în documentele 

-externe ale lui Petru. Voevod, între boerii acestuia, nici între boerii: 

“lui Roman Voevod, nici între cei ai lui Ştefan Voevod, ci tocmai | 

în uricul lui luga Vodă din 6908 (1399) Noemvrie 28 (Ghib. 
Isp.1 1, 1): Iaţco leagă pecetea. Asemenea sub Alexandru cel Bun, 

în 6908 (1400) Fevruarie 11 (Acad. Rom. fotografii pachet 2, nr. 23, 
-Ghib. Sur. 8, 81-86): niaB)Ant cat. TAUAROBHI NBHIBECHTH N6- 
ua(); tot aşa în 6908 (1400) Iunie 29 (Buletinul Ion Neculce fasc. 6 
(1927) p.353), August 4 (ibid. p. 355), Septemvrie:1 1 (Ghib. în Arhiva 
:soc. şt, şi lit; laşi, 25 (1914) p. 173, Sur. 18, p. 153); în 6915 (1407) 
„Martie 8 (Zapiski odessk. obşt. 1 (1841) p. 346-8): n. n. rauega n 
Are wo în 6916 (1408) Septemvrie 16 (Acad. Rom. Peceţi 
137): n. quota n-are sro; în 6917 (1409) Aprilie 18 
«(Hasd. Ah. Ist. 2,(1865)p. 11):.n. aukeea; în Noemvrie 18 (Enţi- 
'Kklopediia slav. filol. Petrograd, 1916, planşa 115):. a. uUKCEA ; În 
:6918 (1410) Fevruarie 15 (Acad. Rom. fotografii, pachet i, nr. . 24): 
„11, IAUKOBA, 

Concluzia : autenticitatea documentului e îndoelnică. 

Presupunând că documentul e autentic, să caut să: identific. 

satele despre care se vorbeşte în el. Satul Vlădiciu. sau Vlădiceni, 
„pe Nistru, nu se mai află, după Dicţ. geogr. al Basarabiei şi Harta 

“Basarabiei, de Alexe Nour. Cp. lângă Iaşi, Vlădiceni, întrun 
“document dela Alexandru cel Bun : „Poiana Vlădicenilor“ (Erbiceanu, 
iIst. Mitropoliei Mold. p. 22). 

Pentru Zubrăuţi, compară satul Zubrești din judeţul 'Orheiu,. 
volostea Cobâlca (Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 233, Harta Basa- 

„rabiei). Intrun uric din 6933 (1425) Mai 12 (Acad. Rom. Peceţi 
144, în ms 126, dăruit de I. Bogdan, o fotografie), se vorbeşte de două . 

„pustii, de dincolo de Prut; yorapn "kata nSerniukua no crap (m) 
„XoTape(i0) aa asepa oxngaţa). In alt uric din 6937 (1429) Iunie
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19 (Acad. Rom. V/96, ibid. o fotografie în mss dăruite de |. Bog- 

dan) se întăreşte boerului Dan Uncleata, între alte sate şi sr- 

Epetuu ia npSTrk rase e(cT) ASAE EPE,—XOTApE BVBPEBILEAY e Pentru 

că boerul Dan Uncleata stătea în Zubrăuţi, el se numea şi Un- 

“cleata dela Zubrăuţi; nau skaaTrk svEponekni, în 6944 (1436) 

Septemvrie 19 (Hurm. Doc. 1 2 p. 866). Probabil acelaş sat este Zu- 

“ bricăuţi pe Terebne, care în 6937 (1429) Aprilie 17 (Originalut 
la d. Ghibănescu, Iaşi, publicat în Sur. 8, p. 86), deci două luni mai 
înainte, ca cel de mai sus, se întăreşte boerului Radul Gramaticul: 

Ha TEPEBURI(5) STEpuKOEUII. 

Iacşa Litavor e necunoscut. |. Bogdan (Conv. Lit. 35 (1901), p. 
"353, nota 1) propune forma Litovoi. Pentru nume, cp. documentul 

din 6922 (1414) August 2 (Acad. Rom. LXIV/1, N. Iorga, Stud. 
şi” Doc. 18, p. 70, |. Bogdan, Despre Cnejii români p. 1i,R. Rosetti, 

- Pământul p. 34), prin care, se întăreşte lui Şandru satul Muntenii 
Scutaşi „unde iaste cniazu Litu şi -Şărban“. Cp. asemenea Lytuon 

"Voevod, din diploma regelui Bela, din 1247 (Onciul, Originile Prin- 
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cipatelor române p. 165, notă 4 59), 

a 
Harlău,, 1384 Maiu |. i ma. 

„Petru Voevod dăruieşte” biserieii' Sfântului loan Botezătorul din 

Târgul Siretiului venitul cântarului din acest târg. 

Nos Petrus waivoda, dei gratia dux terre Moldavie, atten- 
dentes et considerantes, qualiter illustris et nobilissima domina 
Margarita, mater nostra dilecta et honorabilis, in civitate Cerethensi 
ob reverentiam Dei et beatae Mariae matris eius ac beati lohannis. 
Baptistae 'ecclesiam - et locum religiosorum fratrum predicatorum 
construi et hedificare fecit, pro. salute animae sue et nostrae ac: 
parentum nostrorum, in qua ecclesia predicta domina mater nostra, 
Suam sepulturam elegit, postquam de isto mundo Deus eam ad | 

- suam gloriam.vocabit, et idcirco ipsa cupiens toto corde affectio- 
nis, ut servitores -dictae ecclesiae et capellani seu fratres praedi- 
catores antedicti magis ferventer et devote contemplationi, devo- 

„tioni seu orationi valeant vacare, nobis materno ac pio affectu 
- supplicavit et cordialiter 'rogavit, quatenus libram seu pensatorium: 

" quod est in civitate nostra: predicta Cerethensi, praedictis fratribus.



praedicatoribus dictae ecclesiae deservientibus simpliciter dare et: 

concedere dignaremur. Nos igitur sanctorum regum et principum 

exemplo qui suis muneribus et donariis cultum et servitium devi-. 

num ampliaverunt et multipliciter augmentaverunt,. sicut David et 
alii reges et principes, qui tam in veteri testamento, quam in novo 

fuerunt sibi similes ; volumus' et in desideriis cordis nostri gerimus 
ut servitus Domini in terris nostris semper honorabilius peragatur 
et continue augmentetur iuxta etiam praeceptum divinum dominam 

matrem nostram honorare cupientes ac eam consolari, devotas eius 

supplicationes et petitiones devoto animo et benigno libenter ac- 

ceptavimus et libram seu pensatorium, quod est in praedicta nostra 

civitate Cerethensi predictae ecclesiae beati lohannis Baptistae eius- 

que servitoribus îrațribus praedicatoribus tenore presentium nunc 
et in perpetuum concedimus. ac volumus et ordinamus, quod prae- 

dicta concessio perpetuis temporibus irrevocabilis permaneat et con- 

sistat, atque servitores dictae ecclesiae pro salute nostra et domi- 

nae matris nostrae et aliorum de genere nostro continue Dominum 
debeant exorare. In cuius concessionis testimonium sigillum nos- 
trum duximus praesentibus appendendum,. praesentibus subscriptis 

nostro carrisimo domino Poruczno, domino 'Borla, domino Jula.. 

Datum III Dominica in qua canitur lubilate, anno MCCCLXXXIV, 
in villa Horleganoio, în curia niatris nostre carrissime. 

Traducere, Noi Petru Voevod, din mila lui Dumnezeu Domn ” 

Țării Moldovii, gândind şi ţinând seamă cum strălucita şi prea nobila 

Doamnă Doamna Margarita, mama noastră iubită şi cinstită, a făcut 
să se înalțe şi să se zidiască, în “Târgul Siretiului, din teama de Dum- 

nezeu şi a Maicii sale, fericita Maria şi a fericitului loan Boţeză=- 

torul, o biserică şi lăcaş fraţilor călugări dominicani pentru mân- 

tuirea sufletului său şi al nostru şi al părinţilor noştri, în care bi- 

serică zisa Doamnă, mama noastră, şi-a ales loc de îngropare, 

după ce Dumnezeu o va chema din lumea aceasta cătră strălucirea 

sa, şi pentru aceasta însăşi ea dorind cu aprindere, din tot sufletul, 
"ca slujitorii zisei biserici şi capelani. sau fraţi dominicani mai îna- 

inte zişi să poată să se aplece cu mai multă aprindere şi. devo: 

tament cătră contemplaţie, jerttă şi rugăciune, ne-a cerut cu iu- 
" bire maternă şi pioasă şi ne-a rugat din suflet, să binevoim. a 

da din toată inima: şi a lăsa venitul cântarului, care este în târgul 

nostru mai înainte zis, Sireti, zişilor fraţi dominicani, slujitori ai 

acestei biserici. Astfel noi urmând pilda cinstiţilor regi şi domnitori, 
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cari prin darurile şi averile lor au crescut: lucrul şi serviciul dum- 

nezeesc şi l-au sporit în multe feluri, ca David şi alţi regi şi dom- 
nitori, care au fost asemenea lui, atât în Vechiul Testament cât şi în: 
cel Nou, vroim şi purtăm ca o dorinţă a inimii noastre ca slujba 

cătră Dumnezeu, în "Ţara noastră, să urmeze tot mai cu cinste şi: 

să sporiască continuu, chiar după porunca dumnezească, doritori 

de a cinsti pe Doamna, mama noastră, şi ao mângâia, am priimit 

cu plăcere rugăminţile ei plecate şi cererile ei, cu inimă plecată şi: 

binevoitoare şi lăsăm venitul cântarului, care este în sus zisul nos- 

"tru Târg al Siretiului, bisericei pomenite mai sus. a fericitului loan: 

Botezătorul şi slujitorilor ei, fraţi dominicani, ca danie continuă, 

acum şi pururea şi 'vroim şi hotărîm ca zisa danie să rămâie şi 

să steie nestricată, în veacul veacului, şi slujitorii zisei biserici sânt 

datori să se roage neîntrerupt lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră 
şi a Doamnei, maicii noastre, şi a tuturora din neamul nostru. 

Ca mărturie acestei danii, am poruncit celor de faţă să-atârne- 
pecetea noastră, fiind de faţă jos scrişii, prea iubitul pan al nostru: 
Porucino, pan Bârlă, pan Giule. - | 

Dat în a 4-a duminică, în care se cântă /ubilate, anul 1384, 
a a Ai aa Gilau .. : sue în Târgul Hârlău (?), în adunăreă Maicei noastre prea iubite. 

„O copie dela sfârşitul secolului al XVI-lea sau începutul celui 
de al XVII-lea a acestui însemnat document se găseşte în Arhiva 
Dominicanilor din Lemberg, sign. VI, p. 197. Ea a fost publicată 
de Wladysiaw Abraham, Powstanie organizacyi poscieta taciskiego- 
na Rusi, tom. 1, we Lwowie, 1904 p. 385-6. Copia are la sfârşit notiţa : 
extat scripturae predictae scriptae in carta membrana appensus glo- 
bus cerens in quo impressum est sigillum dicti domini illustrissimi 
Petri waivode cordula serico filombei ac coelestis coloris intorta. 

O copie la Acad. Rom, în ms 126, donat del. Bogdan. 
Un extras al acestui document, după X. Sadok Baracz, Rys. 

dziejsw zakonu kaznodziejskiego w Polsce, Lwow, 1861, 2, p. 499, 
acta extraneos conventus concernentia fasc. 17, nr. 1, zawieraja 

” kopie- przywileju z. r. 1384, a publicat N. Iorga, Stud. şi Doc. - 

tolicismului în Moldova. Cp. N. Iorga, 

1-2, p. XLIX. 
Documentul este foarte important, pentru că pomeneşte pe Mar- gareta, mama lui Petru Mușat şi ne vorbeşte despre influenţa ca- 

Geschichte des rum. Volkes,. 
1, p. 285, Istoria comerţ. rom. 1, Vălenii de Munte, 1915, p. 83, Istoria bis. rom. ed. 2-a, 1 p. 59, C. Auner, Episcopia de Siret,
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în Revista Catolică, Bucureşti, 2 (1913), p. 240, 244, 245, 1. Minea, 

Principatele române şi politica orientală a împăratului Sigismund, Ă 

1919, p. 31-33, 40. 
“Cp, şi C. C. Giurescu, Contribuţiuni la studiul marilor dre- 

" gătorii în sec, XIV şi XV, 1926, p. 33. 
. Boerii marturi Borla şi Jule. sânt Bârlă, din care scoboară 

neamul Bârlici, şi Jule sau Giule, din care, scoboară neamul Țulici 
sau Giulici. ra 

Porucino e necunoscut. Cuvântul e mai i curând nume propriu, 
decât cuvântul polon, corespunzător lui capitaneus, adecă staroste, 

„cum crede Minea loc, cit. p. 40, nota 3. 

3, 

Roman, 1392 Martie 30. 

Roman Voevod dăruieşte lui lonaş. Viteazul satele de pe Sireti, 

Ciorsăceuţi, Vladimirăuţi şi Bucurăuţi, -Se.arată hotarele. 

+ erp Î caMoArpatiizi Macri Gu riza Îw pomatin 
ROEROAA CBAMAAA SEMNA  MOAAARICEOR W(T) aan AO Apa 

Ada CAE HCMONAA CRIZA CARCANBARO H BorAduiz cayst Ha- 
UEM HRAUNIUNO EHTASI Sa tre BREpUVIO CAVIEBY 7 'craa ua cepe, 

EM CVayRA 2 co oVCkAZ ACXOAGAZ 0 BERII ii ATi ro îi 
Si(nev)uaroma 3 eo H NfACVIIVUATOAMZ E7O H MPAIIRPATOMA ro co 

CEA NPAROMZ, MMENA CEACAMZ UIPCAUBZUNI € H EAAAHAMIPORZUIL 1 
EVRYBORIUI 4 XOTABR HAZ HEI . W(T)  MAPRIUIERAUN  BAAZ Wiro 

PO MEpERh NOAA AO CEPETA TA HA TV CTOBCUUV CEPETA O HHAIHAA 

KOHRUI NOAA MOPbIAA, 4 ()T 'Toaa NpOCTE uEfEcb AVrZ 0 K(p3)- 

unuji 5 mornaa a w(7) reaa npoeTk 0 BVRORHHYV Morhaa a W('ro)aa 

NO Kpani ESRORHINI rep AO UIEpEEOBHCROTO FOTAPA 9 AHIIBI MOPRIAA 

W'ToAa 6 K TENAHUU TVTA MOrHaa d WTO4aa 6K CEPETY CEpEAnC)AA A0= 

rhâa a WTOAA 6 (upkaz) 7 cepera Pop: AO BEANKOI BVKORHURI EAE 

KIIIEAG NT WTR AGBpRHORIE HA tone, 8 neaa d wToaa no 

1 În original, după acest cuvânt, rândul e întrerupt şi rândul următor 
începe din nou cu acest cuvânt. Pe R 'dela început Hasdeu îl citeşte ca as. 

” 2 Hasd. cv pSaz. 
3 In original: ovuaroms, 
4 Sau uiopeaunzuu. 
5 Sau nlo)uuuun, 
6 Sic. e 
1 Lipsesc cam 4-5 litere. 
8 Poate îi şi kounu. 
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Kpan BYEORIURI AEAOAIZ ACASEb AO Baa. "TO cati XOTaph Beta(z) (2) 
d Hă TO Bkpa Ma Hi A0năn Cho pa. REpa 2Knâua ru b(p)- 

10 

"REBHUG,. BEPa KISNANA CTEURKOEA N C% BPATHAANI ET. EPA GPATVAoBA 

HATEAVACRA: BEBA CTAHHCAAROBA, B'Epa Nana Aparoega. Rkpa aunapila- 

IDEBA 1 Mâna :KISp:RERA. REPA Nana AparViua KkTASERA, BEA CTpa- 

Bia, BĂPA MANA OVAAACRA, NANA PHUAEROBA. Nana rpoanna, REpa nana 

ROCTHILA, Bkpa Oprea. Bpa cehia BoApz MeaAanbeiiyrz. | 4 

H(4)2 KpEnceTI TOM 1 Ha NAMATR BEAEAB CAO MANI DEIATA 

EEAHKYIO NpHEkCHTH UITE Bi HENOPVULENO TE HHROAMRE AO RA, 
mneana acră 0 akro tere mieaunoe noano 4 corz mk(e)ua 
Mapa o ă Adu) ov nanrean repeat ci p(o)mana orgoak 3, 

Traducere. Marele singur stăpânitor, cu mila lui Dumnezeu 

Domn, lo Roman Voevod, care stăpâneşte Ţara Moldovii, din munte 

până la mare, am dat împreună cu fiii mei Alecsandru şi Bogdan, 
slugii noastre, lui lonaş Viteazul, pentru a lui credincioasă Slujbă, 3 

sate pe Sireti, lui uric, cu tot venitul în veac, şi copiilor lui şi nepo- 

ților lui şi strănepoţilor lui, cu tot dreptul. Numele satelor,. Cior- 

săceuţi şi Vladimirăuţi şi Bucurăuţi. lar hotarul lor din jos, de la 

Marăşeuţi, un val, ce-i deacurmezişul câmpului până la Sereti, a- 

poi de cealaltă parte a Siretiului, la capătul de jos al poenii,. o 
„movilă. Şi de. acolea drept peste luncă la fântână o movilă, şi. de 

acolea drept în bucovină o movilă şi de acolea pe marginea bu- 

covinei în sus până-.la hotarul Şerbănescului la un teiu o mo- 

vilă, de acolea cătră Topliţă, „acolo o movilă şi de acolea cătră 

Șireti o movilă de mijloc şi de acolea peste... Sireti, în sus până 
în bucovina cea mare,. pe unde. se arată drumul de la Dobrinăuţi... 

la. capătul câmpului şi de acolea pe marginea bucovinei, pe, deal, 
la vale, până la val. Acesta-i este tot hotarul. 

ŞI. la aceasta credința mea şi credinţa fiilor mei, credinţa j ju- 
panului “Iuga Giurgevici, credinţa jupanului Steţcu şi cu fraţii lui, 
credinţa Bratului Neatedului, credinţa lui Stanislav, credinţa panului 
Drăgoi, credinţa lui Andriaş şi a panului Giurgiu, credinţa panului 
Draguş Viteazul, credinţa lui Stravici, credinţa panului Vlad, a pa- 
nului Ghidea, a panului Grozea, credința panului Costea, credinţa 
lui Oriş, credinţa tuturor boerilor moldoveni. : 

Iar pentru tăria acestuia şi pentru' pomenire, am poruncit să 
„7 

_1 Original" AMcAAA MOAAABh CRUZ 
2 a lipseşte. 

3 Sau noenoAni,
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lege pecetea noastră cea mare, casă nu se clintiască aceasta nici- 

odată în veac. | 
S'a scris cartea în anul şese mii nouă sute deplin, luna. lui 

Martie în 30 de zile, în oraşul nostru al lui Roman Voevod. 

Observaţiuni. Originalul la Arhiv. Stat. Bucureşti. Pergament, 
pecetea cea mare atârnată, de ceară neagră: $ niuarn îw poata ke 

Koaa srmak msaaannesi, Caracterele ca în actele cele vechi de omagiu 
cătră regii Poloniei. Pe document aplicată pecetea Direcţiunii generale 
a Arhivelor statului. O fotografie, în |; Bogdan, Album. paleografic 

moldovenesc nr. 2. Publicat de Hasd. Arh, Ist. 1, 1 (1865) p. 18, - 
cu multe abateri, unele fiind şi ortografice. Cp. Wick. Woro- 

netz und Putna p. 99. 

Boerul lonaş Viteazul este pomenit ca boer de divan în cele 
mai vechi documente ale noastre. Aşa el apare în documentul lui - 
Ştefan Voevod, din 1395 Ianuarie 6 1, în cel al.lui luga Vodă, 

din 6908 (1399) Noemvrie. 28 2, în..6908 (1400) August 43,- 
sub Alexandru cel Bun. In aceste documente, el apare alături cu 
alți Viteji4. Apare apoi în 14045. Este, probabil, unul din boerii 

descălicători ai Moldovei. | 

Satele despre care vorbeşte uricul de mai sus nu sânt uşor 

de identificat. Ele erau pe Sireti, ori în ţinutul Dorohoiului ori în 

părţile de jos ale Moldovei, prin ţinutul Tecuciului. Toate erau . 
întrun hotar. Si a a 

Satul Ciorsăceuţi „nu mai este, cel puţin ca nume, pe Sireti. 
Numele îi vine dela '„moşul“ întemeietor de sat, Ciorsac sau Cior- 
saci 6. Un alt sat Ciorsăceşti a fost pe Moldova, cum se. vede: 

1 Hurm. Doc. 1*p. 817: naut RHTASE. - | 
2 Originalul la Muzeul Municipal, Iaşi, donația Drosso, publicat de 

mine în Buletinul lon Neculce, fasc. 5 (1926), p.333 şi Ghib. Sur, 21,p.1: k-kpa 
HRaunina eHTAsa. Pentru dată, N. lorga, Rev, Ist. 12 (1926), p. 81. - 

3) Orig. Acad. Rom. CXXXIV/46, publicat-de mine în Buletinul Ion Ne- : 
culce, fasc, 6, (1927) p. 354-326: gg. îWannililă RUTESA. | | ” 

4 N, lorga, Geschichte des rum. Volkes 1, p. 283 : „Die capitanei und mili- 
tes, d. h. die vitezi oder Ritter marmorosischen Ursprungs, die marmorosische 
Namen tragen, wie: Dragoş, Grozea, Mihai Ivaniş, Roman, Costea...“ Rev. 

* Ist. 12 (1926), p, 81-82. Vitejii pe care i-am întâlnit în documente sânt numai ur- 
mătorii : Dzula capitaneus;în 1387, Hurm. Doc. 1 *, p. 297, lonaş Viteazul, Dragoi 
Viteazul, Costea Viteazul, Dragoş Viteazul, Grozea Viteazul şi Bratul Viteazul. 

5 L. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr:*10, Hurm. Doc. 1*, p. 826: 

Dâti4 AUVINh RHTASb, - : - 
6 Dela cioarsă, cuţit prost, fără mâner, care nu taie. De aici verbul 

a ciorsăi, a tăia prost. Ca nume propriu de cneaz, se întâlneşte -în 6936 
(1428); Iulie 24, prin care se întăreşte boerului Sinata trei sate şi între ele 
un sat la Tutova, unde a fost cniazul Ciorsaci (La Arh. Stat, laşi, Anaforale
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dintrun uric din 6996 (1488) Octomvrie 15 1. Un sat Ciorsă- 
ceşti pe Şumuz este pomenit îu 6942 (1434) Aprilie 24 2 între. 

satele lui Popa luga. Un sat: Ciorsaci se găseşte azi în com. Şol- 
dăneşti, jud. Fălticeni (fost Suceava), poate acelaş cu cele de. 

mai sus 3. _ 
Satul Vladimir ăuţi sau Vladimireşti nu mai există azi, ca num 

cel puțin. Numele îi vine dela un Vladimir. a 
Un sat Bucureşti, în apropiere de Cozmeşti, Mărăşeşti şi Ni- 

coreşti, dela Tecuciu, pe Sireti, este arătat în 1641 Aprilie 44 

în 1664 August 65, 1673 Noemvrie 166, 1692 Iulie 257. 
S'ar putea lăsa cineva ademenit să creadă că: Bucureştii din 1392, 

„ sânt aceştia dela 'Tecuciu.. Un alt sat Bucureşti este pomenit pe: 
Bârlad, în 1667 8, un altul este arătat în 6935 (1427) Septem- 

vrie 14 9, alături cu hotarul satelor Mănăstirii Neamţului, Crâs- 
tieneştii şi Temeşeştii, din gura Neamţului. Acesta de pe urmă: 
este numele vechiu al târguşorului Buhuş, din judeţul Neamţ 10.. 

“Numele îi vine dela străbunul Bucur. : 
Sate cu numele Mărăşeşti, dela moşul întemeietor Mareş, se- 

găsesc azi în Moldova, unul în judeţul 'Tutova îl şi altul în Putna, 
aşezat pe Sireti 12. In trecut, un sat Marişeşti este pomenit în- 

nr. 39, fila 42; ibid. nr. 13, fila 120 vo; un suret'la Arhiv, Stat. Bucureşti, 
“Condica M-rii Răchitoasa, vol. 3, fila 8; alt suret în Uricariul lui T. Co- 
drescu, 2, ed.2-a, p 251-253, are, greşit: „Cneag orsat“ ; acesta şi la 1. Bogdan, 
Cnejii p. 11, care îndreaptă „cneaz Orsat“; un regest şi.la mine: „cneaz. 
Ciorsaci“.) 

1 Î. Bogdan, D. Şt. 1, p. 354-360: etao na navk uopezurijiiii TAE BHA. 
AEA, HYh THEA tă MOAAaRi o rpSuiono noa. | - 

2 Hurm, 1? p. 853, Uricariul 18, p. 8: ua (DHmoysk uopezuripui, 

3 Dicţ, statistic al României, Buc. 1915, 2, $. 850. 
4' Ghib. Isp. 2 * p, 240, 243. : E E 

. 5 Ghib. Isp. 3:.p. 9, moşia Cozmeşti, seliştea Onceni: „un bătrân la 
sat la Onceni... cât să va alegi... din hotaru Bucureştilor pân în hotarul Putnii,. 

- întrapa Siretiului“, _. 
| 6 Ghib,.Isp. 3? p. 142, moşia Cozmeşti, dela Tecuciu „din purtea bă-. 
trânului nostru a lui Şerban de Cozmeşti, a şeasa partea de gios, din hotarul. 
Bucureştilor până apa Sireatului“. ta - . . 

i Ghib. Isp. 4:, p. 226, moşia Cozmeşti, dela Tecuciu. Aici un bătrân. 
Şerban „din hotarul Bucureştilor, pâră în apa Sâretului“, 

8 Ghib. Sur. 4, p. 43. 
_9 Arhiv. Stat. Bucureşti M-rea Neamţului, pachet 21, nr. 2, în trad. * 

rom, în Arhiva soc. şt. şi lit, Iaşi, 23, (1912) p. 337: YOTapa "TEAVA CEAOMA 
NOUA. VT MOAAARI.,, Ha poră aAkca HEMEUROrO "To £cT XOTApA wr 
BS&Speiuni,.. | | o 

10 Marele dicţ. geogr. al Rom. şi. Bi ] i, Bu- cureşti, 1907 îs pe ct geog şi Bianu, Documente româneşti, Bu- 

11 Marele dicţ. geogr.al Rom. 4, p. 286, 
12 Marele dicţ. geogr. al Rom. 4, p. 285,
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6963 (1455) August 20 1, ca fiind în stăpânirea lui Trit Borzescu, 
pe jumătate. Alte părţi de moşie ale femeei sale le dăduse schimb; 

lui Beţea. Poate că acest sat venia în Câmpul lui Dragoş, din ju- 
_deţul Neamţ. In judeţul Neamţ e arătat satul Mărişeşti, în 7149 

(1641) Fevruarie 9 2, Fevruarie 19 3, Fevruarie 20 4. Tot despre 
satul dela Neamţ este vorba în c. 7105 (1597) 5. Despre satul -dir 
judeţul Putna este vorba în 7149 (1641) Aprilie 46, în 7155 . 

(1647) Decemvrie 18 7. , 
Sate cu numele Şerbeşti sânt multe azi în Moldova. In ju- 

deţul Vasluiu 8, Putna 9, Bacău 10, Neamţ 11, Covurluiu 12. A-= 
cesta e aproape de Sireti. In trecut, un sat Şerbeşti întâlnim în: 
6939 (1431) lunie 15 13. Acesta fusese al boerului Cupcici vor- 
nicul mai înainte şi-l. schimbase, dându-l lui Catamar, drept Cata-: 

mareşti. Satele lui Cupcici, din acest uric, erau aşezate unele pe 
Sireti, în Bucovina, ori în judeţele Dorohoi şi Botoşani, altele în: 

părțile Jijiei, dincoace de Prut şi peste Prut, în părţile Racovăţului. 

şi ale Ciuhurului. Faptul că el a dat în schimb pentru Cătămăreşti 

satul Şerbeşti dovedeşte -că satul acesta din 1431 nu e în aceste 

părţi, deşi un sat Şerbăuţi la Dorohoi e cunoscut, în trecut. Intr'un 

uric din 6922 (1414) Dechemvrie 20 14, se întâlneşte, alăture cuw 

notarul satelor Belceşti şi Negoeşti, de pe Valea Albă, dela Neamţ, 

satul Şerbeşti: Acelaş în .6987 (1479) Maiu 19 15, în marginea: 
satului Hlăpeşti pe Valea Albă şi în 7002 (1492) Martie 3016, 
lângă Belceşti. Tot în județul Neamţ, sânt arătaţi în 7003 (1495), 

1 Originalul a fost al lui D. Greceanu, Stânca-Roznovanu, aşi, azi e 
la Muzeul dela Arhiv. Stat. Bucureşti. Publicat de mine în: Buletinul lon Ne- 
culce, fasc. 7 (1928) p. 172-174. Cp. |. Bogdan, D. Şt. 2, p. 118-114, 

2 Ghib. Isp 2! p. 231 (actele moşiei Bodeşti). - 
3 Ibid. p. 234, 
4 Ibid. p. 236. Aici se arată sigur, că “e în jud. Neamţ. 

-5 Ghib, Pour 20, p. 40, din actele satului Roşiori, dela Neamţ. 
6 Ghib. Isp. 2: p. 243, din actele moşiei Cozmeşti. 
1 Ghib. Isp. 3: p.53.. - 
8 Dicţ. statistic al României 2, p. 982, în com. Ciorteşti. 
9 Dicţ. statistic al României 2, p. 744, în com. Iveşti. 

10 Ibid. 1, p. 62, în com. Şerbeşti. 
11 Ibid. 2, p. 644, în com. Şerbeşti, 

- 12 Ibid. 1, p. 252, în com. Şendreni. NE | 
13 Buletinul lon Neculce, fasc. 7 (1929) p. 275. 
14 Ori. Acad. Rom. C/1, Bogdan Album paleografic moldovenesc: nr. 

18, Ghib. T. Codrescu 1, (1916) p. 65, Sur. [, p. 12 etc.: utpkeb BOPROBIi= 

HO WT7 (epea. 
15 [. Bogdan, D. Şt. 1, p. 228- g: A9 o orapt IDEPEEEAY, 

- 16 Ibid: 1, p. 503: Şerbeşti „pe. celălalt Pârău Alb“.
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Ianuarie 22-t, Şerbeştii supt Piatra” Cracăului. Despre satul dela 

Covurlui, vezi 7233 (1725) lulie 20 2, despre cel dela Dorohoi, 
c. 7128 (1620) Fevruarie 16 3. Numele le vine dela Şerb cum 
e cel: din 1407: Octomvrie 6 4 sau Şerbea din Vaslui, din 6931 

(1423) Martie 31:5 sau cel cu satul de pe Valea Albă, din 6922 
(1414) Decemvrie 20 6. 

A Unde venia satul din 1392, de lângă hotarul celor 3 sate ale 

lui lonaş Viteazul ?. Aş crede mai de grabă că e vreunul din sa- 
tele Şerbăneşti, asemenea mai multe în Moldova şi multe pe Sireti, 

„şi anume ori cel dela Dorohoi ori cel dela Tecuciu. Sate cu'nu- 

mele Şerbăneşti. se găsesc azi în judeţele: Tecuciu 7, Roman 8, 

Bacău 9 şi în Dorohoiu 10. In trecut, satele aceste sânt pomenite. 

Despre unul din cele dela. Tecuciu, vezi documentele din 6977 

(1469) Octomvrie 20, 7026 (1518) Ianuarie. 28 şi 7090 (1582) 
Aprilie 12 11. Satul dela Dorohoiu este pomenit în 6938 (1430) 
lulie 7 12, ca fiind al boerilor Jumătate. Asemenea în 7000 (1492) 
Fevruarie 17 13. Satul dela Dorohoi este arătat lângă Zvorâşte pe 

Sireti, în uricul din 6996 (1488) Martie 12 14. Aici şi „unde trece 
drumul Dobrănăuţului“, „fântână“; „codru“, „la gura unei bălți, ci 
cade în Topliţă“, semne ce se găsesc şi în hotarnica satelor din 
1392 şi care ar fi o' dovadă pentru mine că aici erau şi celelalte 
sate. In 1392, satul este arătat prin numele - stăpânului: ae uep- 
GAHOBRRCROrO YOTapA. 

" Dobrineşitii, ca sat, există azi în Moldova numai în judeţul 
“Tecuciu, pe Sireti, comuna Nicorești 15, Dobronăuţii este în ju- 

1 |. Bogdan, D. Şt. 2, p.59: urepB ap INOA, RâMEHEA KpaRonk: 
„2 Ghib. Sur. 7, p. 205. 

3 Ghib, Sur, 14 p. 6. - 
4 Hurm, Doc. 1: p. 828: uauz 1DEPEA. 
5 Ghib. Sur. 1,p.21: u. n. epsk w(7) Racava. 
6 Acad. Rom. C/1, Ghib. T. Codrescu 1 (1916), p 
7 Dicţ. statistic al României 2, p. 866, 872, în combinate Coriţa şi Şer- 

băneşti. Acesta din 'urmă pe Sireti. 
8 Ibid. p. 800, în com. Onişcani, pe Sireti. 
9 Ibid. 1, p. 85, com. Săuceşti, pe Sireti. 

10 Ibid. 7 p: 386, com. Zvoriştea, pe Sireti. 
1! L. Bogdan, D. Şt. 1, p. 138, Ghib. Sur. 1,p. 167, 179, Antonovici, Do- 

cumente Bârlădene 4, p. 33. 
12 V. A. Ureche, în Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. Il, secţ. isi. p. 144- 

145, N Iorga, du tis 6 ep. Și 00 e geti pe Sirefiie. ! 
ogdan , i 5 erbăneştii la sirei Gib Sur i gi Lp A Ş Ş eştii pe Siret, Şerbanovţii 

ogdan, t. 1 327-330 : » ână în în . Sur. 4 pă P- p notarul Șărbăneştilor“. . Ghib. 

17 Dicţ. statistic al Romaniei 2, p. 876. .
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deţul Dorohoi 1. Este satul pomenit alături. cu Zvorâştea în 6996. 

(1488) Martie 12 2 şi caşi în '1392: „drumul Dobronăuţului“, etc. 
Din cele de mai sus, se vede câte de greu de identificat, de 

multe ori, satele vechi. cu cele nouă. Căci dacă sânt motive să 

fixăm satele din 1392, - în regiunea de sus a Siretiului, în judeţul 

Dorohoi, pe lângă Zvorâşte, apoi ființa cam în acelaş loc pe Si- 
„seti, la “Tecuciu, pe lângă Cozmeşti, a satelor Bucureşti, Mărăşeşti “ 

şi Dobrineşti, te-ar face cu bună credinţă să pui satele din uricul - 

„lui lonaş Viteazul în părţile de jos ale Siretiului, în judeţul Te= 
cuciu. Cred însă că ele erau la Dorohoi. 

Satele de mai sus, din 1392, sânt dacă nu mai vechi, cel 

puţin contimporane cu descălicarea. .- 

4, Pi , i 

Suceava, 1393 Noemvrie 18. 

Roman. Voevod dăruieşte fiilor lui Dragomir Albul, lui Ț oader, 
„Dumitru, Petru, Mihail şi Giurgiu, un sat la Suceava, 

căruia i se arată hotarele. 

REAHKH canoaepiaătbiu “pțoensAmuz Îw poMan Borgoaa seat 

MOAAARCROĂ WT NAAHHURI AO EpEPV MOpA IC HAINA ChItA OAEKcAn- 

ABOMZ HE MAUA ChINOA& 1 CA BOTAAUOMA He HALIHMH BOApni 

UMHNMA TO BAOAMO OVekAlz :ACGPRIMZ NAHOM RTOAR! 14 ti ANETA 
OSPHTZ HAN EPO CYCABIUINTE  UTVUN WKE "TOTA CAVrA HUI TOACPZ, 

CA CROEID EPATHEI, ChIHORE B'kaore ADArCAIpA, AMHTBE, 0ETpz; MH- 
Xanac,: WRp2ER CASIAN HAM HE: MpARCIO B'EpOR H cAS%aTA H etţie 

19 HHX BOALEE CAV:KBhI nagjkemea, h(a) ccan Hyn OCoBHOL M(H)- 

MONET 7RAMOBAANt AGA ECAUI HHAh 4 CEAO CY HaLIHH SEMAN AMOAAAE- 
"CKOH Ha COUABX, A XOTAp "POA CEA WT OAHHOII CTOBCUZ 'COUARA WT 

EEPXA COUARhI NpOCTE HA MOrHAY HA PAACANIPOBA CEAA WT ToAA Npo- 

ek uegteb Noa£ Hă Apr atornav w'r oa npocrk Ha ORpSrA Ha 

PAAGAWPORZ Ha HUH porz. WT rwvak AO ASBA Ha Kpal ASEgORhI “4 
Heă ASEa npoeTri uepech MAE Ha MErHAY. WT meat eat BEpESUHRA | 

Mă ABVTYIR MOPHAV WT 'TOAA NpOCTk Ha "PONOAP WTTOAA npocrk 

O COUAEV, "TO EAth XoTrap, Reca 3 ro Aaa eemn HA SpISă co opekai 

1 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoi p. 172. Se numeşte şi „Hăpăi“, Dicţ, sta- 
tistic al României 1, p. 368: Dobronăuţii Hăpăi, com. Vârful Câmpului. 

+ Bogdan, D. Şt. 1, p. 329, Ghib. Sur. 4, 125. . . 
3 La Onciul, greşit uscz, : 

qi
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ACXOACAZ HI ATEAn XA H CVHVUATOM HA N Opaoyiuaroatn HX 
“U NpamitopăTeath UN, a a To BEpa moca. BEpa Marini Hauti Rbartuk 

MVIDATII B'Epa CRINA HAUIErO (OAERCANAPA) Ep CHIMIA Hattlero BOrAANA 

BEpa ROTIph. Hauy& KPNAn4 Nana eri(aua) namero cecTpiuuua BEpa 

AIONaNA BpATVAA HATEABAA BRpa Nana. CTAHHCAARA EAOEACROTE R'kpa 

MANA ApAroERa. &EpA Nana Prhi 2EPP:RERHUA ERA MANA I9pPRA' CTOANI» 

BOBA H. BpATA EV Matia az ApH aula. Bkpa Mata OVAaăa AECpIIHROBA 

pa nana Baakunna -RIHA ” BNIPAHUA EPA Mata CRIHKOBA EhpAHUA. H 

“OVeEyz BOA(pB) MOAAARCRHL BEpa. d Ha KpUNOCTA TOM H Ha” nor 

BEPRHHDE REAĂAH ECMH Halil) EUAT REAHRVIR ngutcuTu. O_ Haleiib 

ropoat o couank o aka IteTo UHCAuHE Î, H Â. MICAUA HOAEPA. 
o ui ar, 

Traducere. Marele singur stăpânitor Domn, lo Roman Voe- 
vod al “Ţării Moldovii, din munte până la malul mării şi cu fiul 

nostru .Olecsandru şi cu fiul nostru, cu Bogdan, şi cu boerii noştri 

facem aceasta cunoscut tuturor bunilor .pani, cari vor căuta la a- 

„ceastă carte sau o vor auzi citindu-se, că această slugă a noastră 

“Todor şi cu îraţii lui, fiii. lui Dragomir Albul, Dimitrie, Petru, Mi- 

hail, Giurgiu, ne-au slujit nouă cu dreaptă credinţă şi slujesc şi încă 

mai bună slujbă nădăjduim dela dânşii. De aceia i-am miluit pe 

ei cu osebită milă şi le-am dat lor un sat, în "Țara noastră a Mol- 

dovii, pe Suceava. lar hotarul acestui sat dintro parte a Sucevei, 

din obârşia Sucevei drept la movilă, la satele lui Radomir, de a- 

colea drept peste câmp la altă movilă, deacolea drept la satele! 

lui Radomir, la cornul de jos, de acolea Ia stejar la marginea dum- 

brăvii. şi dela stejar drept peste. câmp lao movilă, de aici prin 

mestecăniş la altă movilă, de acolea drept la plop, de acolea drept 

în Suceava. Acesta-i hotarul lor. "Toată aceasta le-am dat-o lor uric, 

cu tot venitul, şi copiilor lor şi nepoților. lor şi  Strănepoţilor lor şi 
răstrănepoţilor lor. 

Şi la aceasta credinţa mea, credința mamei noastre, Doamnei 

Muşatii credinţa fiului nostru Olecsandru, credința fiului nostru 
Bogdan, credinţa boerilor noştri, a jupanului2 Ştefan, nepotul nos- 

tru de soră, credinţa jupanului Bratul Neatedul, credinţa panului - 

Stanislav Elovschi, credinţa panului Drăgoi, credinţa panului Iuga 
Giurgevici, credinţa panului lurie stolnicul şi a fratelui său pan 

1 Okrugm, în |. rusă, arrondissement, district, circonseription. In senzul 
că acolo Radomir avea un grup de mai multe sate. 

'2 In textul slav: a jupanului panului.
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"Andriiaş, credinţa panului Vlad dvornicul, credinţa panului Baliţă, 

fiul lui Bârlici, credinţa panului Sâncu Bârlici şi a tuturor boerilor 

moldoveni credinţă. 
Şi pentru tăria acesteia şi întăritură, am poruncit să lege pe- . 

.cetea noastră cea mare. 
In oraşul nostru, în Suceava, în anul 6901 luna Noemvrie în 

18 zile. 

Intre copiile de documente culese de Wickenhauser. Publicat de 

D. Onciul, în Revista p. istor. arh. şi fil. anul 7 (1894), p.367-8. 
In traducere germană, publicat de Wick. Molda 1, Geschichte 

«der Klăster Homor etc. Cernăuţi 1881, p. 170, acelaş Woronetz 
. “und Putna p. 3, 100, descris de acelaş, Homor p. 243. 

D. Dan, în Mănăstirea şi Com. Putna p. 174, nota 1: „în 'proto- 

colul tabular No. 138 se păstrează uricul lui Roman Vodă, din 18 Nov. 
“6900 (1392)“. Acelaş ibid. p. 87, cu. data 6908 (1400) 25 Noemvrie 

„Traducere a uricului lui Roman Vodă“. Conv. Lit. 20 (1887) p- 
„.276, 271, cu data 1399 Noemvrie 28. 

Călugării dela Putna şi Vartolomeiu Măzăreanu, în Condica 

„ „Mănăstirii Putna din 1764 identifică satul de pe Suceava, de care 

-e vorba în uricul de mai sus, cu Vicşanii.1 sau Vicşineţ, din alte 

-urice de mai târziu 2, Vicşanii, care azi 'nu mai există, erau între 

Frătăuţi şi Bănceşti 3. O parte de sat era în stăpânirea acestui 

neam şi în 6996 (1488) Martie 15, când Ştefan Vodă cumpără 
satul şi-l dăruieşte Mănăstirii Putna 4. 

Dintre cei 5 fii ai lui Dragomir Albul, . Giurgiu' este cunos-. 
-cutul boer Giurgiu dela Frătăuţi sau Giurgiu Staroste, despre care 

-va fi vorba mai târziu, în această colecţie de documente. Boerul 
„Dragomir Albul, arătat ca mort în 1393 Noemvrie 18, este con- 
“timporan descălicatului. 

Despre satele lui Radomir, pomenite în hotarul Vicşanilor, nu 

:pot spune nimic. Vor fi fost unele din satele vecine. Radomir este 
iarăşi un vechiu boer, din vremea descălicatului. . 

D. şt i D. Dar, A Mănăstirea şi Com. Putna p. 87, 174 nota. 1 p. 256, 1, Bogdan, 

»p- 
„ 2 Vezi uricul din 6937 (1429) Fevruarie - 1,: ms: Wick, la Comitetul 

“Tării în Cernăuţi. Cu data Fevruarie 5, Wick. Woronetz und Putna 2, p. 147, 
Set Onufri p. 171-172, D. Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 174.1. Bogdan, 
D. Şt. 1, p. 331-332. 

3 1. Bogdan, D. ŞI. 1, p. 332. 
4-Ibid, şi 7041 casti Eevruarie 2, satul este arătat la ținutul Sucevei,
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5, 

"1398 lulie 2. 

„Ştefan Voevod dăruieşte Mânăstirii - din Poiană satul lui Bode 

şi altul mai sus de acesta. 

'*+6906 luli 2. Ispisoc sârbăsc di la "Domnul Ştefan Vvd. 
cu tălmăcirea lui, prin cari dănueşti monastirii Probota doă: sati 

pe pârăul Pobrotii, cari monastire iasti în Poiană, între -Şomuz 

„şi între pârăul Pobrotii,- un sat Bodino şi altul mai din sus de a- 

cesta. Iar. hotarul. satilor acestora: să începi di la Coman, pe mar- 

" „gine, la o „movilă lângă drum, iar de acolo pisti țarini la câmp, la 
- doă movili, deci drept - pisti câmp la Unghiu - supt un stejar la o 

„movilă. Acestai hotariul „de la: Coman, deci de. acolo pisti dum- 

„bravă- -la. vali la- margine dumbrăvii,. la o movilă, de acolo drept - 

pisti dumbravă la: 0O- movilă, deci în gios pe drum la o movilă, de : 
„acolo pe margine tocmai la Unghiu,. movilă.- Deci . pisti drum la : 
codru, despre hotarul dela Şindria“. - SE 

Arhiv. Stat, laşi, Anaforale nr. 48 (1842), fila 49. Proces între 

răzeşii de” moşia “Toleşti, dela ţin. Suceava şi M-rea Probota, pro- - 

prietara moşiei “Turbata. Ibid. 1404 - Iulie 20 şi 1472: August 19. 

L-am publicat şi în Buletinul Ion Neculce, fasc. :3- (1923), p. 198. 
La Arhiv. Stat, Iaşi, Condica nr. 325, p. 22, documentul acesta este 

menţionat astfel: „ispisoc din ânul 6906. Iuli 2, dela Ştefan Vvd., 

fecior lui Roman Vvd., prin: care să arată semnile hotarilor moşiilor 
Bodino sau Bodinţii şi altu fără nume, pe pârăul Probota, lângă 

dialu Coman“. “La fel, în o anafora din 1804 April 2, întărită de 

Moruz Vodă, în 1805 Mart 26: „un ispisoc' din anul 6906. (aici 

greşit: '7906) Iulie 2, dela Ştefan Vodă, ficiorul lui Roman Vodă... - 
etc.“, Uricariul 6, p. 194. Melchisedec, Notiţe ist. şi arh. p. 150, 151. 

Ibid. p. 162, în actul Mitropolitului Dosoftei, din 7185 (1677) se re- 
produce de acesta o parte din uricul de mai sus, care era la Mă- 

năstirea Pobrata : -„precum să văd direasele când era văleatul 6906, 
Ştefan Vodă şi fratele său Alexandru Vodă (sic) aşea dzâce în uric: 
AAA TOMIS HCTHIIHOAS HaUIEWS MEHACTHBR W'7 NOII MAME ECT 

MERA S ui$ Saw NOEGATOR-EA noTotwm ARk ceak FANII „Hă_HMa 

BSAnHH a ApSriwve Bhauie TWO TăTaptit...  Tatarii, care nu este” nici 

“în documentul din 1404,: este: luat probabil de. Mitropolitul Do- 
- soitei, din uricul lui Ştefan Vodă din 1472 August 19 (|. Bogdan, 

E PD. SI Î, : 173). Documentul acestă dir. 1398, “foarte important, la.
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1842 se afla Îa Mănăstirea Probota, de unde s6 vede că l-ău luat 

călugării greci, lă secirlărizăre, 
Urme ale lui aflu şi în "Chronică iriedită â lui Şteati logotetu, 

Letopiseţul, Ţ ării Româneşti şi a Moldovii, în Ttoiipeta Carpaţilor, 

1871 18(30) Măitie; ni. 899; „De âcest Ştefari Vodă nici uni is- 

toric ma ştiut să-l scrie, că a îost fiul lui: Roman Vodă, iară noi 

am adeverit dinte acel uric al său, câre să aflat la Mănăstirea Po- 

brată; în care uric d pus Şi credinţa tiituror. fraţilor săi, ce se în- 

semnează mai sus, la: domnia părintelui său "lui Român. Vodă 
(Avut-a Român. Vodă şese . fii, - anume: : Alexandri, _Bogdan,. Şte- 
fan, Mihail, Îorga ş şi â alt Alexandru LI) şi credința liii Iosif Vlădicăi“. 
“Documentul, Cum, se vede, era foarte important, căci ne a- 
vată fraţii lui Alexătidru cel el Buii, toţi cuhoscuţi afară 'de Alexandru. 

Mihail este pomenit ca frate al lui Ştefan Şi într un document 'din 
13952! al acestui domn. Iorga + este . Iuga: Voâvod. Bogdan: 'este 
pomenit şi în pritnele documente ale lui Alexandru cel Bun. : 

Măriăstirea sfântului Nicolae din Poiană, nuinită apoi şi. Pe: 

  

  

  

una d din « cele „mai vechi “mănăstiri moldoveneşti, î întemeiată - “la -sfâr- 
şitul y veacului: at XIV-lea 3 3, . în! „aceiaşi. Vreme: Cu “Neaimţul şi Mol- 
doviţa, . Biserica veche era_ de „lemn _şi_era „aşezată, cum. spune do- 
cumentul âdus mai sus, ; în Poiană, - între: Şoimuz. şi. îritre pârăul 

Pobrotii“, „în. Poiana_Siretiului“,- după. uricul -'din :691 6917 '(1409) 

Aprilie 1 18 4. | d, In_ 6942 _(1434); lunie_26 5, se  numeşte.Mi Mănăstirea 
din: Poiană. .M -Mai “târziu mănăstirea -Pol! Pobrata 6, Doe 

“Donaţiile făcute de Domni. acestei. mănăstiri sânt: filimieroase. 
“Satul liii Bode, Bodino, în: 'slavoneşte . Sigiir' tatii - CEA: BOAHuc, 

„în 'uricul din 1404- lulie :20 e numit Budinţii, în! “6951. (1443): "No= 

“emvrie - 29 Bodeştii 7 şi -tot -âşa în “6980: (0472) August 19: 

„Boatipin 8 şi în 7062 (1554). Martie. 20.9. „Aşa s'a. nurit “Sâtul până 

1 Cp. şi Letopisijele "Ţării 'Moldovii' ed. a alui icogălniecanu 4; p. 100, 
„nota ***, că a avut şese feciori (Miron Costin).. _ 
i 2 Hurm. Doc. Vp. 817 :. naug _Aviyaân Ep ! 'Bsiisaiii mr 

SN. 'loiga, Istoria bis.:rom. ted.:2-a,:1:p.'58. ;- 
„4 1. Bogdan," Album paleografic “moldovenesc - nr. “T6 "Hasd.- “Ah. at. E 

pin "MOHăCrHGERH: CPCo HAKSâbI ÎUTO: Ha” NOaatinI “CHpATRERGAM, 
5 1. Bogdan, Album paleografie moldojeriesc ni nr. 27: oiuderitigi ucr ) 

“nea'buu, 
61, Bogdan, D. Şt. 1 „ 13,29, 105, 158 etc. 

7 Arhiy, Stat: Bucureşti, “Condica “Asachi 1, nr: Arhivei” soi: bis (340). Achiv, 
Stat. Iaşi, Anaforale! nr. 65, p. 37. Condica ir; 325, fila 22. i 
el : Bogdan, D, Şt. 1, p. '173, N ii 

“ON, “lorga; “Stud: şi Doc, 6;p. 15. e Tei 
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aproape în timpurile. noastre. A fost un cătun al satului Heci 1. 

Azi nu mâi există 2. Intro mărturie, hotarnică. din 7277 (1769) 
Septenuvrie 5 3, e “identificat greşit cu satul. lurcani. ! 

«Numele Satului vine. dela Bode sau Bude.. Cu acest nume 

avem - -sațe. multe-î în întreaga țară, în “Putna, Vasluiu, Neamţ, Pra- 

hova, Vâlcea, Soroca. 4, RR De 
„+. „Satul e întemeiat. la sfârşitul veacului al “XIV-lea, 

Al-doilea. sat, din. uricul regest. din 1398 şi: cel. din 1404, nu 

ește. însemnat cu: numele, ci cu. expresia „mai din susă - -de satul 

lui - Bode. Inseamnă sau că. satul! „donat mănăstirii în. acest. an ni 
era - ocupat: şi :locuit. 5 Sau,:.mai. puţin probabil, că în 1842, când 

s'au făcut regestele-. documentelor din 1398 „Şi 1404 _uricile “din 

cauza. vechimii: erau”. stricate în acest: loc. Iu: documentul. Mitropo- 

litului. Dosoftei din. 7185. (1677), când . s'a. “făcut extrasul slavon, 

din, ele -sau din unul. din ele,;a părţii. tu satele „donate, el .a citit 

numele. satului de-al doilea Tatarii 6, „sat ce, €l îl, identifică cu 

Tătăruşii,7.. In uricul din -6951 (1443) . Noenivrie 29, satul nu e 

numit 8, în: 6980 (1472) “ August 19,. satul se. numeşte Tatarii 9. 
In: acest caz,. satul e -Tătăruşii, în comuna - cu acelaş nume, județul 

Fălticeni,. care. împreună. cu Iorcanii si Uda a fost al Provotei, pană 
la: secularizare. 10... 

“Tătăruşii îşi . are. nurnele dela. 0 "veche. colonie; de tătâri. 

“Satul lui Coman : 'e greu. de identificat. Ia 1804 „Aprilie, 12 14, 

- 1 Frunzescu, Dicţionar topografic p.50.: ! 
2 Marele dicţ. geogr. al Rom. 1, p. 490: tost sat în com. “Tătăruşi, jud. 

Suceava. l-a rămas numele întrun deal şi pârău din com. Lespezi, jud, Suceava, 
Tbid. Nu e citat în Dicţ. statistic al României. . - : 

3 Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr, 37, p. 191 ve : „hotăritura moşiei Iur- 
canii, "după ispisoace Budinţii“. 

4 Marele dicţ. geogr. al Rom. 1: şi Dicţ. Statistic al României 2,: p. 750, 
984, 642, 718, 1024,. 1030, Arbore, Dicţ. geogr. al. Basarabiei p.: 31.: Cp. „şi 
satele. Budeşti. : , 
„i Diceneş Sat, în uricile: 'cele mai vechi înseamnă şi . locul de : semănat, - 
nu. vatra satului, ca . mai târziu, sau chiar locul hotărit pentru sat. - o 

: - 6 Vezi: mai: sus p.'16.' 
7 Melchisedec, Notiţe ist; şi arh. p. 162. Pomelnicul mănăstirii di 1821, 

amestecând. lucruriie,. zice despre Alexandru cel Bun: (ibid. p. 151): „Acesta a 
„afierosit moşia Budinţii şi 'Turbata;-mai din sus de. aceia, la leat. 6906%. 
- 8 Arhiv. Stat. Bucureşti,. Condica Asachi 1, nr... Arhivei. 261 bis/540, 
Arhiv. Stat. laşi, Condica K. nr. 325, fila Zar: m sate pe Pobrata, anume Ne- 
:gomireştii, şi lurceştii şi. Bodeştii“, 

„Bogdan, D. Şt. 1,173: coAiemin n mari e CS zesd Sas să Ă, ui ipâti i ptanin a HSEpATA 

„23. * 10 Dicţ: statistic:al. României 2,.p 1.852, L. Bo dan, D. şt. 1,177. Arhi 
Stat. laşi, Anaforale! nr.. 37, fila, 191; vi îi o: otărmieă: din D, Șt (1769) Septen- 
vrie 5: „săliştea 'din' sus ds Budinţi..: oâmenii :o „numesc “Turbata“. 

11 Arhiv, Stat. laşi, Anaforale nr. 37, fila. 191; vi 192, înir'o: nataraică 
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-era un deal Coman. In originalul slavona fost w('r) nomana, de 
“unde nedumerirea între Coman şi Comana (acesta e genetivul slavon). 

Unghiu în 1398 este arătat în marginea satelor donate mă- 

năstirii. Satul acesta nu-l pot identifica cu vreunul de azi. Un sat 
-Unghiu este. în. comuna. Dragomireşti, judeţul. Neamţ, - pe :pârăul 

Unghiu 1..Un Unghiu, lângă 'Sireti şi lângă satul Ilişeşti,. este po- 
menit în.7120 : (1612) .Aprilie: 16 2. Un - cătun . Ungheni este în 
-comuna Timişeşti; judeţul -Neamţ 3. Este. vreo. legătură. între Un- . 

ghiul din 1398 şi satele Unghiu, arătate ? a | 
Este. foarte însemnată arătarea. „hotarul lui Şânăreati în 1398, 

care nu € decât satul, Dolheşti,- din . -comuna cu acelaş , nume, ju 

-deţul Fălticeni 4. Aşa” e identificat satul. în. „1804 Aprilie 12 5, 

-ca. moşie alăture cu Budinţii, Această moşie a fost în adevăr a nea- 
-mului lui Şendrea, cumnatul lui Ştefan, cel Mare: : Şendrea. hatmanul, 

„căzut în lupta dela Râmnic. cu Munteni în: 1481 Iulie: 8; a; fost 
“ingropat la Dolheşti, lângă. tatăl său 6 Că satul Dolheşti: a fost 

al neamului Şendrea ne arată uricul din 7010 (1502), Fevruarie 22 7. 
'Şendrea hatmanul lui: Ştefan cel Mare” este cred nepotul lui Şen- 

drea din 1398, ştiut fiind” că de multe ori numele bunului trebuie să 

fie moştenit de cătră un nepot. ia 
Satele sânt străvechi, : : -: i 
Dacă satul lui Şendrea se numea Dolneşti şi în 1308, atunci 

“el este” cel puţin din vremea  descălicărei, 

«din 7277 (1769) Septemvrie 5 a Businţior: „Cunoscând semnele cele vechii 
începând dela Comana... alăture cu Săcuenii,.. ; ibid. fila 193 v., 1795: „mo- 
“vila pomenită despre Comana“ ; ibid. fila 194 v., 1804 April 12: „între boerii... 

-cercetători la fața locului s'au văzut neunire, "pentru numele Coman sau Co- , 

mana, cei dintăi (răzăşii de Ţoleşti,. stăpânitorii moşiei Forăşti şi Macsâneşiti, 

răzeşii de Săcueni) zicând că a fost deal şi cel de,pe urmă (egumenul dela 

Probota) zicând că a: fost om şi a âvut moşie megieșită, -precum pomenesc 

ispisoacele şi la ace. hotăritură au fost şi boeri de pin pregiur, Coman, etc.“ 
1 Dicţ. statistic al României: 2 p 936. ERE: i 

» 2 Ghib; Sur. 20 p: 200. e a 
3 Dicţ. statistic al României 2 p. “834, o 

4 Ibid..2 p.:848. Cp. Dolhasca în aceiaşi i comună cu a Probota, ibid. 

"5 Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr. 37, fila 194v.*, dar moşia , Dol- 

“heştii, care au fost a Şendrii este dovedită: "făcă îndoială“. 
| [. Bogdan, Vechile cronice mold, p. 147, 261, Cronici inedite p. 42, 15 

(greşit: Doljeşti) ; Ureche, Letopiseţul: Ţării Moldovei. *până la Aron,Vodă "cd, 

-C. Giurescu, p. 65; „N. Iorga, .Inscripţii 1,:p2 62; “Istoria; lui Ştefan e cei- Mare 

p. 197;G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare P; ADA razi : : 
11 Bogdan, D Șt 2 p 196-197. ' 

    

po. .



dă uz] 
20 1399 

” i. E | 

ie DU ii ui „1396 Masi. 12, DL Ia ina 
Ştefan Voevoa. intărete Duşcăi. şi: nepoților. ei 2 sate pe. Tazlăul 

Sărat: :Dolieşti şi.:Liontenieşti,; cum „şi: jumătate. din 
:::Măzănăeşti şi jumătate din Poiana Călugăriței. 

“6907: Mart 12; uric: dela Domnul -Ştefan Vvd. cu tălmăcire- 
lui,. întăritori unei. Duşca,- fata; lui: “Toader, şi: nepoților ei, pe două; 
Sate” pe Tazlăul Sărat; anume: "Dolieştii' şi : Liontenieştii şi giumătate- 
din Măzănăeşti şi giumătate din Poiana Călugăriţi ca toate aceste să: 
le fie uric cu tot venitul“; : -- : 

| „Arhiv.. Stat.. laşi, Anaforalei ni, +18, fila 9. (Intre Mănăstire, 
Berznţul. şi răzăşii de moşiile Măzărăeşti şi Cernul, de la, ținutul, Ba- * 
„cău). Ibid.un document din, 6948 (1440) August 3 :.„un sat. pe Cerna: 
„anume Măzărăeştii“ , ;asemenea din,7015, (1507): „Măzărăeşti« „ etc.. 

L-am publicat şi în Buletinul Ion Neculce, fașc, 3 (1923)) p.198-9.. 
| „Satul Dolieşti, necunoscut, azi, era în; „plasa. Tazlău, . judeţul: 
Bacău, pe Tazlăul Sărat, în apropiere. “de ;Leontineşti şi Berzunţ.. 
Leontineştii sânt în comuna Ardeoani, judeţul, Bacău, pe "Tazlăul: 
Sărat 1.Numele. îi, vine „dela Leonte, Măzărăeştii | ca „satnu-l mai- 
găsesc în Dicţionarul geografic, „Este „numai un. "loc “Măzănăeşti, în 
comuna Podurile, plasa Muntele; “judeţul Bacău 2, In 6948 (1440). 
August 3, satul este arătat pe Cernu şi se numeşte Măzărăeşti 
(cu rotacism) 3. 'Tot cu rotacism şi în 7015 (1507), dar în 7082: 
(1574) Fevruarie 15: Măzănăeşti 4. 

„ Satele sânt vechi, cel puțin din vremea. descălicatului, 

ci PI 7, n. . 

| pai zi; 1399. fără, dani atita 
“iga.. Voevod întăreşte, satul Brătila, za SE 

„6907. Uric dela liga: Vodă; “pentru, moşiă Brătila;.. însă 2 Sati, 
de Sus şi de ios, care sânt, întocmai, cât unul. cât „altule. | 

RP Ia zi 

  

i d 

pe “ntrur: Ops, de: hârtiile. ce e Inliează Răducan Botezat spatar,. 

î Sa Diet- Statiziic. i omnia pi 78. “ua altul a a. „tot i în ja, Vastuiu,. - pomenit: în" 7005: (1497)- Martie; Ie IL. Bogdan, D Sa 2, p. 122-123 şi Buletinul Jon Neculce, fasc. 5 (1925);; p:; zii . a 2 Marele dicţ. geogr. al Ri 4. pi301:: Te 3, Arhiv, Stat, Iaşi cit. : „Măzărăaşii (adică Mazăre , sic, > 
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Sag 

-rarea Brătilei de jos şi a părţilor din Brătila de sus, 1839. La 
“Ghibănescu, Condica de documente nr;. LI; :p. :24. at 

- Este 'vorba::sigur::de ::sateleu Brătilă de: sus şi. de jos, din 
plasa “Tazlău; judeţul Bacău 1;:La: început aifostun singur Sat, din 

care s'au-' format douăr.:cuturi. . Numele îi::vine: dela întemeietorul 
"Brat. “Este 'unul-din“străvechile sate:'ale Moldovei.ii: *: su i: si 

” ” Regestul'este foarte iimportânt, arătându-ne':sigur domnia lui 
Iuga! în 1399, „onfirmându-se astfel. cei.: 2iani, ce-i arată : cronicile: 2, 

Dr iii DD Aaa e iti ai ip... 
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1399 Noemvyrie 28, i 
LE . - tt : III i 

uga | Voevod dăruieşte - lui Tâban două. sat; unul m Garbovăţ 
i si altul pe Bârlad, în Gura .Crasnii. : | :::+ vie 2 

   
DE aim ul ai DR 

Tălmăcire depi + uric vechiu. pe-: sârbii dela. liga Vvod: “din 

-anul 6908, indicţion 8, .luna::lui - -Noemvrii: în 28,:a sfântului. mu- 

-cenic Stefan, amin, însă uwvic :fiind: rupt : precum. să vedi sau .tăl- 
măcit încât sau putut scoate dipi dânsul, .. . 

“Cu mila lui Dumnezău Noi luga: Vvod Domnul Țarii Moldovii, 
-cu fraţii Domnii meli, -dml, Alecsandru şi Bogdan . „3 înştiinţari 
“facem 'pren: : aciastă. carti. a. noastră tuturor : boerilor, celor buni; cari 

“vor căuta spre' dânsa "ori “cetindu-să o Vor auzi: a. : pentru acest 

adivărat sluga noastră Țâbani ce au slujât: mai înainte: întru “sfinţi 
odihniţâlor, părintelui nostru + . lui Petru Vvod: şi lui Roman Vvod. 

. Ştefan Vvod;, dar acum ne  siujeşti: 'noaă' cu “dreaptă: şi credin- 

cioasă slujbă : „ Deci noi văzând a lui ce dreaptă şi credinicoasă 

Slujbă cătră noi . . . . l-am miluit-pre dânsul cu. deosăbită milă, di 
i-am dat lui în pământul nostru al Moldovii dooă sate, un satu 

în Gârbovăţi şi altul.pe Bârlad -în gura Crasnii.: Aciasta să-i fie lui 
uric cu tot venitul în vecii vecilur. şi.. fiilor: lui, nepoţâtor, străne- 
:poţilor şi prestrănepoţilor lui.:: (ar. hotarul) - acestui sat. ce. . A 

pe Gârbovăţ 5. . ....4în-gura pârăului Crasna... .. ... - pârău 
e. pâră Ja dealul: dou::movili .:.... .. din drum ce. mergi. în 

1 Dicţ. statistic al României 1, p. 80, Frunzescu, Dicţionar topografie p. 66. 
2 LI: Bogdan, Cronice inedite p. 35; Vechile cronice mold..p. 143; “Ureche, 

„Letopiseţul Tâzii Moldovei până la Aron! Vodă, ed. C.: Giurescu, p. 19. 
- 3 In suret lipsa: se indică. prin semnul » Ri p. 

„ . 4 In suret: [lipsă]. 
5 Scris. peste : pe Hârbovăţ... 
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- satul Pancova apoi .din. drum malul văilor, apoi în stejar, - apoi: 

deacolo, sari la stânga, la strâmbătura Gârbovăţului, la păr, apoi: 

pisti Gârbovăţ, drept'la deal, movila săpată, în - mijlocul movilii 1: 

peatră apoi drept cătră Soholeţ, din movilă în movilă, pâră. 

la al triile movilă, apoi deacolo în gios pren valea 'vecinicii movili: 

şi de acolo sari pisti.pârău Soholeţu :la zăvoiul veşnic, apoi malul 

văilor, în păr, apoi iarăş :pisti pârău din-gios de Igrişte, la zăvoiul: 
veşnic şi deacolo drept pren pădurici pâră în drumul cel mare,. 

apoi drept în capătul câmpului în stejar, apoi drept unde să râdică: 

Gârbovaţu . . . . pâr la pârăul Hruşova .. . .lară hotarul .. .. 

din Bâriad .. . . prin pădure... . la deal, apoideacolo..... 

Crasna în drumul Pancovii 2 .... apoi drept cătră Bârlad. . 
i apoi pisti Bârlad. Acesta esti tot hotarul, Şi spre-aceasta esti. 

credinţa Domnii meli de mai sus numit, Noi luga Vvod. şi credinţa. 

îraţâlor noştri, a lui Alecsandru şi Bogdan şi credinţa a tuturor- 

boerilor noştri a mari şi mici şi spre mai mare tărie şi întăritură. 
tuturor acelor de mai.sus scrisă, am poroncit slugii noastre lui 
laţco să legi pecetea noastră ce mari“, : 

„Arhiva Sf. Spiridon din Iaşi, plicul Băceşti, nr. 1. După scris,. 

e dela începutul sec. XIX-lea.. A fost. publicat de A. D. Xenopol,. 

în Revista p. istor,, arh. şi fil. 4 (1885) p.714, şi Ghib. Isp. 11, p. 1.. 
Cp. Buletinul lon Neculce, fasc. 5 (1925) p. 332-338, M. Costă-- 
chescu, Observări asupra uricelor dela Iuga Vodă. Data uricului”a fost: 
citită şi 6950, prin confundarea lui 1==8 cu n==50 3 şi chiar 6958. 

Dau mai departe fragmentul de pergament slavon, care e 
una din cele 3 bucăţi, în care a fost rupt - documentul la 1825.. 

pen (2) pe ec 
Ha Rhin PE Sa 

„7 Curp)iprk ua e pesn (7) n 
NBOETH ba Kenia) i. 

- (XPVILEBA NOTeRA, a XOTA pa) 0 i A 
MATO 3 e" UEDECR- AREA). o. 1. can 

RIA AN eee RPUT TAC) e. TA 

1 In suret: movii. . Da i ! 
2'In suret Pancova şi Pancovii.: Nu este exclus să fi fost în . originat' 

şi taukoza.. Dar. poate fi corect şi. Pancova şi Pancovii, ceia ce ar cores- 
punde cu satul Păncești, din com. Pănceşti,. jud.. Roman,. Dicţ. statistic: 
al României 2 p. 804. Satul Pănceşti nu e departe. de Ţibăneşti şi 'Băceșşti.. 
Vezi Harta stat. major, planşa Dagâţa. Pentru pauona şi Ghib. Isp, 4, p. 49. 

3 Ghib. Isp. 4? p. 51, 53, 57.
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RPaCHI SV NAURS Î Apr ee AR 
CI Ta NpscTk RA BEpAsA),, i . ta)pkark Epzaaaht 

TO EMO BECh YOTApb a (Ha To teTh Bbpa .. . . . BORA RU, 

Bipa GpaTen Haun(y) aarăanapeta si BerAanotla n ctg BOA ate(a - 
aa(B)esu(X), Bda Bpărevaa WbTeAoaa. B'Epa cratineaa(e)a POTRÂMANA 

"Rkpa neerk RHTASA, kkpa post aurast, upa APATOUIE BUTĂSb, 

pa ABaretă RITASA. nkpa HBAUHUA BHTASA, Bkpa poatana ce- 

pkrera(r. kkpa Baa crapo(r). Kkpa Heana crpanu(u). REpa tAa(4) 

ARSPHIIRA. g'Epa MHYANAAINCRA, Le EBA AAA ARCPIIta, apa Aa s- 

pata. pa Back(y) ceapa mo(ajaa(B)ekm(p). a ne nana RTR 
KOTEpnI BOVAL('T) TSENCAapEAtb cY BEMati me(a)Aaneneui (wr RATE 2) 

uaui($) nan tamit(X) czpo(A)nuni nau Bsat ro 'reți) EMS Ad ue 

"nopeţutiTh (Hauler)e npbAania î namero oțTapatenia Sa iei ec 

EMS Aa „san ROTOPIIN recue AP EMO NOpO MT ee 

Traducere. la veciriicul e. : Igriştea la. 
drept la capătul câmpiului o e ee e pârăul Hruşeva. Iară hotarul 
„au... peste pădure ...... de'acolea'...... Crasna în 
drumul Pancului ....... -apoi drept cătră "Bârlad . HR 

“peste Bârlad. Acesta-i este lui tot hotarul. (lar la aceasta este cre- 

dința ...... > Voevod şi credința fraţilor noştri, a lui Alecsandru 

şi a lui Bogdan şi credinţa boerilor moldoveni, credința Bratului 
Neatedul, credinţa. lui Stanislav Rotâmpan, credința lui Costea Vi- 

teazul, credinţa -lui Grozea Viteazul, credinţa lui Dragoş Viteazul, 
credinţa lui Dragoi. Viteazul, credinţa lui loaniş Viteazul, credinţa 

lui Roman dela Siret, credinţa lui Badea. cel bătrân, credința lui 

loan Stravici, credinţa lui Vlad dvornicul, credinţa lui Mihailaş, cre- 

“ dinţa lui Duma dvornic, credința lui Mic Horaeţă, credința tuturor 

boerilor moldoveni,. lar după viaţa noastră, cine va fi Domn în 

“Ţara Moldovii (din fraţii ?) noştri sau din neamul nostru sau ori- 

cine, acela 'să nu-i strice dania şi întăritura noastră, pentru căi i-am 
dat ......- care domn îiva strica ...... 

” Originalul la Muz. Municipal, Iaşi, între documentele dăruite 
de d. Drosso, pachet 4, nr. 1. bis. L-am publicat şi în Buletinul Ion 
Neculce fasc. 5 (1925), p. 333, Cp. N. Iorga, Rev. Ist. 12 (1926), 
p. 81. Asemenea Ghib. Sur, 21, p. 1-3, 

1 Poate fi şi Banker, In Buletinul Ion: Neculce, fasc, 5 (1923), p. „333 

pusesem în text mata şi în notă NANA, Vezi nota dela suretul aces- 

tui uric. - 
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Documentul are pe verso: „a lui Ţiban pe 2 sate, unul pe Gâr- 

Dovăţ şi altul pe Bârlad“. | 
Autenticitatea uricului a fost apărață. de A.D. Xenopol 1, 

recunoscută de N, Iorga 2, combătută la început .. de D. Onciul 3 

şi admisă apoi + 4; autenticitatea nu e tăgăduită de. Gh. Popovici 5; 

cunoscută de 1. Minea8 ; Gh. Ghibănescu, care întăi recunoscuse 

autenticitatea uricului 9, se îndoeşte apoi. 10, stăruind să arăte în a- 

„ce. S'au arătat. s'au cunoscut plastograf şi s'au rupt în domnescul 

nostru divan“, „căci mai întăi acel ispisoc făcându-i-să cu, pătrundere 
luare aminte s'au văzut slovile noă şi nepotrivite cu acelor vechi 

scriitori în limba sârbască, la. cele mai multe locuri ras şi spart“ 1, 

„Documentul era recunoscut ca autentic de [. Bogdan 12. Pergamentuj . 

şi scrisul nu prezintă nimic neobicinuit. Fragmentul ce se păstrează 
nu prezintă nici într'un loc răsături sau spărturi. Numai la îndoituri, . 

literele sânt. şterse:de vechime. Nici unul din elementele lui nu-mi 

arată a fi un falşificat. Limba şi stilul sânt cele. obicinuite uricelor 

interne păstrate, cam din aceiaşi vreme. . . . 

luga:Voevod se arată îrate cu Alexandru cel. Bun şi Bogdan 13. 
“Ţâban,: care .slujise,, cum spune uricul, lui Petru, Roman şi 

:Ştefan Voevozi, este: unul  din;boerii cunoscuţi âi timpului..: Apare 

-în divan în uricile din primul anal domniei lui Alexandru cel Bun. 

"1 Istoria Românilor, ed. 1, 2, p.: 149 şi în ed 2-a, 3, p. 159,160. 
„2 Stud..şi Doc. 5, p.. 597, “Geschichte . des „rum. Volkes 1, p. 297 

nota 2. (şi în- traducere românească (1925), 2 p. 67, nota ID), Rev. „st, 12 
(1926), p. 82. 

: 3. Conv. Lit. 20. (1887), p. 266. 
| 4 Datele Cronicelor, în Arial, Acad. Rom. seria 2-a; tom, 27 (1905), 'secţ, 
"ist, p. 208 : „Părerea ce am susţinut altădată despre acest Iuga... n'o mai admit 
"acuma, recunoscând autenticitatea documentului 'din 28. -Noembrie 1400“. 

5 Cronica lui Ureche despre ocoalele iugaene, Conv. Lit. 24 (1891) p. 
1009-1010 ; asemenea în „Anul dela Martie î în Moldova, î în timpul lui Alexandru 
cel Bun“, ibid. 39 (1905), p. 193-208. - 

6 Pământul etc. p. 132. Ă 
1 Despre Succesiunea domnilor „Moldovei dintre Latcu şi Alexandru cel 

-Bun P.20,. 27, tel 
- ! rincipatele române şi oitica, „orientală „a - îm ăratului Sigismund, 
1919, p. 97 şi Conv. Lit. 53 (919), p. p . e “ 

, *9 Ghib. Isp.1:p 1. . Ea ă 
10 9 Gib. SP. d i p 48-58, Sur, 21, p. Bă 

i Arhiv. Stat. Iaşi r. 1369, oj 556, dos. 4 - filete 6, 238108 şi, p. 6, fila 90 94 şi dos. 92, 

121, Bogdan, D..Şt. 1,p, 446.. : 
. 13 Vezi M. Costăchescu, Observări cu privire la uricele lui uga Vodă, în 
Buletinul lon Neculce, fasc. 5 (1926) p. 334-338.



1399 25 
Aşa în 6908 (1400) Fevruarie 11 1,. Iunie 292, August 43. 
Descendenții lui îi găsim în uricul din 6997” (1489) lânuarie 22 4, 
când apare Toma şi sora lui Soriţa, fiii Mărinii,” fiica” lui Țâban: 
Acesta avea de soră pe Ileana şi amândoi . erau. fiii lui Țâban” cel 
bătrân 5. Acesta a. „dat numele satelor "Țâbăneşti şi “Țâbană, din 
judeţul Vasluiu 6. Țâban e ucrainianul HHIRAU, CU picioarele lungi. 
Unul din. cele două sate ale lui Țâban eta aşezat pe "Gârbovăţ, un 
pârău ce izvorăşte din comuria Dagâţa, judeţul Roman şi se. „varsă 
în Bârlad 7. Satul din 1399 este satul Ţâbăneşti din județul Vasluiu; 
aşezat aproape de Gârbovăţ. „Aşa iese şi din discuţia din.1801 asu- 
pra uricului lui luga Vodă8. Neamul lui Țaban, cu uric dela Alexandru 
cel Bun, a avut şi satul vecin Băceşti 9, „Baicovţii“. din judeţul 
Roman, cum se vede din uricul! din. “1489 lanuarie 22 10. . Acesta 
-e așezat tot pe Gârbovăţ. Acest near a-mai stăpânit" şi satul „Ve- 
Cin Vovrieşti, din comuna Dagâţa, judeţul Roman, Cum se “vede din 
documentul din 7041 (1533) Martie . 1211, unde satul se nuineşte 
Hovrăeşti, comform cu fonetismul moldovenesc, “unde uneori v este 
schimbat în h: hulpe, hultur, huet, holbură etc., fonetism cum se 
vede foarte vechiu. Satul era al neamului Țâban dela Alexandru 
cel Bun, 

Pârăul Soholeţ sau Suhuleţ, de care e vorba în hotaraica din. 

„1 Acad, Rom. fotografii pachet 2, nr. 23, Ghib. Sur. 8, p 81-86: e, (un) 

Baa . ATI cre. 
2 Acad. Rom. XLV/150, Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 5, 

Buletinul Ion Neculce, fasc. 6 (1927), p. 352-4: HHBANA H A kTiu ere. 
: 3 Acad. Rom. CXXXIV/46, Buletinul Ton „Neculce, fasc. 6 (1927) p. 354-6;: 

E. MHBAA. . 
4 1. Bogdan, D. Şt. 1, p. 366-369. 
5 I. Bogdan, loc. cit. '359 crede că Ileana e mama lui Țâban, interpre- 

tând greşit pe stana, In realitate ea e „buna“ lui Toma şi a Soriţei, ca 
soră „bunului“ lor 'Pâban. Greşit şi Ghib. Isp. 42 p 49. Pentru urmaşii lui 
“Ţâban din 7041 (1533) Martie 12, Ghib. Isp. 12 p. 58-59, - 

6 Dicţ. statistic al României 2 p. 990, 992, Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu 
p 190-191: Ţibăneşti şi Tibăneştii-Buhlii, Vezi şi Harta, stat. major, planşa 

Xceşti. 
1 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 89. 
8 Ghib. Isp. 42 p, 51: „sămnele ce să cuprind în ispisocul. acel dela 

luga Vodă din leat 6908 Noem.' 18, arătând că să mulțămesc săş stăpânească 
moşia lor Ţibăneştii, după sămnele ispisocului arătat“ ; ibid. p. 52;'„răzăşii de 
“Țibăneşti... moşie lor. Țibăneştii... ispisoc a lor: ce au dela luga Vodă...“ ; 
ibid. p. 53 etc. 

9 Dicţ. statistic al României 2, p. 790, Harta. stat. „major, planşele Bă- 
ceşti Şi Dagâţa. 

10 IL. Bogdan, D. Şt. 1, p. 367: cea Ha awk wT. Bano ras BUA 

XOACP RăTPastati Ha NOTOR eSyroacimasp“, Azi satul e aşezaț pe Gârbovăt. 
, 11 Ghib. Isp. 1+ p. 58-59: „sat pe Gârbovăţ, anume Hovrăeşti“.
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1399, trebuie. să fie. în părţile satului Suhuleţ, din comuna Tansa, 

judeţul. Vasluiu 1. De oare ce se spune în 1489 lanuarie 22, că 
satul Baicovţi este pe pârăul Suholcţilor, înseamnă că pârăul Gâr- 

bovăţ, pe care e aşezat azi satul, în partea lui superioară s'a nu- 

mit Suhuleţ,. sau că satul şi-a mutat. locul, în cursul vremilor 2. 

Originea e în slav. csyz, uscat. 
“Pârăul Hruşova sau. Hruşeva este forma slavonă, în loc de: 

Pârăul Părului 3. 

Satul Pancova, în original, „Iaukoko ceas" este satul Pănceşti, 

din judeţul Roman, şi nu departe de Țâbăneşti şi Băceşti 4. 
Nu ştiu ce va fi fost „Igrişte“ 5. Locul n'a. putut fi identificat 

nici cu pricina procesului din trecut al “Țâbăneştilor 6. 

Mai greu este de identificat al doilea sat al lui Ţ âban, cet 

de pe Bârlad, în gura ' Crasnii. Acest. sat era departe de Ţâbă- 

neşti. Crasna se: varsă în Bârlad între moşia Secui, din judeţul 
Vasluiu şi Târzii din Fălciu 7. Nu pot hotări care este acest sat, 

9. 
Circa 1400. 

Iuga Voevod dăruieşte boerului Braea un loc la Strahotin. 

“mafe)riie BARE AI I9PA BCELOAA r(e)n(A)uz Bean meaaa(e)eseu 

BHaeMo UHHH(aib) Hanna AHCTOMA SCHMA ACBPU(MZ) Nano To: 

lianh S3puTA Han ere cveanun(7, wăte ra(H) neruii caSra naiuă 

NANA BPAă CASIEHAZ NEpERE CATW NSUN(R)Utui(A12) pOANTEAEAZ 7 Haina 

AAteen casatu(r) na(m5) upateR n Bkpuer casate, kata Au no 

Akaue ere BEpuSIO CASES, AAAcRaai FCAtbI ro WEOBNEI AMA(C)THI 
Aaa cehi EMS a 8 hero Ha CTpagwTruuie EMS Cpuita co Sena 
ASkeAc(Az), n AnTeaz ere ui SVuSaaroaa rw n npasuSuaT oaia eo 

  

1 Dicţ. statistic al României 2, p.:922. Dicţ. geozr. al jud, Vasluiu p.- 
174-115, Harta stat. major, planşa Tansa. ” 

2 |. Bogdan, D. Şt. 1, p. 358. ” 
3 Slavoneşte . rpyiua, părul, para. Tot aşa interpretat şi în procesul: 

“Țâbăneştilor, Ghib. Isp. 4*,p.53.; Ar putea bănui cineva că e vorba de satul 
Hârşova, din com. cu acelaş nume, jud. Vasluiu, dacă mar fi prea de- 
parte. Dicţ. statistic al României 2 p. 986, Dicţ. geogr.al jud, Vastutiu p. 95-9%.. 

4 Vezi p. 22 nota 1. 
5 In limba ucrainiană urcuiie înseamnă loc entru oc. 
6 Ghib. Isp. 4? p. 53. pu P i 
1 Dicţ. geogr.al Pd Vasluiu p. 59, Harta stat. major, planşa Vasluiu. In. 

procesul Ţâbăneştilor, Crasna a fost identificată greşit cu Crăoana, Ghib.- 
Isp. 4?2p 54. 

2 In copie: a(A)==aqrine, tanc. o o.
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W HPANEPATSAA EFS, A XoTrapa MS mie erpațeorhuk ropu îi 

"RHEIS HA ROpASRSIS AOPIIAS; 4 W(7) TORA NONEpERA Ha CTPAFOTH(H)eRSI- 

AeperS w(7) nana wet na pan erpavorikuk npoer'k pripo(az) Au: 

ACM, a w(m) Toak noneperz uepecz ERIS Ha Acpers HA BEAULSR 

POPII ACPELER WUIZ AC BOPACREII MEritab, TO EMS Rtez ȘWPAP, d Ha "ro 

REpa Me RrH ESERCARI 1 B'kpa ATH MCHXA M RÎDa Ceata ROEROAII - 

HARTI Er, RRDA BBATII EP, BIIpA WAERCA(FI)ABORA, EHBA BWTAAnOEA, 
RÎpA BpaTSaoBa HATEASAAn Î, kkpa cTanncaată poToanata „n nhpa 

RWCThHA, BRA CTPARIHUARA, Bkpa: BZpantia XZpacRekariw, Ekpa. poata- 

HORA, EkpA Bannuniie, tipa Secta Boapz meaaal)esu(y), pateu n 

BpATS £ro NETPHRH 1 AATEMA XE, 4 10 Hatmtată LOT, Te Bf- 
At('7n) reenoaage(ain) S Bean, Aa em ue ne(a)ur(r) HAUIErS NpilAc- 

HA N MAMĂ Sannec() GE3% ere Rub. RTS BN eaS w(7)uaaz, Te- 

ROBIN Aa £ NpoRAkTA c(T) Bran c(7), npu(e)ria.. £PO MTOE TaRGBIH. Aa 
EET NOACBELA BeakoMS Ww('r) mers UIT. că e(:) Bra w(7) seprau. 

Traducere. „Cu mila lui Dumnezău Noi luga Vvoda domnu 
pământului Moldovii înştiinţare facem cu a noastră carte tuturor 
dumilorsali celor buni, cine va căuta pre dânsa sau o va auzi 
că iată acest adevărat sluga noastră dum, Braia au slujât mai îna- 
inte fericiţâlor întru -răpăosare părinţâlor noştrii cu credincioasă: 

Slujbă iar astăz slujeşte noao cu driaptă şi credincioasă slujbă. 

„Drept acie noi văzându credincioasă a lui slujbă l-am miluit pre 

dânsul cuosăbită milă i-am dat lui un loc pe Strahotin lui uric 2 cu: 

tot vinitul şi copiilor lui şi 'nepoaţâlor lui şi strănepoaţâlor lui şi 
prestrănepoaţâlor lui. lar hotarul lui den sus de Strahotin sus pe 

Jâjâe la movila lui Vorlov 3, iar de acolo de acurmezâş la drumul - 

Strahotinului despre dumnalui Coste, la margine. Strahotinului drept 
pe muche dialului, iar de acole de acurmezâş preste Jâjâia' la dru- 

mul, la marele dial, pe drumul! „până la, „movila Vorlovului 3, „ acesta. 
îi este hotarul. 

lar spre aciasta credinţa: me” Tugai. Voevoda' şi 'credinţa. 

fiilor miei şi credința a lui Ştefan Voevoda şi a fiilor lui, cre- 

dinţa fraţâlor lui, credința lui Alecsandru, credinţa lui Bogdan, 
credinţa lui Bratul Neatedulaiu 4, credinţa. lui Stanislav Rotompan 

Şi credinţa 5 lui Costii, credinţa lui Stravici,: credința lui. Vârlin. 

1 Sic. ză , . p 
„2 La Kogălniceanu greşit: „lui Ustie“. . 
3 Movila Hârlăului. SD II Ra Ia e 

4 Sic. PN IN A NP RI 
5 Credinţa de: două ori. " 

Qi
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“Hrolovskii 1, credința lui Roman, credinţa 2 lui Baliciu, credinţa 

.a tuturor boerilor moldovineşti, lui Braia şi frățânesău - -lui Petre 
şi copiilor lor; iar după” viaţa” noastră cini “va: fi domnu în țară, 

-ca să nu ia a' noastră: danie: şi a noastre'zapisă făr de a lui vină, 

iar cine i-ar -lua, unul ca 'acela ca: să fie blăstămat-dela Dumnăzău 

-şi dela precurată a lui Maică, ' unul ca acela: să fie asămănat' cu 

-toţ lepădiătorii ce s'au lepădat dela Dumriăzăue, d 

„Copie 'aciasta' de pe uricul scris sârbeşte s'au scos de mini 

.pren driaptă tălmăcire însuş de pe matca, de. asemine: în: “Strahotin 

“It. 1787 Avgust” 11: "Andrei Daşchevici“: - i 
| Pe v. copiei slavone : lit, A- (cu litere latine; ca în documentele 

-din Bucovina) şi (cu cirilice) num. 4. Copia este făcută probabil. în 
1787 de Andrei Daşchevici.  Ea's'a-găsit, ca şi traducerea, între 
“hârtii vechi, la ' D-na Natalia Paciurea - din” “Cotnari, judeţul laşi, 

“rudă a Doctorului Caruz 'din Botoşani, la:care''a văzut: originalul 
M. Kogălniceanu, care “a publicat traducerea în Arhiva Românească, 

ed. 2-a], p. 14- 15. Copia, slavonă are la început Cuvântul :. „copie. 

"Documentul l-am, publicat şi în în " Buletinul on Neculce, fasc. 5 
(1925), p.. 338- -341,. ta care trimit pentru. analiza Iui, Cp. şi N. 
orga, în Rev, [st.. 12. (1926), p. 81. - 

„ Autenticitatea lui a: fost, în general recunoscută. de. istorici 

ferite teorii emise. A fost tăgăduită ăiitenticitatea de Radu Rosetti 3 
şi Gh. Ghibănescu 4, . „care nu recunosc, nici autenticitatea uricului 
precedent. 

a, Formularul, limba şi 'boerii martori nu sant contra autentici- 
tăţii 5. Rămâne, „Pentru alte „dat, să „fie descoperit însuş ori- 
ginalul. : 

„Boerul! Biaea, c care Slujise şi Domnilor de mai înainte de Iuga, 
este înterieietorul familiei Brăescu şi al satelor Brăeşti6. Un fiu al 
lui Brae este cunoscutul boer de. Sub, Alexandru cel, „Bun,. Boris 

1 Bârlă dela Hârlău 
2 Credinţa de două ori. 
3 Despre. Succesiunea domnilor Moldovei dintre e Laţeu şi Alexandru cel Bun p. 26. Argumentele lui Rosetti sânt foarte slabe. 
4 Sur. 21, p. 2. 

| 5 Vezi M. Costăchescu, Observări cu privire la uricele lui Iuga Vodă, 
în Buletinul lon Neculce, fasc, 5" (1926). p. 339-341. 

6 Sate Brăeşti sânt în jud. lași şi Dorohoi. “Dieţ statistic al „Româ- 
miei, 1 p. 474, 366. Altul e în Buzău, ibid. p. 176. PR
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Brăevici, pomenit. întru un uric. din 6929 (0420; despre | ai. cărui» 
urmaşi vorbeşte, uricul din 11007. (1499). „August, 152, „cel. din 
7028 (1520). Fevruarie 123 şi. cel 'din. 7035 (1527) Martie, 164. 
Fiu al lui Boris este. cunoscutul boer Duma. Braevici 5, care apare: 
în: divan. între, 1442-1466 6, In vechiul tinut al Hârlăului, Boris Brăe-. 
vici a avut satul Brăeşti, cu urice dela Alexandri cel Bun 7. 

;SSatul, lui. Brae era „la, Strahotin, dar nu.. Strahotinul.. “Acesta. 
este „sat, în comuna Dăngeni,, judeţul. Botoşani3, Semnul de hotar - 
Ha BOpAcRSRMernas este; Movila Hârlăului. ; Hotarul. lui pan. "Coste. 
de: lângă ;Strahotin -e Satul Costeni, din, „aceiaş, comună Dăngeni,. 
județul Botoşani 9, “Boerul Coste. poate e. acelaş, cu. „pan:  Coste din 
„6900. (1392) Martie, 30 10,, cu Costea Viteazul din. 139511, din 6908. 
(1399) Noemvrie 28. 12 şi, cu cel'din uricul lui iluga V Vodă, de: mai sus 13,. 

iq 

„Circa: 1400,. a i PE 

oa ie 

Iuga Voevod. dăruieşte. dai, „Şărban. Hândăui “Stele. “Sotomoneșiil, 
pe Topoliţă şi Muntenii şi Pânteceştii,. pe Cracăui.. , 

« o. i 

Da „Fără dati un, hrisov dela. Doaiziăi, “luga “vud. cu a, li tăl- 
măcire .. '. cuprinzătoriu, "că. au dat, ui, „Şărban, Hândău, pentru . 
'Slujbile, ce, au făcut: :Dâmnitorilor de. mai. înainte, precură şi Domnii 
sale,,, trii sati, unul _Solomoneştii, ; pe, Topoliţă” Şi. -doiiă' sati Mun- 
tenii şi Pânteceşti, p pe Cracău. Iară hotarul. să, le fie după hotarile 
vechi“, E „ aere 

DR 

  

p. 833- 834 N Na Sa “Bogdan, D; Şt 2" p. 130, i i - IE 
3 Acad. Rom: ms "2812, fila 96, să PI a. 
4 Îbid. îi mrd - ai 
5-0 spiță de neam în- Buletinul Ion. Neculce, fasc. s: Usi 127, 

'“"*6 Nusintru-în- amănunte, “în ce priveşte: boerii, de-vreme ce. chestiunea_ aceasta formează obiectul unei lucrări, pe care o pregătesc... .;, i 
“7. Intrun: document din 1613, V, A A.- Ureche, Miron Costin 2p 515, 8 pi pici. statistic-al României, 1p. 120, N i 

x 

10 id: mai sus, p. 8, rândul 7. - e “11: Hurm.-Doc..1, p.:81/: ROCTA: BUT 12' In această „lucrare p. 22: E. kocTk RHTASA, 
13 e, KecTaia. ” 

za Arhiv. Stat, laşi; Asiria ir: 148. 3. (1855) fila. 324 vo ce vorba. 
de proces între moşiile, M-rii Buhalniţa : „Ghindăoani, Crăcăoanii,. 

de 11 Bogdan, Album; aicograie moldovenesc ' “ar 19, “tra, „Doc. T, Ă 

5.
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“Cracău, Negru, Buhalniţa,. Isvoru alb, Săcu, din ținutul Neamţ şi 

“moşiile” alăturate, Bălțăteştii şi Mânjăştii): Asemeneă' “ibid. Tr. 1682, 

-0p. 1914, 'dos. 113, fila 723 vo şi 724. L-am publicat şi în Buletinul 

Ton! Neculce, fasc. 3. (1923), p. 199 şi fasc. 5 (1925), p. 331 -332. 

“Vezi şi S; Zotta, Arhiva genealogică: 2; p. 274, notă. - 

i Originalul cred că a , fost luăt de călugării i greci dela Bunalniţa 

ia secularizare: . - 

“Identificarea * “numelor” de: sate din: acest document. prezintă 

iele greutăți: “Șărban . Hândău- este poate un vechiu boer, - ce 

“slujise Domnitorilor de “mai înainte 'de - luga Vodă. Satul -Solomo- 

“neşti, de pe 'Topoliţă, “nu'se mai: întâlneşte azi în judetul Neamţ. 

„Este pomenit însă într'un document din '7135 (1627) Martie 231. 

“Cred că sa “contopit în. “trupul moşiei Ghindăuanii, din comuna cu 

“acelaş nume, judeţul Neamţ 2, după ce câtăva. vreme a existat aparte, 

ca trup de moşie. Satul,Ghindăuani, a fost la început Hândăuani şi-şi 

-are numele dela Şărban Hândău (slav. probabil yuna). Numele 

:satului în trecut mai sună şi. Vindăuani şi Indeoani3. Acesta este 

„cred locul unde Ştefan Muşat cel bătrân a învins pe Unguri, în 

1395 4, Aş -cerca să identific -Muntenii din 1400 -cu Muncelul de 

“jos, de'pe Cracău, a: Mănăstirii Buhalnița, care în-1663 era se- 

Jişte . Nici un sat Pânteceştii nu se află pe Cracău 6. Un trup de 

--sat Pântecul' este” în. judeţul Neamţ, ' comuna Bistricioara, plasa 

„Muntele 7, Cred: că Pânteceştii din 1400 este satul Crăcăuani, pe 
“Cracău, aşezat îitre Ghindăuani şi Bălţăteşti 8, Satul şi-a schimbat 

. 1 N. Iorga, Stud. şi Doc. 5 p. „398: „Chindivani, “(Ghinaăoani) supt 
-munte“ şi -Solomoneşti (ţin. Neamţ), : 

2 Dicţ, statistic al României 2, p. 632, Marele dicţ. geogr.al Rom, 3, p „518 
3 laţimirski, Slavianskiia i rusk. rukopisi Ruminskih bibliotec, "iaht 

-peterburg 1905, p. 9 : nunaawun (în 1646), p. 10: -uuntaun . (în 1657), p. 
64: gin AmSaui, (1642), p. 666 : ani A,ewun. La forma Ghindăuani a contri- 
buit şi etimologia populară,-prin cuvântul ghindă.” 

4 Pentru aceasta vezi I. Bogdan, Vechile cronici mold. p. 143: ua vnu- 

: A E, ibid, p. 245, 246. In inscripţia pusă acestui Domn de Ştefan cel Mare, 

1a Rădăuţi, se spune acelaş lucru, Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, p. 10; 
Cp. [. Minea, Cercetări Istorice, laşi, 1 (1925) p. 225, N. „orga, Rev. Ist. 12 
(1926), p. 81, identifică yunacnt cu Hârlăul. * 
Na E: Arhiv. Stat, asi auceși asr 148, e ci 30r.. Un sat. Muntele, în jud. 

- Neamţ, este. în - com Rom, Ss uceş i, ar nu pe. racău. ; - Marele dicţ. geogr. al 

6.Un 'sat-.cu: “acest. nume: “este” în. com, “ Paţeşti,. jua. Putna, Frub- 
zescu, Dicţionar topografic p. 341, „Un altul în jud. Râmnicul „Sărat, Marele 
dicţ. geogr. al Rom. 4, p, 1742, 

7 lbid, " 

o. 64228 dict. FREE, Rom, 2; p. „781. Dicţ: Statistic! al -Roiniâniei, 2 
umele 'Crăcăuâni apare în documente la înce utul veacului 

i XVil-lea. Cp. Arhi.“ Stat, laşi: Anaforale nr. 148; fila 35. p
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“numele după cel al pârăului, Topolița şi Cracăul sânt vechi numiri 

slave. Topolița presupune slavul malorus topolia, topols, care în- 

'seamnă plop” şi apă de munte. Iar Cracău presupune cuvântul krak. 

Satele sânt vechi, cel puţin din vremea descălicatului, 

Sera 
. 1400 Fevruarie 1]. 

Alexandru Voevod dăruieşte boerului Dan: Vameşul un. loc de 

şese sute într'un hotar anume : Şurineşti, Mânjeşti; Todereşti, 

2 Serboteşii, Lăjeani şi Jacobeşti, unde a: trăit Iacob a. 
îi „Orbului. Se arată şi hotarele. 

7 

7 M(OTIR BIR ah uta ag uortoAa r(c)u(Aa)pa BEMAI 

77 
i 

i 

„oh datat SHaMeiire „tantrani(a3) He cu(m)  anero(ai) nani) 
Baeb(u) re. na(u) azspu(7) HA ero uTeuH oyeannuuni (7), Aaaoye() 
-u nSmastae(u) cass Haus gkonomS na(n) Aa au(7)- 
UR (w)r “atun(y). npaton w(r) uns "n Ak(A)uu SA, ACEBOR 

CAS(K)SS. uro -carBopnan. (uâ)h. ani Buna Exo() NBAROP . CECR 
RRpE, A no macgaye(44) sro cz, xet(a) cRAToRO(A) Boatpo(a) : 

eante(i) n Bkpuu(A). cz aero Wr(cT) ctacgn Ră.. Ann „XoTa(p) 
Ha MMA avkere Spune 1 azun:Kepiîn n 'TOAEperuini Hi urepiererpin 

a az(u)kauin MN TARCBEMIN P(A)e WuBaant taken Canare a Bu GAC) 
-DGAACBaHb w(7) tac) iatomte t(c7) Bhimenicane a Bhi că EMS Bauo 

xoTra(p) man Bine w(7) mSpuuein 84 cagpzUliIs NOTeRE 0y au(c) Eh 
SAHUL. EpSuih W(7) TON .KpSIUL .DpaRO Ha EBCTORH- Ha cHBpzUienie N0- 
reuui Mez(4)S ron ASEHI. W(r) Tpui 'ASGH NpaRo Ha RZCTORA MER(A)S 
„ACEBSBU. N94H NSTOUn EA Me(ku)aS nitui napluTea MORHAA PROVHOCA 
4e(7) menta ua Be(p)yt ropkyn r(A)e pas(a)eanrea Bo(A4) Ha. kpan 
ACEpeRH W(7). uz BACToRE Ha noToRs, t(7).TzaS noTokt ASAS no(r)aAe 

nepeantie('r) noaa r(a)e npuyoan(m) acge(90) crann nprovieekS(A) . ue- 
pesn noroni, T(u)ae w(7). rani AG(po)yo: unite 2 w(T). tz BacTotb 

NOTORORK - P(AE nepeavine('7): ACpok5: cra. HpEOIVECRSAb BA 'BO(A4) 

„Ra(c)aSu, TEACRE BOAA BacaSHi. ACAN “Ade AO RPEBII AV(T) EpEERI NPABO 

Ma -8ana(4) ex psnrSpr: w(7). ra() npane ina: Bana(A). tiepest 'noan EA 

“MeBităa Renantă ră (6) czttperea xoTa(p) ca xere(0).Bac(p) w(r) Taat naa- 

„RO Ia Bana(A) urgtan neTeui Ba răatb pat aa(u)io rb(avt pkaSan : no 

AAZES- BAIE: Ade: AC. păun Aparent, w(7);ramo: Bien: ani(ec) 
Aaie: A 'To(7). spSiun rA(6) naua(c). ba) e Aaa oxotat) ana w(7)- 
anus w(7) na(c) tanoie (e). EAIUIENICANȘ, cass” MAnIEAS BEpuoas 
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na(u) aan) "Nidda nea. aci), Asyeaie (a) (a) a car năpu- 
xs(a), (n) pute u Abru(i) (0) și co iSuare (în), Hp) n npBSniey- 
ukro(in) (9) n. HpăiSpare (+), n ezer(4) PSAS (0) KTO câ HS6t- 
pr(7) n(a) HAHGANRHUM HEOCPSUIEtIo URCA Ha Bkkhi, A NA T9 ie) 

pa Hatuero r(eA)ea Bitenicanare Athi aarâanAp Borko(A) ni akpa 

ota(p) nawmu(3) n ekpa Bpa(T) i r(ea naut mSna(u) BornAau6, B'Epa Apa= 

rOuIE EniTĂ3a n AkTU ere, Bkpa ana pitaulb Hi Arie ere, Ba Hivantituia 

ABOPHUkA H Bparin ere, REPA Epzak XOzaothenare 1" abru ere, Bkpa 

AA „Ako(p)uua i: A RTH. EPe, BEGA (UMIEaNA i ATU tre, Bkpa Xe 

pana „MHKA Aku ere, pa. UIAA, po u(7) XoTIinh n" Aku erou 

Rkpă, Xepanula “ue'r-k( (pina un Aku “er, pa "TAMAlh CTOAHHRA 1 

Aku ere, Kkpa Mik îv(7). manu. Hi AT ro, Kkpa EpaTSa4 

CTBOBUEA 4 „Epariu rs has Seul). Bea'kpu Hantuni(y). Bab)ati sedan | 

cass atitea TREI npnnteurii nea). a no natuiz(3) sunet 

Ko BX AT) . r(e)n n(A);a.. nauu SEMAN ur) kr H “uauin(y) Mani ur) 
tun), no(Ai)reau CRILE Bere 5% ustepr(7) r(e)n(a)pr(î) GEITU Nam 
îui(), MSANAABBERGIE. sedan e(r), Bhi ua) neliepsuin() HAIEre Aa- 
aie n noreprii (A) euie dan su (i) oVkp: knu(2) Hu yrapzaau(3) Ba. 
us) u(a) u(e7) Adio e (0)iins ALA (A) ur). ue(c),-a ro 
Băa(r) pasopiirn ca oaia), n, cîn siăavetiu Ad Bai (7) poa 

w(7) rin (iz viu Es eseu u w(7). inet0) ern(y). A Rafo sut 
u( due eepsa(3) ăi “Ati, Să e 

“Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexanăru Voevod, 

„Donin Ţării Moldovii, cunoscut facem : şi cu această carte a noastră. 

tuturor cari .vor căuta spre dânsa 'sau o vor auzi 'citindu-se, că am, 

daț şi am miluit pe sluga noastră, credinciosul. boer Dan Vameşul, 

din: a noastră dreaptă. ocină şi moşii, pentru buna „slujbă ce ne-a. 

făcut. 

Noi_am văzut credinţa: ui ăreaptă şi) l-am; miluit, . 
“tot 'statul boerilor: mari : şi credincioşi, cu un loc de şese sate i în- 
-tr'un hotar, anume: Jocul Şurineşti: şi Mânjeştii. şi Todereştii şi Şer- 

"boteştii şi Lăţcanii şi lacobeştii, unde a trăit Iacob al: Orbului, ca: 

să fie miluit dela noi, precum este scris mai sus. Să i se, înceapă. 

“hotarul mai din; sus de Şurineşti, la sfârşitul: pârăului în pădure, la 

-un păr, dela acest. păr drept la răsărit, la sfârşitul pârăului, printre 
trei 'stejari, dela trei “stejari drept la răsărit, prin dumbravă,. câmp, 

“pârău, în movila care se cheamă Movila. Găunoasă, dela movilă la. 
-Vvâriul dealurilor, unde “se despart apele, la marginea dumbrăvii, de 

1 Orig. are ein îmi, Ci e
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„cătră răsărit, | a pârău, de aici pârăul la vale, pe unde se întâlnesc 
„apele, pe unde trece drumul lui. Stan Preuţescul, peste pârău, şi 
iarăşi de acolo drumul în jos, de cătră răsăritul apelor, unde dă 
drumul lui Stan Preuţescul în apa Vasluiului, apoi apa Vasluiului, 
în vale până la'Brebi, dela Brebi drept la apus, în Ruptură, de 
acolo drept la apus, peste câmp, în' movila săpată, unde. se întâl- 
neşte hotarul cu hotarul lui Feaer; de acolo drept la apus peste 
pârău, în capul rădiului lui Laţcu, apoi rădiul dealungul, în sus, 
până la 'râpa lui Dragsin, deacolo în sus, prin pădure, până Ia a- 
celaş. păr, unde 's'a început. 

Drept aceia i-am dat dela noi ocină, “cum este | scris mai sus, 
slugii noastre, credinciosului pan Dan Vameşul şi 'cu tot venitul, lui 
şi i-am făcut lui uric şi copiilor. lui! şi nepoților lui şi strănepo- 
ților lui şi răstrănepoţilor şi întregului neam al lui, cine:se va alege 
„lor mai. deaproape, nestricat niciodată în veac. 

Şi la aceasta este credinţa .Domniei noastre, mai sus scri- 
sului, Noi Alecsandru Voevod şi credinţa boerilor noştri şi credinţa 
fratelui Domniei mele Jupan Bogdan, credinţa lui Dragoş Viteazul 

-şi a copiilor lui, credinţa ii Andriiaş. şi a copiilor lui, credinţa lui 
„loaniş vornic şi a fraţilor lui, credinţa lui Bârlă dela- Hârlău şi a 
„copiilor lui,: credinţa lui Duma vornic şi a copiilor lui, credinţa lui 
“Ţiban şi a copiilor lui, credinţa lui Horaeţă Micul şi a copiilor lui, 

credinţa lui Şandru dela. Hotin şi a copiilor lui şi credința lui Horaeţă 
visternicul şi a copiilor 'lui, credinţa lui Tămaş stolnicul şi a co- 
piilor lui, credința lui Micu dela Molniţa şi a copiilor. lui, credinţa 
lui Bratul Strovici şi a fraţilor lui,. credinţa tuturor boerilor. noştri. 

- Am poruncit slugii noastre. lui Iaţcu, să lege pecetea... : : 
: Iar după. viața noastră, cine va fi „Domn. Țării noastre, din 

alege să fie ca Domn în Tara noastră a Moldovii, acela. să nu - 

- strice dania şi întăritura : noastră, ci să-i : întărească Şi - împuterni- 
„cească, pentru că-i este dată ocină şi moşie dela noi. Iâr cine va 

strica acest uric şi aceste semne să fie blăstămat de. cei, „318 pă- 
rinţi de la Nicheia şi de toți sfinţii. i usa 

In: anul 6908, luna Fevruarie. Mzile, 

 Observaiuni. “Originalul pe gergămeni se “păsirează în Bi- 
_blioteca naţională - din Paris C C. „Giurescu: Revue, historique du 

1 Orig.: lor... O Rai 
"2 Ori poate mai. exact: din părinţii noştii. Poate fi, şi: : din n neamul: nostrii, 

3
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Sud-est europten 2 (1925) p. 42, 50-51). O fotografie a uriculiii, 
dăruită de [.: Tanoviceanu în::1903, se păstrează la Acad. Rom. 

pachet 2, .nr. 23. Aici-şi o copie cu niulte greşeli.  Uricul are pe- 
cetea cea mare atârnată, cu legenda: + neua(rr) îw oarăatiApa poe. 
ROA,. POCNOAAp BEMAH' Mo(A)aagekou. Asupra acestui uric. a făcut o 
cOmunicare la Acad. Rom. Tanoviceanu.. Cp. Anal. Acad. Rom. 
seria 2-a tom. 25 (1903) p.. 62; partea. administrativă. O copie a 
a” uricului la Acad.: Rom. în ms, 126,: dăruit: de'1. Bogdan. SE 
-" “A fost publicat. de Ghibănescu,. în Sur.: 8. p.- 81-86, cu 
unele abateri. El ne spune că originalul.a aparţinut d-nei: Aglaia 
Stroescu, proprietara -Ghergheleului (din vechiu Mânjeşti), soţia fos- 
tului prezident la Tribunalul Roman, Stroescu. Un rezumat al 
uricului şi Ghib. Sur. 16, p. 1. D..Onciul, Anal. Acad. Rom. seria 
2-a, tom. 27 (1905), secţ.. ist. p. 205 socoteşte anul 1401, punând 
începutul anului dela Martie. Acelaş în cursul de Istoria Românilor, 
litografiat, din 1921, p. 307-8, .îl 'socoate falş, din cauză 'că scri- 
soarea_ nu .ar fi cea dela “începutul veacului al XV-lea. Scrisoarea 
seamănă însă cu aceia a documentelor din lunie 29 și August 4. 
Uricul nu are nimic. suspect. Cp. şi. C. C. Giurescu, locul citat 
mai Sus, care nu găseşte nici un motiv contra autenticităţii uricului. 
Dan Vameşul nu este :boer. de .divan.: Dela dânsul. îşi.are numele 
„satul 'Dăneşti, din comuna cu acelaş nume, judeţul Vasluiu 1. Satul 
este lângă satele lui Dan. Vameşul din 1400, sate arătate în uricul 
de mai sus. Şurineştii este :satul: Şurăneşti, din comuna cu acelaş 
“nume, judeţul Vasluiu 2; Numnele satului vine dela: Slavul imppriiiz, 
„cumnat 3. Mânjeştii şi-au schimbat numele în' Gherghelău,: după un 
Gherghel şi e sat! în: comuna Şurăneşti,: Ca Mânjăşti apare în 
'1630, în actele Fereştilor 5. Işi are numele dela un vechiu Mânjea 6. 

"Satul Todireşti, în acelaş hotar.al Şurăneştilor, a dispărut7. - Nu= 

„1 Dicţ-statistic al României 2 p. 982, Dicţ. geoer, al jud, Vasluiu p- 
02-64 : Dăneştii-Răzăşi şi Dăneştii Goliei. Ghib. Sur. 8 p. 84. o 
e 2 Dicţi. statistic al-României 2:p. 984, Dicţ. -geogr. al.jud. : Vasluiu' 'p. +178-180. Multe din actele vechi-ale satului.în Ghib. Sur. 8-p. 403... ..-.: ”__3 Nişte sate ale lui Ivan Şurinschi, într'un uric din 6937 (1429) Iunie 3, Cercetări Ist, laşi 5: (1930) p. 56. sc 4 Ghib. Sur. 8, p. 85, 'Dicţ: :geogr.-al jud. -Vastuiu p.-91.. Dicţ.:statistic al României 2, p. 984 îl numeşte Gherghelu.- * + a _„ „5 Ghib. Sur. 16 p. 47. Aici şi un martur din Şerboteşti şi unul din Dă- -meşti;. sate:vecine. £: sri ie 
„a. G.Un sat Mânjeşti, în jud. „Vasluiu, - departe de celalt, este la sud. de *Vasluiu, între“ râul: Bârlad şi pârăul” Crasna. -Dicţ.: geogr. al' jud. Vasluiu p. 113-114, Harta stat. major, planşa Vasluiu. mame 

? Un sat Todireşti, în jud. Vasluiu, departe de cel de lângă Şurăneşti, este „aproape de. vărsarea Şacovăţului în Bârlad. Dicţ. geogr. ul jud. Vasluiu p. 192.
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mele îi vine dela un vechiu Toader. Şerboteştii este sațul cu ace-. 
1aş nume, din comuna - Codăeşti, “judeţul  Vasluiu, aproape de: :Şu- 
răneşti 1. Numele îi. vine dela' un vechiu Şerbotă (Şerb 1-'otă). “Satul 
“Laţcanii a „dispărut. EL exista în 1693 Decemvrie : 122. şi 'are- nu= 
“mele : dela un vechiu Laţco3. Iăcobeştii asemenea: au dispărut sau 

“îşi vor fi schimbat: numele. Uricul „Spune: că înainte de 1400 acolo 
"A locuit lacob al Orbului, dela care îşi avea: numele. satul: Hotarul 

“lui Feaer este satul Fereşti, din comuna “Fereşti, judeţul” Vasluiu 4 

şi în apropiere de Şerboteşti, Dăneşii, Şurineşti. Satul este pomenit 
şi în uricile lui Ştefan cel Mare, în 1487 Ianuarie '125; Octomvrie 

„95 şi în 1491 Octomvrie 157. Satul îşi are numele dela. -Feer, 

Feiar sau Feir, ung. Feher; Albul8.-Sigur 'că în: numele satului Fe- 
reşti în loc de Feereşti s'a amestecat şi etimologia populară, 'din cauza 
cuvântului „fereşti“ pl, dela fereastă. Râpa lui Dragsin, în hotarul sate- 

lor din 1400 ale lui Dan Vameşul, ne trimite la satul Drăcşani, de lângă 
Şurăneşti şi în aceiaş comună 9. Nu pot-spune hotărît unde era satul 
lui Stan Preuţescul, al cărui drum mergea pe lângă hotarul lui Dan Va- 

-maşul şi trecea peste pârăul Vasluiu. : Urmărind însă hotarul, care este 

ioarte mare, pe o hartă, dezvo!tată; satul lui Stan Preuţescul pare a îi 

satul Popeşti,: din 'comuna Micleşti, jud. : Vasluiu 10 şi care venia 
peste pârăul Vasluiu.. Stan: Preuţescul este boer mare, cunoscut în; 

documentele timpului. Apare în divan în uricul din 6917 (1409) 

Noemvrie 1811, în 6918 (1410) Fevruarie 15%, în 6919 (1411). 

. . ni id 

ta Dicţ. geogr. al 1 jud. Vasluiu p. 176. Pentru acte de ale. Şerboteştilor, 
“vezi Ghib. Sur. 8 p. 406. 

” 2 In actele Fereştilor, - -Ghib. Sur.:16 p. 109:. „Lătcanii ce'sânt în ţâ=:: 
“--nutul - Vasluiului“, 

3 Ghib, Sur, 18, p. 130-131 : ” Lățcanii de pe Moldova erau pe “vremea 

” Aui Alexandru cel Bun ai lui Ivaşco' Laţcovici, întrun : uric 'din .7035: (1528) 

.* Martie -28. Laţcanii din jud. laşi au fost ai. lui. Laţcu. Grăbinu,.sub .Ilieş şi 

Ştefan Voevozi, după un uric din 7024 (1516) Dechemvrie '10, Acad, Rom. Pe- 

cete-87.: Sate cu: numele acesta au fost multe în , Moldova. Cp-l - Bogdan, D. 

Sta pe -- E n pat 
4 Dicţ. geogr. al jud. Vastuiu p “8. pi 

5 1. Bogdan, D.: Şt. 1, p. 231- 2, Aici şi urmaşii: tu i Fei precum şi 

| “satul. “Tătăreşti, din sus de. Fereşti, . 
6 Ibid. p. 308-309, 
7 Îbid. p. 477, 486. Aici şi alte neamuri ale lui Feier... PR 

:8 Vezi documentele: satului în. Ghib, Sur.:16.:.. 
„9 Dicţ.:geogr. al jud. “Vasluiu p. 12, Dicţ. statistic al României 2,:p. 984. 

10 Ibid, p.:145.: 
"11 Enţiklopediia slavianskoi Fiologții (Petrograd 196), Dlaaşă nr. 15: 

1, We CTâNA IIBEOTECKOro, 
12 Acad. “Rom. fotografii, pachet 2, nr. 24 şi Kozak, în Archiv fî. si. Phi- 

“ologie 15, p. 195: B n craniă a tipr(v) jrecka(r).., ” e 

Ea îm Ci i, 

oa .. : aa, EL
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“Aprilie 143 EI este acelaş cred cu Stan Popovici, din 6923 (1415) 

„Aprilie 132, Era. fiul unui preot, al: unui, popă şi acest popă cred 

este întemeietorul . satului Popeşti, de care a fost vorba mai sus. 

 Brebii ne amintesc pe. Ştefan Breb, din uricul din 6951. (1443) 
Mai. 18, întemeietor al satului Brebu, de „pe tărie, la Fălciu, azi 

selişte în trupul moşiei Roşieşti 3.. 

Un sat Brebii dela Neamţ este pomenit în uricul din 6998 
(1490) Martie 4 şi în cel din 7068 (1560) Aprilie 85. 

Dacă în documentul din 1400 Fevruarie 11 speram era nume 

de: sat sau alt. termen geografic nu. ştiu 6, 

Satele din acest uric sânt cel puţin tot.. atât de vechi ca şi 

„1400 lanie 29. 

| Alexandru Voevod dăruieşte . lui - Stroe. şi ui Ivan două sate + 

“ satul Poiana, pe Tazldu,. lui Stroe, şi satul Gârtanul, 

mai sus pe Gârtan, lui Stroe şi lui Ivan. . 
„Se arată. şi hotarele. . IA 

Ț ma(e)rie n BAe Ani ÎV ANEKCAN APE EoERO ANI r(ea)un semţar 
MOAAAECK(OP) Ii BBĂTK PEN(AC)TRA AN %OYNANR BCTAAUIL SH46MO uit 
MIAB CHA HAIIHAR AHCTWME_SCHAh ACEBRIAR NAM KTO Ha Win 

- y3pnT(h Han Ero O)VcAnItIHTA! urSun W:KE TOT HeTHuuIn caSra n 

„BOAEpHUR HAlIb CTPOE 1: HBAHh CARA npt:i(A)e. NOUHEUIHAR pe 
ANTEAEMh HAUIHMh . NpAROP.H BEPHSL caS(a)aor u ane(c) casa 

. Had NpaReI - Hi REpHo CASABOR, TAME Miu BA euie. ere NPaAROR 

__H_BEPHEID caoy()noy AG na(c) RAOOEaARI ecaihi Eno SVcoBHeR ma(e)- 

15 

TR N AdAN Ecaini EM(S) ov namen sean „9 MOAAABCROH , Bi. cea 
OYpHRB ch OYCEMn ACXOAWAtn, EAHO ceA0 Ha HA NOAHa (na ra 

:: BA0B'E 1)9 AdAb EMO BOEROAA.: OVcenz mr) i îBatia (Spun "en oycemn 

' kommissii imp. mosk. arheolog obştestva,4 p. 292: n. 

“CPANA MONSRHUA, 

ASXOAOAIh EA n Are ro H “% Ho ASTOAn ere H pac net UETOAZ 

1 Iaţimirski, Darstveniia, jalov... gramoii mold. în Drevosti trudi slav. 
Ie CPâNA MpEOP'TECKO 

2 Acad. Rom. LXXXV/41, Cercetări Ist. laşi, 5: (1930) p. sr: g bă 

3 Ghib. Isp. 1! p. 17, Dic statistie al României. l p. au. 4 Ghib. Isp..1? p. 31, 1. Bo dan, D t 
5 Ghib. Isp. 11 p.:112 E SE 1» p. 493, : 

-6.Cp. numele propriu reabări şi numele florii brebenel, apoi i brebenea.
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Sre H NpAululbp(6T)oMA Erc. 4 ApOyroe c6a0 Ha WMA rp&Talih BHIUIE 
rp2Tanh NS(A) A6c$ Ha NOTEI, "TO €EA0 Aanh BOEEOAA CTACERH H 
HBAMOEII (Spin ch Scemn Ackoac() e RER) Bkuuni EMS n Ath- 

memz eronkan n (oy)uSuero(a) erent() + ii npasusuere(4i) ere- 
atu) H npaurSpromh eroRkan:. 4 XOTapb ru(a) ceaw() ua dnans 
“ra Qwr rea) S norexe(a) repui Aeaw(), Aeaw(it), Acas, ; Acao(m) 
nouu:e w(7) ncatkus, une w(7) NoakuS" Aa D4ăerh Ha NoToKA 
AVAS UHOTOROAL AO TABARA HA nSTh mernaa (u ups) Tasac(e): Hd 

Benin nă(7) atorhaa repn ase) Mo. Benin SpSĂZ HA BPOA% 
MOPHARI repu aeaw(a): AO. BEp3niutIA rog. BEpRSNILOAMZ A! &HIuI€ 

neaku$ na (As6)a 1 Ba Mora w(7): nea: nenepetx na fuan'k 

MERS ABă NĂTb MOPIAA. TO EMO B6ch XOTApn. Anca CEAO UITE 
APEANTh' CVcenii erpce, w(7) nana), 4 ApSrni 2 XOTapA ApSroms CEAS 

w(77) eyerie norekw(4) ropu no norekw(44) (7) neTeRS „Ha akes 
pKS Ha ASBa aeruaS w() ASEA NONEpERh Ha MO... n(3)- 

a6ath AC. ASEA Meritaa, na(a)eatb, HA n(3)nent MEruiaS no “oa ASROAMRn 
Crop AGawatb Ha ASA w(T) ASBa MOrHAS „rep “aeao(ai) AC AS 

noroRz)l AcaS NSTORWAMZA AS.“ erua ua! îi HA nSTEAk H (n9 

nSTEMn âteriaS n w('7) ron MOrHanr Ha ApSreain „serie 1 NePeRS 

Merua$, To ecTh neca "XoTapz THE, CEawMs. ă nare" “rrkpa Mea 

Rule nncanare) * aaeâanA pa ROGROANI, pa (oara r(e)u(A) Ja ani) 

2ASnână Borăaua, t'Epa <Venyn Beabpe Hang 2: “Apare BHWTESA' ui 
AkTiu ere, teynana ati piaua . H A Erin « ere, CTAHIicAABA pecreailaiii) 

N ABTIN re, RaaAa AEOpuniA HN EgaTiu erou Ain ere; ăia AB 

rOa HN AETI ere, Bpzan' Ypzaogckere n arin sre, “ASVata Anepuuă 

n AbTin eros, uitand Hi A&rin ere, Xopaeua! MURA, n Aku, rw, “urate 

A80 uw(7) TSâcpa n: “Aki ere, Xopaend BHETUpItNIEA n "Arii ere, 

TAMANIA CTOAHHRA' H AJETH ere, MIRA w(T) “Sanii n Arie ere, 

EpaTSaa CTpAkHUA ți Epariui ere, " Bbpa cy cut Boatpz HAHĂB. a ns 
HAuleAn AHBOTE EFO! BSAETA r(en(a)pz Beaau "MOAAARCKCH, ABhi 

EMS nenspSuntat Hătus Sannex ui nau$ RkpS ves ere BMHRI A To 

NopSuI(HTh 'TARORhI Ad €EcTh “NpoRAETS, w() ră Bă” H w(7) npSanerni 

er$ mfpe ui w(7) iii erni(y:) w(Tus, uukenerni(y). 1 Aa 'ecTn “oA,9- 
BHHKZ dpi$ 4) îSAE, a na Boanee), Ey TepzAeNiG REAEA ceiibi eaosn 

HAMEMS tauhoku npugecuTrii nat $ nsuaTK,. iuieantn o ae sin nle)ua 

îSnia BA tÂ. Au cîre an(ehaa, nerpa H "DaBaa,: 

| Traducere. Cu. mila. lui Dumnezeu, Noi lo Alexandru Voevod, 
Domn Țării Moldovii şi. fratele, Domniei mele Jupan : Bogdan, cu- 

1 Complectările le-am făcut după: traducerea pitaului Ioniţă, Stammatin! 
2 Poate fi şi ApsrnI. 

LE i . ai : - 
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noscut face cu această carte a noastră, tuturoi bunilor pani, cari 

vor căuta la dânsa. “sau o vor auzi "citindu-se, că această adevărată 

slugă şi boerul nostru Stroe şi Ivan au Slujit mai înainte răpo-, 

saţilor părinţilor noştri, cu “dreaptă şi credincioasă slujbă şi astăzi 

slujesc nouă, cu dreaptă şi credincioasă slujbă, De. aceia noi vă- 

zându-l pe el 1, Cu. dreaptă şi “credincioasă slujbă cătră noi l-am 

miluit, cu deosebită “milă şi i-am dat în Țara noastră a Moldovii 

două “sate, uric, cu tot venitul. Un sat, anume Poiana, pe Tazlău, 

„cei l-a dat lui *Stroe) Voevoduil, 'osebit de Ivan, uric, cu tot ve- 

nitul, lui şi feciorilor. lui şi nepoților şi strănepoților lui şi răstră- 

nepoților lui. Iar celalt sat, anume 'Gârtanul, mai sus de Gârtan, 
supt pădure, pe pârău, acest sat l-a dat Voevodul lui Stroe şi lui 

Ivan uric, cu tot venitul, în veacul veacului, lui şi copiilor lui şi 

nepoților, şi strănepoților şi răstrănepoților. 

în sus pe deal, pe deal în “jos, pe. deal, mai în jos de Poiană, î în 

! jos de Poiană,. să saca i în pârău, în vale pe pârău, până la Tazlău, 

Îa deal, pe drum, până la Vadul cel mare, la vad, movilele, în sus 

pe deal, până la. „Berzinţ, în sus pe Berzinţ, . până, mai sus. „de 

Poiană, la un. (stejar), la o movilă, din Poiană, în Curmeziş, la Fi- 

lipe, pintre două “drumuri, o movilă. Acesta-i este lui hotarul unui 

Sat, ce-l" ţine Stroe, osebit 'de Ivan. Iar celalt hotar al celuilalt sat din 

gura pârăului, în sus pe pârău, ! din pârău, în mâna stângă la un 

stejar, o movilă, * dela stejar în curmeziş:la ...... la Izlii, până. 

la un stejar, movila Izlii, ja movila Izlii, pe marginea” luncii, în sus 

pe deal la un “stejar, din stejar la o movilă, în sus pe deal, până 

la alt pârău, în vale pe pârău până în gură la . „la drum. şi pe 

drum la: o movilă şi dela această movilă la altă gură de pârău, o 
movilă, “Acesta este tot hotarul “acestor! sate... 

“Şi la aceasta credința mea, mai sus scrisului Alecsandru. Voe: 

vod, „credința. fratelui Domiiei mele jupan Bogdân, credinţa tuturor 

boerilor "noştri, Dragoş Viteazul „şi copiii lui, jupan Andriaş şi copiii 

lui, Stanislav. Rotompan : şi copiii lui, Vlad vornicul şi fraţii lui şi copiii 

lui, 'pan Drăgoi şi copiii lui, Bârle dela. Hârlău şi copiii lui, Duma 

vornicul şi copiii lui,” Țiban: şi copiii lui, Horaeţă Micu şi copiii 
lui; Şandru dela Tudora şi: copiii lui, 'Horaeţă” visternicul şi copiii - 
lui, Tămaş stolnicul şi copiii 'lui, - Micu: dela: Molniţa şi “copiii: lui, 
"Bratul Stravici şi fraţii lui, credinţa tuturor boerilor noştri. 

1 Se întrebuinţează sg., cu toate că sânt doi.
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: lar 'după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării Moldovii, să nu-i 
strice zapisul nostru şi credinţa noastră, fără vina lui. Iar cine ar strica; 
unul ca acela să fie blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de Prea- 
curata lui Maică şi de 318 sfinţi. părinţi dela Nicheia şi să tie ase- 
menea lui Arie şi lui luda. - 

Şi spre mai bună întăritură, am. poruncit slugi noastre lui 
Iaţcu, să lege pecetea noastră; - .  .. AI 

„Scris în 'anul 6908, luna Iunie ! în 29, ziua! sfătui “postei 
Petru şi Pavel. . E e 

“Pergament fără pecete, la Acad. Rom, XLV/150.: O planşă 

fotografică în [. Bodan, Album paleografic moldovenesc nr. 5. L-am 

publicat şi în Buletinul Ion Neculce, . fasc. 6 (1927) -p: 352-354. 
„O copie se află la Acad. Rom.:ms. 126 dăruit de 1. Bogdan. O 
traducere. din copiile. pitarului Ioniţă Stemmatin a fost publicată în 

Uricarul 2 (ed. 2-a) p..250-251 cu data 6912 (1404) lunie..: Tra- 

ducerea are câteva abateri. :De:ex : Poiana 'pe Tazlău se arată în 
ținutul 'Trotuşului, ceia ce lipseşte în original. Apoi, fiind vorba de 
acelaş sat Poiana, în traducere găsim: „ce i l-am întărit domniea 

noastră dela Ivan“, apoi. „Grâtan (ce- -i-zic acuma Gârtan) pe din 

sus de Grâtan“, citire rea, din cauza citirii grupului -pa- ca ră, în 

loc de âr;. apoi, necorect, fiind vorba "de satul Gârtan: „pe! care 

sate domniea noastră :le-am dat uric lui Stroe şi: lui Ivan“, apoi 

„în jos de poiană, până unde cade pârăul (acum îi zic pârăul lui 

Calciuc)“ ;. „hotarul „unui, sat,-:ce l-au apucat Stroe, pentru sine dela 

Ivan“. Boerii,. ca de obiceiu, lipsesc în traducere. Un. rezumat,;: cu 

data 6905 Iunie ,12: „a cărie original se.află sârbăsc la mâna ră- 

zăşilor de. Poiană“. şi :cu. menţiunea : că satul. Poiana e pe Tazlău, 

în ţinutul Trotuşului, se află la. Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr.:3 

fila 23 v. O- traducere destul de complectă, :cu data de 6905 luni 
şi 6905 luni 12, cu menţiunea că satele se află în ţinutul Bacăului 
(la 1834 Dechemvrie. 30) se află: la Arhiv. Stat.: laşi, -Tr. 317, op. 

347, dos. 14 fila 61. şi 119r. (am publicat-o în: Buletinul „Ion 
Neculce, fasc. 4 (1924) p. 323-4). Altă traducere cu data greşită 
6095 lunii 12, la Arhiv. Stat. Iaşi, “tom. 1, nr. 2320, K..:346, p. 
198. Cp. şi Uricarul 6 p. 238. ' Tălmăcirea lui loan Stamati. pitar, 
din 1821 Fevruarie 12, cu: data 6905 lunie 120 publică Ghibănescu, 
în Sur. 20 p. 225-227. D. Ghibănescu corectează data: 6905 în 
6957 şi pe 12 în 29, identificând greşit pe Stroe din uric, cu Popă Stroe
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din 7005 (1497) Martie 151. E pomenit în Radu Rosetti, Pământul 
p. 135 şi de D. Onciul, în Datele cronicelor în Anal. Acad, Rom. 
seria 2-a tom. 27 (1905), secţ. ist. p. 214. 

Boerii Stroe şi Ivan, . care slujiseră. şi Domnitorilor “de mai 
înainte de Alexandru cel Bun, sânt necunoscuţi alttel. Ei au trăit 
poate vremea descălicatului. 

Poiana de pe Tazlău este satul Poiana din comuna a Valea Rea, 
judeţul Bacău 2, sat aşezat în adevăr. pe Tazlău. Satul Gârtanul nu şi-a 
păstrat numele. La 1834 Dechemvrie 30, moşia era cunoscută ca „Gâr- 
tani“ 3, Poate că azi e trup de moşie în Poiana, Un sat Stroeşti, care 
ne aminteşte de Stroe, este tot pe Tazlău, mai la nord, în comuna 
Teţcani, judeţul Bacău 4. Berzinţul s'a păstrat în numele satului şi 
pârăului Berzunţ, din judeţul Bacău 5.. Numele poate îi vine dela un 
moş” „Berzea“. Numele pârăului Filipea s'a păstrat şi azi6. Movila 

- Izlii. nu s'a păstrat, Să fie în acest nume 'cuvântul 3ac, rău şi vre-o 
legătură . între. aceste cuvinte şi numele pârăului şi satului. Valea 
Rea, de lângă Poiana ? Asemănarea este ispititoare. * -. .:::. 

:” Satele “sânt 'vechi, cel puţin 'din timpul descălicatului. 

“1400 August 4 4, a 
, Alexandru Voevod dăruieşte boerului. Nicula şi rar « săi. 

, Mi hail „şi Toader satul lui „Berea, . 

Ti nale)te: BSE MRI ÎNV AMeRCAHA pn ECEROAA' rseneainb sean 
MOAAdECROH! H BpATK ren(Ac)reamu Rey Math BSTAaun BHatAto nuntă 

CHAR HALA! o CH 7 ANETOAN! “ CHAR ACBphiat TAHSAM ETo LE] HR 

3pBIITR: MAN re Y CARIUINTh urSuu : W7RE “TOTR HeTutinniu caoţ ră H 

ROoAkpiiu n Rat h HHROVAa CA iIlAn CTONCUHEUI Ah: "PeANTEAtAIb Na 
INHAR IIpARSR! EI REPER cam RS Hi: Aue(c) Casuta HAMn: + NpaBob 
HBEpIOR CacyiBon, (Thade Mn Bia keule sro: GABOR, HI: BEpUCIS 
CAS RSY "AS na(c) %aaoBaati £CMI ro "Wee! „MHAccTIn Hu Aaan 
ECARI "EMOV 6 HALTA -BEAant $ MOAAAReKON (d! CEAS. BrpoRo: em Spun 
că Oct ASA” Edo H par) 57! „Munxăniae! i par) Ms. Ts- 

| “11. Bogdan, D. Şt. 2 p. 14 Da pi 
3 + 2-Dicţ. statistic-al României 1 p. 82. ii 

+ -3 Arhiv, Stat, Iaşi, * Tr. 317, .op. 347, dos.: 114, tila 597.: “Răzăşii d de Gârtani erau în proces cu răzăşii de Poenari, pentru părți „de „moşie, - 4 Dicţ. statistic al României 1 p: 82. i ;.5.Ibid,:p: 80. 
„6 lbid. p. 82. Este şi un „deal cu acest nume. 
"7 6, n. 
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At9b, .NSTOMR HA kTin eroi cyiioyusroatn evo ii npkopnovueromn 
ere n upkwTrSp&roan | sro ua Bkihi Ekunnie, A YOTAph . emtot” sc(7) 
Hă MOPIARI Ip Ha uSure() wT noa geek la AaAaRa w(7) ae= 

PRIANI 10 Ha uire(ţ) nSTemn” na ABSPEN MOPRIARI IA ROEA Id 
punk w(7) rsak npoerk utpi(e) Aaa no UEDETIN, "Ta Ha CPagsu MO- 

TRiARI 1[19: Hă NCTU, WP "POAE NpOCTH Ha UPENRI NSTORE "TA NO ISTOKS 

rep 49 MecTa Aparoatipa Bpannipkpena, w(7) "rers moca npoeru 

HA MOr(RIASț) IA Epati RHIIHERI ACVEBORS TA NO EBA AC APOLO Ao- 

rani, w('7): roak npoerk “uepeen ACanatoti AS. Mornia(ai 09 sa(4) 

AEACAb, 4 w(7) roak npser(h uspec 9) MoaAaBe(b 7) ACVAO. A0 (n)po- 

„THBZ AraDani te sia uSuro(pp) cr (pan, re nm :nte XoTaph), 4 Ha 

TE BEBA AA ERIMIENUCACHNARTO AAEECANABA ROEROAhI H REpa BpaCTa) 

ren(Ac)rea Au Snana Borăana, fkpa oven(y) Boakan nanm(y), B'kpa 
Aparomu air, BEpa ASnană anApiaula,' R'kpa  CTAuucAAta para 

mană 1, REpa Baa(4) Anoprnka, Bkpa Apareta, B'kpă. îvanbitua: BH'TEBA, 

K'kpa BpăAH Xpaactenore, BRkpa ASaii ABOpHIRA, Rkpă WHRatd,: E'kpa 

AMURG VOparub, BEA UIAnAps W(T) TSAophi, tkpa XOpatiua EHETUApUNRA; 

&Epă Tastatuiă C(TOAHHRA, BEpa (Ata) w7 Moat, &kpa EPATOVAA CTpa- 

Bud, Bkga scu(y) Boakpn Cuaun(y) MOAAaneRu(3): a ne naine(Mm)) an 

BOT'E KTO BOVAETB : PSENOAApZ SEAN „MeAAaRcROH : „Cure Bi. AS ue 
no)peyinu(4) name Banucu Hi Name BÎpO BE3h Ero EUR: A KTPO Ne 

(poyhun(Th: TARCBRI Ad £€T) Npekarrb W(7) Fa că n:w(7) upbunernie 

ere Mare ui w(7) rii cearnu()) w(r)ub Cunnenenni(0). n Ad ec(7) 

NOACBHURb Apili HI IRAȚR a HA BOAUIE OVTEPERAEHTE BEAtAH ÎL Ecavi CaNSIi 

HAUIEAS 14URCRH NBUBECUTU | NEUATb. NHCAnt R ab(7) s5144 arSera A Atlb: 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi lo Alexandru Voevod, 
Domn Ţării Moldovii şi fratele Domniei .mele, jupan. Bogdan, cu- 

noscut facem cu această carte a noastră tuturor bunilor..pani, cari 

vor căuta 'la- dânsa sau o vor''-auzi cetindu-se, că- această adevă- 

rată slugă şi boer al: nostru,: Nicula a slujit .sfânt-răposaţilor noştri 

părinţi, cu dreaptă şi. credincioasă 'slujbă şi astăzi tie slujeşte nouă 
cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, Noi văzându-l pe dânsul 
cu dreaptă şi credincioasă slujbă. cătră. noi, l-am miluit pe el,. cu 

deosebită milă şi i-am dat lui, 'în Ţara noastră, “în Moldova; : uric, 

un Sat al'lui Berea, ci tot venitul, lui: şi. fratelui: lui, Mihail: şi fia- 

telui lui, “Toader, -apoi şi copiilor lui şi nepoților lui şi i strănepoților 
lui şi răstrănepoţilor lui, în veacul veacului... :. i 

lar hotarul lui este la movila ce e la Ciungi, « din câmp arept la 

1 Sic. 

a
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Moldova, din movila ce e la: Ciungi, pe drum, la altă movilă, la capătul. 
țarinei, de acolea drept peste deal, dealungul Cereteilor, apoi la movila 

veche ce e la drum, de acolea drept la Pârăul Negru, apoi pe pârău 

în sus, până la podul lui Dragomir Brănişteariul, dela acest pod 

drept la movilă, la marginea dumbrăvii de sus, apoi pe margine, 

până la altă movilă, de acolea drept peste vale până la o movilă, 

deasupra dealului. şi de. acolea drept peste ? Moldova, la vale, până 

în potriva movilei ce-i la Ciungi, la margine. Acesta le este tot hotarul. 

_. lar la aceasta, credinţa mea mai sus scrisului Alecsandru Voe- 

-_vod şi credinţa fratelui Domniei. mele jupan. Bogdan, credinţa .tu-. 

turor boerilor noştri, credinţa lui Dragoş Viteazul, credința jupa- 

nului Andriiaş, credinţa lui Stanislav Rotâmpan, credința lui Vlad 
vornicul, credinţa lui Dragoi, credința lui loaniş Viteazul, credinţa 

lui Bârlă dela Hârlău, credinţa lui Duma . vornicul, credinţa lui 
Țiban, credinţa lui Micu Horaeţă, credinţa. lui: Şandru dela Tudora, 

credinţa lui: Horaeţă vistiarnicul, credinţa lui. Tamaş. stolnicul, cre- 

dinţa lui Micu dela Molniţa, credința lui Bratul. Straviei,- credinţa 

tuturor boerilor noştri: moldoveni. . ; 

“lar după viaţa noastră. cine 'va fi Domn Țării -Moldovii, să 

„nu-i i strice zapisele. noastre şi: credinţa noastră, . fără de vina 'lui. 

“lar. cine: ar strica, unul ca acela să fie blăstămat de Domnul 

Dumnezeu şi .de Preacurata lui Maică şi de cei: 318 stinţi părinţi 

dela Nicheia şi să fie aseminea lui Arie şi.lui luda.. 

'Şi spre mai: bună întăritură, am: poruncit. slugi noastre lui 
| laţeu, să lege pecetea. . îi : 

„Scris în anul 6908, August 4 zile. - 

„Pergament, la Acad. Rom, - CXXXIV/46, din colecţia lui Gr: 
Tocilescu. Avea şi pecetea 'cea “mare de ceară. neagră, dar: des- 

prinsă de pergament, cu legenda: + ntiarh: înv carAanApa ROEROAZ 

ua Bematk moaAanckoi. Scrisoarea semiuncială : foarte mare. : Perga- 

mentul foarte fin, în câteva locuri e stricat. In dos notița : „Nr.'19, 

satul Berovo“ şi  „Ciortăneştii“.. O copie: la: Acad.:Rom.' ms: 126, 
dăruit de |. Bogdan. Documentul.l-am mai publicat şi î în. Buletinul 
Ion Neculce, fasc. 6 (1927) p.: 354-356. mi 

„Satul Bereşti la 1803 1 'era în. ţinutul Neamţului, pe lângă Car. | 
ligi şi Galbenii mănăstirii Precista, poate acelaş:sat şi cu Bereşti, 
din 1634 Ghenarie 252. „Azi nu se mai întâlneşte c cu i acest nume, 

1 Uricarul 7, p. "272, 
2 Ghib. Isp. 2! p. 27, 76, 77.
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dar a fost sigur între Moldova şi Valea Neagră, în ţinutul Romă: 
nului de azi, în apropiere de satele Brăniştenii - -de 'sus' şi de jos, 

pe teritorul cărora e şi Valea Neagră 1: Podul lui Dragomir Bră- 
nişteariul ne aduce aiminte de satele Brănişteni, de 'care a fost 

__ vorba, şi de Dragomireşti, din judeţul Neamţ2. Un sat Ciungi este 
în judeţul Neamţului, dar în comuna Bicaz3. Să nu se creadă 

cumva că e vorba de satul Hodciungii, din comuna Porceşti, judeţul 

Roman 4. Satul Ciortăneşti va fi fiind în legătură cu neamul lui 
Ciortan 5, El a fost lângă Triteşti, din judeţul Roman. 

Foarte important este cuvântul românesc țarină, la 1400. 

Boerii fraţi: Nicula, Toader şi Mihail, slujiseră şi Domnitorilor 

de. mai înainte. 
Berea întemeietorul satului donat” e necunoscut altfel, 

Documentul este foarte important, căci ne arată regiunea 'din 

valea  Moldovii, din judeţele Roman şi Neamţ, „ocupată şi, locuită, 

poate înainte de descălicăre. 

„+ 

--1400. Septemvri
e.. ii. pu | 

Mexandru Voevod dăruieşte -boerului ' Mogoş + un: sat - pe Vilnă, 

„căruia i se.arată hotarele. . 

| Suret de pe ispisoc vechiul pe “sârbie, de Ia Aieiandrui Vvod. 

cu mila lui Dumnezeu Domn Ţării Moldaviei şi fratele. domniei mele 

giupânul Bogdan scris din. leat 6908 Sept.. 11. zile6. . 

Inştiinţare facem prin această carte 'a noastră, tuturor “cinsti- 

ților boeri, cine vor căuta - asupra! ei, 'sau o vor “auzi: cetindu-se, 

pentru acest: adevărat sluga. şi boeriul nostru "Mogoş, că mai înainte 

vreme cu' dreptate şi cu credinţă au Slujit odihniţilor părinţilor: noştri 

şi acmu iarăşi cu dreptate” şi cu credință şi noao. ne: slujeşte, a că- 

ruia văzând noi cea cu dreptate“ şi: cu credință cătră noi Slujbă 

l-am miluit cu osăbita a noastră milă” de i-am. dat î în Ţ, ara noastră 

a „Moldovei, un sat: pe "Vilna, pentru, ca să-i. fie: iric cu tot venitul, 

- 1 Harta.stat. major şi Dic statistic al României 2 Pe 708, e 
2 Ibid.'p. 63%, | | DER 

3 Ibid. p. 63%. | Da | 
“4 Ibid. p. 800... 

5 Ghib. Sur. 1 p. 230, Isp. 12p 139-140. Satul Cioritneşti 1 în, a! pată 
a Trifeştilor, din 1844, la Fundaţia „Regele Ferdinand, IT, “Iaşi, Ă aa 

6 In suret greşit: 6950 Sept. 1. - 
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fraţilor şi fiilor lui, nepoților, strănepoţilor şi. preastrănepoţilor lui 
în vecii vecilor. .. 

Jar hotarul acestui sat, din obârşia Vilnei purcede pârăul în 

jos păn la plopi, iar dela plopi drept peste câmpu păn la trei ste- 

jărei,. în marginea dumbrăvii, dela acei trei stejărei drept la rădiu şi 

în marginea rădiului la movilă şi dela. movilă pe culmea dealului, 
păn „Ia. poiană, iar dela poiană pe dealul. cel. mare, „până'n obârşia 
Vilnei. Atâta îi este tot hotarul. . 

Precum spre aceasta este credinţa. a "mai sus numitei dom= 
niei meale Alexandru Voevod, a fratelui domniei meale, a giupâ- 

nului Bogdan şi a tuturor boerilor noştri a Moldovei. E 

lar după viiața noastră cine va fi domn Țării Moldovei, să 
nu aibă a clinti scrisoarea şi credinţa. noastră, fără vina lui. lar cine 
ar face vre-o strămutare, unul ca acela să fie blăstămat de Domnul 
Dumnezeu făcătorul ceriului şi a pământului, de Precurata lui Maică, 
de cei 318 sfinţi părinţi dela săborul „Nicheii şi să fie întocmai cu 
Arie şi cu luda, 

Şi pre mai mare întăritură, am poroncit slugii noastre lui 
laţco, să lege pecetea noastră. 

De pe sărbie pe 'limba moldovenească am tălmăcit la anul 
1814 ;luli. 24, Clucerul Pavăl:Debrici, . 

Suretul acestui uric 'a fost publicat 'de Ghibănescu în Arhiva 
soc. şt. şi lit. laşi, 25 (1914), p. 173-175. Aici se mai spune 
că suretul se păstrează. în 'arhiva ui Gh. Teodor, dela: “Petrești, 
Vastuiu, şi că Pavel Debrici ta citit greşit: data; luând pen =s8 
drept u = 50, Suretul - cu' observaţiile a fost publicat din nou 
în Sur,. 18 p. 10-12, Un regest al acestui uric se găseşte la Arhiv. 
Stat, laşi, Divanul domnesc, Tr. 234, op. 258, dos, 72 (din 1835), 
fila 15r.:, întrun perilipsis. de. actele Mogoşeştilor, ținutul Vaslu- 
iului. Acesta l-am publicat . în Buletinul Ion Neculce, fasc. 4 (1924), 
p. 323 : „6908, Săpt. 11. Copia hrisovului D. Alexandru Vodă, prin 
care. milueşte. pi boeriul 'său Mogoş, cu un sat pe Vilna şi arată şi 
sămnili hotarului acelui sat“, . 

Satul boerului ;: : Mogoş dela 1400, este . satul Mogoşeşti, din 
- comuna Ipate, judeţul Vasluiu, aşezat în adevăr pe Vilna 1. Satul 

1 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 297, Harta stat: major, planşa Mo- 
goşeşti. Azi satul se numeşte mai ales Slobozia, Dicţ. statistic “al României 
2, p. 990. Alt sat Mogoşeşti, la nord, este cel din jud. laşi, Frunzescu, Dic- 
ționar topografic p. 297, Dicţ. statistic al României.1 p.'478. De aici începea 
ţinutul Cârligăturii. “Alt 'sat e în jud. Dorohoi, altul “în Roman; Frunzescu, cit., Dicţ. statistic cit. 1, p. 360, 2, p. 794. Cp. şi |. „Bogdan, D. Şt. 2, p. 233-237,
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este pomenit şi în 6646. (1438) Martie 5, când Grozav, fiul lui 
Mogoşel dela Vinea, vinde Neagăi, j jupâniasa lui pan Giurgiu Piatră, 
partea sa, jumătate din satul lui Mogoş, pe Vinea î. Cealaltă jumă- 
tate a satului era se vede a altui fiu, Manea Mogoşăscul, căruia i 
'se întăreşte de cătră Ştefan Vodă, în 6972 (1464), satul. Mogoşeşti, 
pe Vilna 2. Urmaşii lui Manea Mogoşăscul stăpânesc parte de sat şi în 
7141 (1633) Ianuarie 153. Movila lui Mogoş este pomenită în ho- 
tarnica satului vecin Alecseşti şi în 7001: (1493) Martie 7: ww 
RUE e e e Ha. MOriiaS wm moroiiia4, Pârăul Velna de azi vedem că 
se chema în vechime Vilna şi Vinea. 

Boerul | Mogoş Slujise şi Domnitorilor de mai nainte de Alexandru 
cel Bun. 

Satul îşi are numele dela boerul Mogoş. 

| | 15, A . 

1402 Octomvrie 31. 
Alexandru Voevod dăruieşte Mănăstirii Moldovița două mori În 

Baia, jumătate de moară. de sladniţă şi patru sălaşe 
de - Tătari, 'din Baia. 

Alexandru Voevod dăruieşte Sfintei Mănăstiri Moldoviţa două 
mori în Baia, una înăuntrul târgului şi alta la marginea târgului5 
şi jumătate din altă 'moară de sladniţă şi patru sălaşe 6 de Tătari, 
asemenea în Baia. Şi. nimeni nu trebuie să se amestece la acestea 
şi nimeni să nu împovăreze pe aceşti. Tătati,, cu vre-o slajeă, dom- 
nească. 

“Iar cine va “ti Domn: după Domnia sa; - acela să. nu strice 
această danie şi întăritură, făcută Prea. curatei Născătoare de Dum- 

- nezeu. 
“ Tar Domnul care ar strică. această “danie să fie biăstănmiat _ 

de Domnul Dumnezeu şi de Prea curata lui Maică, de cei. 12 frun= 
_ taşi apostoli, de cei. 318; sfinţi părinţi . şi de toţi sfinţii. să fie blăs- 
„tămat şi asemenea. lui uda vânzătorul. şi blăstămatului Arie. Să aibă 

  

: 1. Acad. Rom. -Pecete "213; "Cu unele lipsuri, Grib: Sur. "18, pi 36-38: 
_MOAORHHA CEAA MOTOLIERA eo. i w(7) Bu, at 

: „2 3 [a perilipsis de: „documente. ela mine... i: i PI : 

e 3 L. Bogdan, D.' Şt. 2,_p. 15. Pentru Atecsăgti,- în 'com, : Borăşti, -jud.. 
Vasluiu, v. Dicţ. statistic al RO mâniei 2, p. 988. 

5 Radu Rosetti, greşit : „una în a capătul de sus, cealaltă. în. capătul de 
jos al târgului“, : - 

6 Ibid,: „patru case“. IE 
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;parte cu acei ludei, cari au strigat contra lui Hristos: sângele .lui 

asupra noastră şi asupra copiilor noştri. Amin. 
- Anul 6910 Octomvrie . 31 .. 

“ Acest, document, în rezurhatul, de mai sus, însă. îni limba ger- 

„mană, a fost publicat de Wick., * Moldowiza p. 55, cu menţiunea 

“Sr., 'adecă Sârbeşte. Că Wick. a, avut chiar originalul „sau. o copie 

“slavonă. n'aş putea spuue.. De aici, "un extras a publicat Radu 

“Rosetti, : “Pământul p.: 137, nota 1, cu data 1401 şi cu unele di- 

“ferenţe, pe care le arăt în note. 
Am tradus locul din Wick. „Mile zur Malzung“, prin n moară 

de sladniță, adecă fabrică” de bere, slav. caaAniiua, berărie 1. 

Documentul este important, . fiind primul care ne vorbeşte de 
Mănăstirea Moldoviţa. Este important apoi, căci ne dă date asupra 

morilor domneşti din Baia, asupra berei, care se fabrica şi consuma 
aici, ca şi asupra tătarilor robi, de aici. 

16. 
Suceava 1403 lanuiarie 7, 

„ Alexandru Vocvod dăruieşte. Episcopiei Moldovei “satul Avereşti 

la Suceava şi. Hireajca,, aproape de. “Târgul Sucevei. 

| “Mylostyjeju bozyjeju my “Aleksandr wojewoda' hospodar zemly 

5 moldawskoi czynymy znajemo sym naszym Iystom' usim kto koly nan 
uzrit ily uslyszyt jeho. cztuczy oze, jesmy uczynyly s naszoju i is 
pospolneju radoju 'i s naszym. dobrym umyslom i uczynyly jesmy 

“za nasze zdorowje i za dusz pereze swiatopocziwsziich hospodarey 

za duszu Bohdana wojewody i,za duszu Lacka wojewody 'i za 

10 "duszu, Petra “Woywody i za duszu' otcia naszeho Romana Woye-. 

| “wody: i za duszu Sztetfana „Woyewody. i  podilily jesmy ot naszeja 

“otyriyny. i daly iesmy “Swiatii epyskopii. naszoi. 'ot zemly naszoi mol- 

: dawskoi' dwa ! sela' Awerowcy' szto. na Suczawi, a druhoje selo 

. Hroje -szto - malo -podlysze, .Sucziawskoho torhă so uzimy. swimy 
15 starymy i dawnyrây 'chotarmy, “To, jest, uryk so usim dochodom 

swiatii epyskopii naszoi “u: Wiku --wicznyja:: A “na to wira moja 
" WYSze.- pysannoho : Aleksandra. z:Wojewody, i: Wira. -usich bojar, mol- 

| di "Wick, SVoroiieiz 4 und Putna p. 107; Î. Bit, D. Şt 1, ip. 333, „336, 
notă
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dawskyh, wira pana Stanystawa Rotompana i ditij 1 jeho, wira pana 
Syna Byrlycza i. bratij jeho, wira pana Byrla Chorlowskoho i: ditij 

-jeho i wira pana Drahosza i ditij jeho i wira pana Bratula Strao- 
wycza, wira pana -Wlada : dawnoho dwornika 'i bratij-jeho, wira 

“pana” lona Storoho ot: Worona, wira pana Myka Synowskoho i ditij 
jeho, wira' pana . Badi Suczawskoho -i ditij jeho,' wira pana Mika 
Biloho i ditij jeho, wira pana Byrhow2 Stefana i ditij jeho, wira pana 

“Nehra. dwornika, wira pâna. Zurza Wolchoweckoho :i bratij jeho; 
wira pana Chotka' Ciacyiskoho, wira pana. Horajeca Chotynskoho, 
-wira pana W lada Tuczaiskoho dwornika ot Romanowa torha,wira pana 

„"Szandra ot Nimcia i; ditij jeho, 'wwira pana Ilona Zumetatewa i di- 
tij jeho ii wira pana' Ravas Litowoja i ditij jeho, wira usich bojar 

-* moldawskych ii malych. i welykych. “A po naszom iywoti: kotoryj 
“imaet3 byti- hospodar u zenily moldawskoj ot bratij naszych ili'ot 
"nasze plemia . ili bud .kto -to-ony da-ne poruszyt4:nasze danije i 
- nasze utwerzenije 5 szto jesmy daly swiatoi epyskopii. A koly ko- 
“tory hospodar poruszyt, takowyj da jest prokliat: ot hospoda boha 
“i od preczystyia6 jeho matere i ot swiatych i werchownych 12 a- 

“postol i ot 318 swiatych.i bohonosnych otec nykejskych i ot usich 

swiatych i da jest. takowyj 'anathema:'i takowyj.da jest podoben 

“Audi predatelju i proktiatomu. Aryju, .ino7 takowyj da imajet uc- 

ziastije s nimu rekszymy ' na ' Isusa'Chrysta: “kriv. jeho na nych i 
na cziadoch ich. A na : bolszeje potwerzenje 8. wâlily jesmy :prywi- 

“Syly peczat.naszu sluzi. naszemu Bratiju logothetui. U Suczawi:ho- 
“rodi :w lito 6911, lenuaria mesiaca w 7 deii w sbor swiatoho Iwana 

„Srestyrelia, pe ; 

Traducere. Cu: inila” ui Dumnezeu, Noi “Alecsândru Voevod, 

„Domn T ării. Moldovii, Cunoscut. facem! cu “această carte” a. „noastră 

„tuturor cari vor „căuta la. “dânsa, Sau: '0 vor, auzi 'citindu- -se, că am 

„făcut cu al nostru deplin Sfat şi cu al nostru gând. bun: şi am făcut, 
„pentru: sănătatea noastră; şi pentru. sufletul celor mai de înainte 

“Sfânt răposaţi Domni, “pentr sufletul lui Bogdan. Voevod şi „pentru 
. Sufletul. lui. Laţeu, Voevod, şi pentru „sufletul. lui Pet voma “şi 

N . . . - . . o y ante re Ta met tate 

„1. Wolaiski: dity, 
2: 2. Byrhow ca şi în uricul din 6919 aia) n Iunie” 28. ae 

3 Ibid. : imet, . ata 4 Ibid.: pottiszat, Di Da ei oa 

5 Ibid. : utworzenije. 
" 6.Ibid.: preczystuja.,: - ie cc e 

„ Tlbid i inu. . AR o N 
„- 8 Ibid.: potiverzenie, ! .. + ii:
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„pentru sufletul părintelui nostru. Roman Voevod şi pentru suiletul 

lui: Ştefan Voevod şi am dăruit din. ocina noastră şi am dat sfintii 

-noastre episcopii, - din Ţara noastră a Moldovii, .două.sate, Ave- 

reştii, care-i la. Suceava: şi alt sat. Hreaţca,. care-i aproape lângă 

“Târgul Sucevei, cu toate hotarele lor vechi şi dedemult. Acesta este 
uric, cu tot venitul, sfintii noastre episcopii, în .veacul vecilor. . . 

: Şi la aceasta, credinţa mea mai sus scrisului Alecsandru Voe- 
:vod şi: credinţa tuturor boerilor moldoveni, credinţa panului Stanislav 

„Rotompan şi a. copiilor lui,: credinţa panului Sân Bârlici şi a. fra- 
ților lui, credinţa panului Bârlă dela Hârlău şi a copiilor lui şi cre- 

-dinţa panului Dragoş şi a copiilor. lui şi . credinţa panului Bratul 

“Straovici,: credinţa panului Vlad fost vornic şi a fraţilor. lui, credinţa 
“panului! lon cel bătrân dela Vorona, credinţa panului Micu Sinovschi - 
şi a copiilor lui, credinţa panului Badea .dela Suceava: şi a copiilor 

„lui, credinţa : panului Micu Albu -şi a copiilor lui, . credinţa panului 

-Bârgău Ştefan şi a copiilor, lui, credinţa. panului. Negru vornic, cre- 
dinţa panului Giurgiu. Volhoveţchi şi a' fraţilor lui, credinţa panului 

-Hodco Ciacinschi, credinţa . panului : Horaeţă dela "Hotin, . credinţa 

 vpanului: Vlad 'Tuciaischi, vornicul. din' Târgul: Romanului, credinţa 

" „panului Şandru dela Neamţ. şi a copiilor. lui, credinţa panului” Ion 

- Jumătate: şi :a “copiilor lui . şi credinţa panului. Ravas. Litovoi şi a 

: copiilor. lui, 'credinţa tuturor” boerilor moldoveni şi mici şi mari.. - 
"„. lar. după viaţa : noastră, cine va fi Domn în “Ţara Moldovii, 

-din 'fraţii noştri sau : din :seminţia noastră. sau oricine, unul ca 

acela să nu. strice -dania noastră şi întăritura: noastră, : ce am 

dat sfintei episcopii. lar oricare Domn va strica, acela să îie 

blăstămat de Domnul. Dumnezeu, şi. de Preacurata lui Maică şi 

“de cei 12 sfinţi şi fruntaşi ai apostolilor şi de cei 318 sfinţi şi 

“purtători: 'de Dumnezeu părinţi: dela Nicheia şi de toţi sfinţii şi unul 

“ca acela. să fie: anatema şi unul ca acela' să fie asemenea lui luda 

N
a
 'vânzătorul şi blăstămatului Arie şi unul ca 'acela să aibă parte: cu 

“acei care au strigat contra Tui Isus Hristos : „sângele lui asupra lor 
“şi asupra copiilor: lor. 

Şi pentru * mai bună: întăritură; e am: pornit Siugii noastre lui 
Brateiu logofătul să atârne pecetea noastră. 5 | 

In Cetatea Sucevei, în anul 6911,.lună. lui januarie” în 7 zile, 

“în soborul sfântului Ioan Botezătorul. 

Documentul a făcut parte din actele. Mitropoliei Moldovei, 
duse de Mitropolitul Dosoftei în Galiţia şi azi rătăcite... La 1783
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.uricul se afla în arhiva principilor Radziwilt din Zolkiew, unde a 

fost 'inventariat. de Manowarda, : casierul oraşului. Lemberg. 'Vezi 

„pentru aceasta Index Zolkieviensis, în Candela (Cernăuţi), 3 (1884), 
.p. 550, nr. 13, unde documentul acesta este rezumat; în felul ur- 
:mător : ;„ Alexander. Wojwod schenket seinem  Bisthume zwey Dăr- 
fer, Awereszty am Flusse Suczawa und Hreckoje ohnweit der Stadt 
Suczawa,- ddto. Suczawa, 9611 den 7. lănner“. Cp. şi Erbiceanu, 

„st. Mitr. Mold. p. 23, cu data 6911 Ianuarie 3. Documentul aşa cum 
l-am dat mai sus a fost publicat de Fr. X. Wolasski, în Dodatek 

iygodniowy przy, Gazecie Lwowskiej (adaos săptămânal la gazeta 
"din Lemberg) nr. 39 şi 40, din 1854, p. .156 şi 160, în transcriire cu 
litere latine şi traducere „polonă şi cu menţitinea :: pecetea: pierdută, | 
“ceia ce înseamnă ca Wolaiski a văzut originalul, De aici a fost 
“publicat 'de 1. Bogdan, în Conv. Lit. 35 (1901), p. 356-357. | 

Satul Avereşti 'era în Bucovina, pe Suceava. In 6942 (1434) 
Aprilie .11, Ştefan Voevod îl întăreşte Mitropoliei 1. La fel şi în 6966 
(1458), Martie 122. 
| “Numele, îi vine dela. un vechiu Avăr. „(Aver), | nume obicinuit 
în vechime 3. 

“ Hreaţca,. satul, de: lângă Suceava, nu mai este. azi; cel puţin 

ca: nume: "Va fi dispărut sau îşi va fi schimbat. numele 4... 

Satele" sânt cel puțin din vremea descălicărei, cum vor îi fiind 

cele mai multe din aceste Părți. A a 

MO hlie 20, 

“Alexandru * “Voevod întăreşte Mănăstirii : Pobratii “satul Bidinţii 

şi altul mai sus de acesta. 

„6912, iuli: :20. Uric di: la Domnul, Aliesandru, Vvod.: “cu. tăl- . 
măciriă lui, prin cari faci danii : Morii Pobrota doă sati. pe pârăul 

1 Index Zolkieviensis, î în. Candela, (Cernzuţ). 3 dos), p. 00, nr. 40, 
Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold. p..20.. . , ... stiu 

2 |. Bogdan, D. Şt. 1 p.7. Sate cu acest nume,. In Moldăva, sc găsesc 
în jud. Fălciu şi Roman. (Dicţ. statistic al României 1.p.'378, 2:p.'790). Altul 

„a. fost în jud. Neamţ, 'com.. Girov : (Frunzescu, „Dicţionar: topografic P- 13). 
"3'1. Bogdan, D. Şt: 1, p. 397, 493, 505.: 

4 Sate Hreaţca se găsesc în jud. Dorohoi şi Fălticeni, fost: Suceava 
:(Dicţ.- statistic al României. 1,'p..360, 2, p: 850), altele: în jud.. Tutova (Erun- 
zescu, Dicţionar topografic p. 236) ; 0 an: 
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Pobrotii, un sat aniumi Budinţii şi altul mai sus de acela şi că ho- 
tarul acelor sati a' M-rii iasti di la Comana pe margine.unii mo- 
vili lângă 'druim, îar de acolo pintre ţarini la câmp la doă movili, 
apoi drept. pisti 'câmp la Unghiu, la movilă, cari esti supt un stejar. 

Acela=i hotarul despre Comana, apoi di acolo pisti dumbravă în vali 
la movilă, în marginia dumbrăvii, di acolo drept pisti dumbravă la 
movilă în gios la drum, la movilă, de acolo pe margine în sângur 
Unghiul la movilă, apoi pisti drum în codru, la hotarul de la Şăndria“, 

. Regestul acesta se. găseşte în Arhiv, Stat. Iaşi, Anaforale nr. 
48 (1842), fila 49 r. Ibid. Condica nr. 325, fila 22 r., documentul 
este amintit în felul următor : „6912 Iuli 20, dela D, Alexandru 

Vvod“. Este pomenit asemenea. într'o anafora din 1805 Mart 26 
(cu data greşită: 7912 Iulie 20)1. L-am publicat şi în Buletinul 
Ion Neculce, fasc. 4. (1924), p. 324. 

Originalul a fost luat probabil de călugării greci dela: Probota, 
la secularizare 2. Pentru acest document, cp. cele spuse la nr. 5, la 
documentul din 1398 Iulie 2. Adaug aici că boerul Şăndria este 

pomenit întrun document din 1395, între boerii lui Ştefan Muşat3. 
Sub Alexandru cel Bun,. apare ca Şandru de la Hotin, în 6908 

(1400) Fevruarie 114, numit aşa din pricina vreunei însărcinări ad- | 
ministrative, ce va fi avut în Cetatea Hotinului. Ele acelaş cu 
Şandru dela Tudora, din uricul din acelaş an lunie 295, August 

46, numit aşa după satul "Tudora, din ţinutul Botoşani, unde îşi 

avea casa. Este probabil acelaş şi cu Şandru dela Neamţ, din 6911 

(1403) Ianuarie 77, 6915 (1407) Martie 88. Va fi fost mutat cu 
însărcinarea administrativă dela Hotin la Neamţ. El nu poate fi a- 

celaş cu Şăndrişor, din 6916 (1408) Septemvrie 169, din 6917 

1 Uricarul 6, p. 194. 
„.„. 2 Despre faptul că pela 1861 călugării greci dela Probata.au îngropat 

“în pământ un mare număr de cărţi vechi bisericeşti, vorbeşte după arătările 
„d-lui |. Bianu, laţimirski, în Slavianskiia i russk. rukopisi Ruminskih bibliotek, 
Sanktpeterburg 1905 p. 232. 

SL Bogdan, Album paleografic moldovenesc planşa 3 b.: NAN WAHApE, 
: 4 Vezi mai sus p. 32, rândul 10: “UIAU Apo: w('r): XOTHHn, 

5 Ibid. p. 37, rândul 26: Man Ape, w(T) TSAopI: 
„6'Ibid. p. 41, rândul 17. . | . 
7. Ibid, p. 47, “rândul îl: p. Szandra: ot Nizmcia. Rai 

8 Zapiski odessk. Obşt. ăi p. „346-8: B.n, wait Apa 6 oTz rtmna 
5 AkTeu ere. ? 

9 Acad. Rom. Pecete 137, 1 Bogdan, Albu paleogratic moldovenesc 
nr. 14: 6. n, UIăH A pruiopoa. 

-
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- (1409) Noemvrie 181, 6918 (1410). Fevruarie 152, 6919 aan 
Aprilie 143, 6919 (411) Septemvrie 224, 

Acesta de pe urmă se numea aşa, cu diminutiv, spre” a se 

. deosebi” de celalt, care era mai în vrâstă. Curând Şandrişor în- 

cepe 'să se numiască în. urice Şandru, probabil după. moartea lui 

Şandru cel bătrân, începând cu 6920 (1412). Aprilie 35, Aprile 56, 

6922 (1414) Dechemvrie 207 etc. Acesta de pe urmă este tatăl lui 

Cozma Şandrovici, cunoscutul boier, Cum se vede din uricul din 

6922 (1414) August 28. Neamul acestuia foarte cunoscut. din do- 

. cumente nu se „potriveşte cu neamul cunoscut al lui Şandrea, din 
vremea: lui Ştefan cel Mare. EI 

1406 Mai 1... 

Alexandru Voevod dăruieşte lui Vlad Dolhiei satul de pe Crasna 
şi un loc pustiu peste Prut, deasupra” „Săratei, 

„anume Fântâna Veprova. . 

„6914 Mai 1, Copie ispisocului Domnilor Atiesandru şi llieş 

Vvod. prin cari să” milueşti pe Vlad Dolhici cu un sat pe Crasna, 

undi esti casa lui şi un loc pustiu pisti Prut, anumi Fântâna: Ve- 

prova diasupra Saratii, spre a-i fi lui uric cu tot venitul i fiilor, ne- 
poților şi strănepoţilor lui nestrămutat nici odenioără în 'veci. Iar 

hotarul acelui sat să-i fii cu toati aceli vechi hotară, după 'cum au 

umblat din vechiu, precum şi hotarul locului acelui pustiiu să fii, 

cât va pute apuca să stăpâniască din destul pentru” un Sat“, 

-. Regestul acestui uric se păstrează în Arhiv. Stat. laşi, Ana- 
forale nr. 25, fila 39v., unde e vorba de satui Dolheşti, dela ţinutul 

Fălciu. L-am publicat d în Buletinul Ion Neculce, tasc. 4 (924) | 

  

7 

1 Enţiklopediia.. slavianskoi folosii (Petrograd 1915), langa 115, 
2 Acad. Rom. fotografii pachet 1 nr, 24. 
3 Wick. Moldowiza p. 57-59, LR i 
4.Hasd. Arh. Ist, 1? p. 12. 
5. N. Iorga, Stud. şi Doc. 5 p..539-531.. 
6 Acad. Rom. fotografii pachet 5 ar, 49, “Furia, Doc: n p „892: e. n. 

Uiati A pSEa,: 
7 Acad. Rom. .C/1, Ghib. renista, „Teodor. „Codiescu das 1 „co 

p. 65:88, n. manApa,. i - 
„8 Acad. Rom. LXIV/1. 
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p. 324. Un regest cu data greşită 6904 Mai 10, după o carte de 
judecată din 1819 Martie 30, asupra Dolheştilor, dela! Fălciu, este 

publicat” în Ghib, Sur. 18, p. 150. 
“Este cum se! 'vede satul Dolheşti, din comuna” Dolheşti, ju- 

„detul Fălciu, sat aşezat „pe. Crasna 1. Satul îşi are numele dela Vlad 

“Dolhici, : adică Lungul. + E iii 

La Arhiv.' Stat. laşi, cit: se află un suret de pe un ispisoc 

“din 7031 (1523) Martie 25, dela Ştefan "Voevod, tălmăcit de das- 

“calul Evloghii, prin care Domnul: întăreşte lui - Sima Duşăscul şi 
fratelui lui, Toma şi surorii lor, Onţii, feciorii Oanii Duşăscului şi 

mătuşii lor şi surorilor ei Malea şi: Stana, surorile. Oanii Duşăs- 

cului, pre a lor drepte ocine din al lor drept uric şi dires ce au 

avut moşul lor Vlad Dolhici, dela Alexandru şi Ştefan Vvd. (sic), 

pe satul anume Dolheştii pe Crasna şi Iverenii peste Prut, la obârşia 

. Săratii, şi o sălişte anume Vizdita,-pe Sărata şi loc de prisacă în 

ă poiană. şi în, obârşia . Crasnii, „Ioe de, moară şi Ia Obârşia  Crâşni- 

- şoarii loc de prisacă, * 
Greu de identificat e pustia Fântâna Veprova.' Un sat Viprova, 

Văprova sau Troisteni este în: judeţul 'Orheiu, volostea Isacova, în 

„Valea Culei 2. Localitatea. e însă deasupra Săratei, ce ar corespunde 
„CU. Iverenii. din 1523, dela obârşia Săratei. "Iverenii sânt necunos- 

cuţi azi, după dicţionarul, geografic şi harta Basarabiei. EL! trebuie 

- să fi.fost pe acolo, pe “unde Yin satele Sărata, pe. la izvoarele pâ- 

. răului Sărata. ” 

„c
a 

N
 

“Dolh. tatăl lui Viad, din 1406, este contimporani descălicării 
Numele îi vine dela rușul Acarin, lung. | 

„Numele pâraelor Crasna şi. Sărata sânt, străvechi. - 

m 1407 ânuarie 7: 

Mi iropoltul rosif al Moldoviahiei şi cu Alexandru Voevod d dau 

:. popei Domenţian: mănăstirea dela Neamţ şi mânăstirea 

dela Bistrița, ca amândouă să fie nedespărțite. 
r . 

3. 

“crkuulin „MuTponsan(r) KY(p). vena: mesager Bare= 
HaRoaruită Bătiraz H "more npbu(c)riia avrpe ui “Toro “orare 9, B&s- 

"1 Dicţ. Statistic “al “Româbieii qi: 356, U; s, tD dh acelaş jud, te gtatistie p n sat Do Eni, în com.  Rosieşi, 

Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 214, harta. Basarabiei de Nour.
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AECEHIA MOHdcThipz EA(ADuneTaamut exe w('7) HRANA. „BArONpoHSRSAN 

ta(A)userae mn Tako(A)e H CA clienta ga(A)u(O) rea. ÎNV MB „aa: 
Banape() neegoax r(e)ucaz Stan. » MOapaBeeH n Aanoke(ai) Teusu, 
menăcrig 1 npbii(A)epeu crinii nons kv(p) ASTIA mano(A)e n ez. 
MacTnIpă Yi enenia upu(c)rară GU HERE HA BBICTPIUUA TAKE Ad cx(r), 

TES MONACTHPE HEpaSAXUtHH EAHUA w(r) ApSrar(e) neuezte car) WBA. 

Ra(A)ubereaau n rame. nSipamt Beakpuna r(e)ita BCEBCAX aSnaua; 
nerpa copiat Aa uptaa(er) EZCE FAKE ca „wapkracra RA orkk3u, 

npt(a)pe(u une) “MonacTipr(y)-| K& para() nona kY ()) ASA Tiana, 

HAN RUHTRI HAN CENTI Mau EZCXANI. Race wm), REANKA Ade AC Aaaa. 

si MAKhI HAAROpă EEE ca WEpRTAXTA, Ag crak menaeriperk. mă. 

Seru u'auţa Auuo (w)r. EANNĂ CTpAnă tRAMiă 4 „ApSro w(r) Apr. 

CTBAnă, ee n(X) i(er) Aaax cronounRinin rit îv NETPZ BOEROAA n 
ABE ROA util HR AOBÎH, EAHHO Io «(e7) Adaz. „NETPA . ROEBOAA a 

ApSre t(c7) RSmiae Ba(A)uneree an, ri, weua MSIIACTHIPZCENIA 1 RO 
AWEE HI Kon neah. H BCE HAN AdAO HAN BEAKO RE paRa(). nen$, 

(9) Acatetirian$, Aa caypaun(7) n Ad “naa(r) noneueitie w un(X) Ac, 
BETA CROEre, 10 WIDECTRÎNIE ErO. sa 852 "Takom(A)e, erote ere) | 
ouz HASUAMENATII w(7) Bparen ceon() Aa BAT). n romS MENEKE=, 

arate A KHROTA Ra(A)iseraa Mu. ne WU TIcâNi îite Ba(Ainereanu 
ERE RA ES KOro BA IHSRFPI(1) GNITU „mnrgeneanțr) Ha nperea'k Ba(A)- 
UBCTEA AU MAH DARNI NO EHROTE „CHA Ba(A)ubcTea Mn Înv aartanapă 
ROEROAX korephi Băar(7) reciioAdpă Han Hbo w(7) carui 

ra n pasopn(T) cuc nucanie a ue STepzau('7) Aa AS cxAn(T) Bz 
4 npu(c)raa ro mari n Aa ser) npeaa('r) wm). ui trouecuni(X) 

w(r)up H Ad Hara Suac'Tit ca Î0VA0ă. HenHcaitte ca ene, nab(7) + sili 
alea | rmapia E Albe Asie Pola). niuea(y). a 

| Traducere. Preasfinţitul, Mitropolit Chir. losit al  Moldoviahiei, 

cu bunăvoirea lui Dumnezeu. şi. a Preacuratei Maicei lui şi a. Sfintei 

Inălţări a lui,. mănăstirea Vlădiciei mele, care este la Neamţ, a.bi- 

nevoit Vlădicia mea; asemenea şi cu fiul. Vlădiciei mele lo Alexan- 

dru Voevod, Domnul Țării Moldovii şi am dat această , „mănăstire 

mai sus numită popei Chir Domentian,: asemenea. şi mănăstirea A: 

.dormirei Preacuratei Născătoare. de Dumnezeu, care este la. Bistrița, 

ca să fie aceste mănăstiri nedespărțite una de alta, pentru că sânt 

amândouă ale Vlădiciei "mele. 

  

-1 Sic. îi Sa Si ia i Ca 
2 Poate fi şi vS (= roeteat). sa 
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Şi acolo trimitem pe boerul domnesc al Voevodului, pe jupan 

Petru Ureacle, ca să deie totul ce se găseşte în aceste mai sus. 

numite mănăstiri în mânele popei Chir Domentian, fie cărţi, fie odăjdii, 

fie vase, toate dela mare până la mic şi iarăşi “cele ce se găsesc în 

afară, două sate mănăstireşti, la gura Neamţului, unul de o parte 

a Neamţului şi: altul: de altă parte, care li li-a dat sfânt răposatul 

Domn lo Petru Voevod şi două mori şi 2 vii, una care i-a dat-o 

Petru Voevod şi alta a cumpărat-o Vlădicia mea şi oile mănăstireşti 

_şi boii şi caii şi albinele şi totul, fie mars, fie mic, în mânele popii 

" Chir Domentian, ca. să le păstreze şi să aibă grijă de ele, cât va 

fi viaţa sa. „- Ma 

După trecerea lui cătră Domnul, asemenea pe cine va voi el 

să numească din fraţii săi, să fie şi acestuia neclintit, cât va fi 

_ viaţa Vlădiciei mele. 

| După trecerea cătră Domnul a Viădiciei mele, pe cine . Dum= 

nezeu va alege să fie mitropolit în scaunul Vlădiciei mele,. ori iar 

după viaţa fiului Vlădiciei mele, lo* Alexandru Voevod, cine va fi 

domn, ori cineva din sfetnicii lor şi va strica această scrisoare şi 

„nu va întări-o, să- 1 judece - Dumnezeu şi 'Preacurata lui Maică şi - 

: să fie blăstămat” de cei 318 părinţi purtători de Dumnezeu şi să 

aibă parte cu uda. 
" S'a scris aceasta în “anul 6915, tuna Ianuarie în 7 zile. 

„Eu Grăd am “scris. | ai 

Pergament tară pecet;, la Arhiv. Stat. Buicureşti, documentele 

mănăstirei Sf. Sava (laşi), pachet 230, nr. 1. O planşă în I. Bog- 

dan, Album paleografic "moldovenesc nr. 11.: A fost publicat de 

Hasd. Arh. Ist. 11 p. 140. O traducere e publicată în Arhiva soc. 

şt. şi lit. laşi, 23: (1912) p. 333. Textul - lui Hasdeu are numai 
unele greşeli ca : 'Taxo:KeA, în loc de TaRoaR(A)e şi mp cepe et 

în loc de“ mpi (A )epeaerarinuur, . 

- Documentul este extrem "de: important, căci ne vorbeşte des- 
pre cea mai veche organizare mănăstirească a noastră. Din docu- 
ment se mai vede .că vechea mănăstire 'a Neamţului avea danie 

dela Petru Voevod, deci ea este întemeiată înainte de 1392 1. 

1 In 1392 Martie 30 şi 1393 Noetmvrie 18, domn era Roman Voevod 
(Vezi mai sus documentele nr. 3 şi 4). D Onciul, Originile Principatelor, p. 
252, îl aşează pe Petru Muşat, între 1375-1391. N. lorga, Histoires des Rou- 
mains, tableau Chronologique 1, c. 1318 — c. 1393. . Acelaş, Istoria bis. rom.
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Mănăstirea Bistriţa îşi are începuturile probabil în primii ani 

de domnie a lui Alexandru cel Bun. 
Satele dela gura Neamţului, nenumite în 1407, în uricul din 

6935 (1427) Septemvrie 14, se numesc Crâstianeşti şi Temeşeşti 2. 
Pe dosul uricului acestuia se -află însemnarea : „pacreranewin care 

să chiamă acmu Băhneni“. Este probabil satul Cristeşti, dela gura 
Neamţului, peste' Moldova3.'E des pomenit în multe urice de în- 

. tăritură ale mănăstirii Neamţului. In Sama mănăstirii Neamul din 

1742-43, moşia se numeşte Băhneni 4. 

Este unul din satele străvechi ale Moldovei, dacă nu mai 
vechiu, cel puţin din vremea descălicatului. Numele îi vine dela 

Crâste, Crâstian. 
Al doilea sat, dat mănăstirii Neamţului de Petru “Muşat, este 

Timişeştii' dela gura Neamţului, din judeţul Neamţ5. Amândouă 

sânt în acelaş hotar, cum se vede din uricul din 6935 (1427) 

Septemvrie 14, de care a fost vorba mai sus, Intr'un uric de" do- 
nație cătră mănăstirea Neamţului, din 6944 (1436) Noemvrie 30, 
se: arată că satul este tătăresc6. 

Satul este străvechiu. Numele îi vine dela Temeş, Timiş. | 
Boerul Petru Ureacle ' apare între 1407 şi 14147. Aşa el a- 

pare ca boer în divan, în 1407 Octomvrie 68, în 6919 (1411) 

Septemvrie 229, în 6920 (1412) Aprilie 5 10, în 6922 (1414) De- 
chemvrie 22 11. El este probabil străbunul cronicarului Ureche. 

ed. 2-a p. 58, pune întemeiarea mănăstirii pela 1390. La: fel în Contribuţii la 

Istoria bis, noastre, în Anal. Acad.' Rom. seria 2-a, tom. 34 (1912-1913) secţ. | 

ist. p. 453. 
IN. lorga, Istoria bis. rom. ed. 2-a, 1, p. 58, I. Bogdan, Cronice ine- 

dite 
p- Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 2i, nr. 2: AR ceak i HA 

OVETH MEMUA Ha HMA EP&CTIANELIN II "TEMENIE. 

3 Harta stat, major, L. Bogdan, D. Şt. 1, p- 147. | - 

4 Buletinul Com. Ist. 1, p. 242. ÎI 
„5. Dicţ. statistic al oi rbiei, 2 , p. 634. 

6 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21, nr. 3: ceae ta s eTu 

N EAMIA TĂTApEROE NA HALA TEMHILELIH, 
7 Vezi M. Costăchescu, Despre neamul de boeri moldoveni Ureche, în 

Cercetări Ist. (laşi), 4: (1928) p. 45. - - 

8 Hurm, Doc. 1* p. 827. 
9 Hasd. Arh. Ist. î? p. 12. 

10 Hurm. Doc. 1! p. 832. 
11 Ghib. revista Teodor Codrescu « Qaşi) 1 (1916) p.: 65...
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| 20, îi E 

Ri ÎN N * Suceava. 1407 Martie 8. 

Alexandru Voevod dăruieşte boerului Popşa Mihail satul Scorţeşti, 

“dela Valea Neagră şi Pănceştii, ce-i mai sus 

„de Călugării din Dumbravă. 

+ male) EHER AM A]  adeeani Ap ESERSAA POENSAApI SEAAN 

i saAeRet H BpATrh FSENSA RETRAAUI 2EIPNAN% BOPAANL SHAEAE Uli- 

HAZ CUMZ HAWINME AHCTOAZ Ver KT HAtb SapuTz. tau ere 

CVCARIIINTA | ORE TOTA HECTAR CAȚPA WANIR NANA NoNIUA Mnkanaa 

CAVRUAA. DBEAKOAA Cut), Npakst p RĂpHOR CaVitBOR, a Aue(e) 

cAViLUTA, HAâVz! NpABsR Hi Laron CAV:RROR. TEA Al RHA RULE E'rO 

NBA) Hi nou cai AS HAcz NOZEAASEAAN ECANI £FO SCORE 

ma(c)re Aaa £eMmnI cau O AU BEMAN 9 MOAAARCREI AB ceA4 

Co ovekaui cRSIAN €Taphliui YoTapau Kaka H3% ERA atunoro (wviRu- 

RaAH), HA HA CASA Cta CRSpueRU W(T) uepiioro noTraRa, 4 ABiroe 

NAHSCRIțII ITS BILE Raacrepii w(7) AVESCRE. TO Ea Vans 4 9)- 

cm Aoyeacaz Ha ki Rhunbla 1 ATENA cron o HVYATENA 

erou “Bparuia Mă tre. HVUATOAA i NBAuVuUAToAz ErO N Npalpik= 

pAToML sro H4 KEKhI ekuuna. HukeAu He RE nspţ Amanita Ha) 

mo nkha MA RRIMENHCĂNNATE AMERCABARA BSERSA NI n bkpa AkTaL 

MOXA N Bkpă EPATA AEP SERNAHA BOrAdta Hi Bkpă nâna ERp- 

MA CTapocTi H Bparei €ro i AkTe HN N BEP Hand CTa- 

HHCAaRA pOTOAMNaNa 1 AkTE eroi B'kpa artă Apareiita w(7) 

uEaua n AkTen ere n pa Năta MIXANAANERA H ASTE erou R'kpa 

Bata rgunkoga 1 A ETEN. ES si REPA Atta EIRMETATE USA n, AETeu 

EPO.H Rkpa Nâa EaaA4 ĂROPHHRA N BpaTen eros n pa NAHA MIAHApA 

w(7) nana H are tron REpa NaHa CHHA BRIpanda N Are ro 

N EEpa Data 'RAaA4 cupATRetere n Are: cere, n “Bkpa nana: entta 

Rp: HI A kre ro 2 ui (Bhkpa nana NES .) ouekere n ubpa Nana 

gmia(u)a 3 n Bkpa nana To(BVua Hi IAT So u Rkpa nană Catia 

AEOPHHRA CVUARERSrO N AkTren tron Bkpa RANA t3ukSBA n Aku EPo 

n pa NA BIBACA 'AHTORSA un Akai Era pa nana „Codruta TA 

e i e 
DID DI i îs 

pat - DIE IE or 
. 

1 Lipseşte: umoyuu, ! 

2 un Bkpa nana cn EPA H Artei ere - de, două ori, | 
3 Melchisedec, greşit : Bniață, e RED 4
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Aspoarua H pa na maieu HEAUIKA' CPSANHRA H ateu sro H 

REpa natia upsucannita „cretană u Akai sro n "Kkpa' Dana CTaHa' 

NGCTPEANUEA HATE ro ui pa Sekyz BCTApă Meaaatenn() Hu 

REAMEN(0) n Mani). 4 6 Hate! IKHBOTĂ KTS HMET& BhITH 
POCNOAAIPR OY: BEMANi MEAAaBEREN- w() Gparin “Manic “stan: w(7) 
Năluere MaeMene HAN GVA To To HMZ UIT BRIXY HEDCBYILIHAN iad- 

uitre Adinră HI. HAMEro SVTREpI, venă 34 pate ECARI- UMA Aaa aa 

NPaARYIR ui 34 REpuy NEA ca BY. d RSA ReTeprnIu rece Aapn HAMZA 

(nopyiun>Tz BE8 BHuRI Hz TARERRII UI ToBmI BNIAZ NpoRAATA w(T) 

ră Bă n w(7) npu(e)rntta ere ape ui wv('r) CT 1: REPYORUIXA Ri 
ati(c)ax H w('7) ui cry WU MIIREICR"RI() n w(7) sven(y) cîxa 

H TARGET UITOERI BRIAG NCACEEIE HA up EAATEAR H NPORAATEA 
AH H FHAMOBSAG UIT9 BEAM HA Xa KBORh eo la act n na (ua- 
AC)ĂZ HN. a Ha NSTREpisenibe TEA overa Reakan tcathi cavan ua 
IMENS BBATab ASrogET nu(earu) n npugkenru near! nana. E cea 
AHETY Haueatt, e cvuatt Bz akPs: WECTOURIEAUHCE MATA coTA 
n Si aapra n, Ma i 

“Traducere.” Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domnul "Ţării Moldovii, şi fratele Domniei mele jupanul . Bogdan; 

cunoscut facem cu această'a noastră carte, tuturor care vor căuta 

“la dânsa sau'vor auzi “(citindu-se), că această adevarată. slugă a 

noastră, pan Popşa Mihail a slujit înaintaşilor noştri, cu dreaptă şi 

credincioasă slujbă, iar astăzi slujeşte nouă cu dreaptă şi credin- 
cioasă slujbă. De aceia, noi văzându-l pe dânsul cu dreaptă şi cre. 

dincioasă slujbă cătră noi, l-am. miluit pe el, cu deosebită' milă, 

i-am dat lui, în Ţara noastră a Moldovei, două sate, cu toate ho-. 

tarele lor vechi, cum au umblat din veacul veacului. Numele unui 

sat, Scorţeuţii, dela Valea Neagră, iar: celalt Păncăuţii, care-i mai 

sus de Călugării din Dumbravă. Acesta-i lui uric cu tot venitul, în 
vecii vecilor şi copiilor lui şi nepoților. lui. şi fraţilor lui şi nepoților 
şi. strănepoților jui şi răstrănepoților lui, în „vecii. vecilor, niciodată 

nestricat. : . 

„lar la aceasta credinţa mea: mai. sus scrisului Alexaridru Voe- 
vod şi credinţa copiilor. mei şi credinţa fratelui meu jupan Bogdan 

şi credinţa panului Giurgiu staroste şi a fraţilor. lui şi a copiilor lui 

şi credinţa panului Stanislav Rotompan şi a copiilor lui şi credința 
panului Dragoş dela Neamţ :şi..a-copiilor.lui şi -credinţa.- panului 

Mihailaş şi a copiilor.lui. şi credinţa panului  Grincu şi 'a copiilor 

10 
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lui şi credinţa panului Ion Jumătate şi a copiilor lui şi credinţa pa- 

nului . Vlad vornicul şi a fraţilor lui şi credinţa panului Şandru: 

dela Neamţ şi a copiilor lui şi credinţa .panului Sin Bârlici şi a 

copiilor:lui şi credinţa panului Vlad dela Sireti şi a copiilor lui şi 

credinţa panului  Spenea Giurgiu şi a copiilor lui şi credinţa. pa- 

nului... . . .:.:.. şi credinţa panului Vâlcea şi credinţa panului 

Tobuci.şi a copiilor lui şi credinţa panului Oană vornic de Su- 
ceava. şi a copiilor, lui şi credința. panului laţcu şi a copiilor lui şi 

credinţa panului Ravas Litovoi. şi a copiilor lui şi credinţa panului 

lugşa 'Taderovici şi credinţa panului Manevici Ivaşcu stolnicul şi a 

copiilor. lui şi credinţa: panului Procelnic Stoian şi a copiilor lui şi | 

credința panului Stan postelnicul şi a copiilor lui şi i credinţa tuturor: 

boerilor moldoveni şi mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn în Ţara Moldovii 

din fraţii. noştri sau din seminţia noastră sau ori cine, acela să nu 

le strice dania noastră şi. întăritura noastră, pentru. că le-am dat 

pentru dreapta şi credincioasa lor slujbă. | 

lar când, oricare Domnle va strica fără vina oi, acela să fie 
blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata lui Maică şi de 
cei '12 sfinţi şi fruntaşi apostoli şi de cei 318 sfinţi părinţi dela 
Nicheia şi de toţi sfinţii şi unul ca acela să fie asemenea lui luda 
vânzătoriul şi a blăstămatului Arie şi jidovilor, care au strigat con- 
tra” lui Hristos : sângele lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri. 

Şi spre întăritură' tuturor acestora, am poruncit, slugii noastre 
lui Brateiu logofătul să scrie şi „să lege pecetea noastră Cătră a- 
ceastă carte a noastră, . 

In Suceava, în anul 6915 Martie 8. 

“Originalul pergament a fost proprietatea Societăţii de istorie 
şi antichităţi ruseşti dela Odesa. A fost dus din Moldova -de cătră 
N. Nadejdiu. A fost publicat în Zapiski odessk. obşt., 1 (1841), p. 
346-8. Ibid. planşa nr. XI. Din revista rusească l-a publicat, cu 
abateri ortografice, ca m în loc de -u, 4, 4 în loc a etc. Melchi- 
sedec, Cronica Huşilor,. 2,.p.:3-6..0. copie şi la Acad. Rom. în ms 
126, dăruit de [. Bogdan. Cp. şi Revista p. istor, arh. şi îil, 7 (1894) 
p. 237, unde se spune că uricul e scris. cu cerneală rădăcinie şi are 
28 rânduri. | 

Pe Valea: Neagră, « care curge Prin îudeţul Neariţ, dela Bo- 
zieni la Dulceşti şi. apoi - dela Dulceşti, prin judeţul Roman, până
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se varsă în Sireti, nu mai este nici un sat Scorţeşti:: Cred că şi-a. 
schimbat numele în Popşăşti, fost sat lângă Pănceşti. Numele îi. 
vine dela un străvechiu Scorţea sau Scoarţă 1. Sa : 

Un sat Pănceşti a fost în ţinutul Neamţului, între Valea Nea- 
gră; Moldova. şi 'Sireti.. Azi, nu-l găsesc însemnat -în dicționarele 
geografice. Poate 'a. tost acolo, unde în harta stat. major este. un, 
loc. pe Moldova, însemnat cu numele Pănceşti- Dragomireşti 2, ală-. 

turi cu Lunca Vlădicăi, care ar fi de pus în legătură cu Călugării 
din 1407. Satul Pănceşti din ţinutul Neamţ este pomenit. întrun. 
uric din 7037 (1529) Martie 17,.pe Valea Neagră 3. Aici sânt po= 
meniţi nepoţii lui Panco (Sen SuSkone nanonn). . | 

“După 1529, intrând în stăpânirea, Episcopiei de Roman, satul. 

decade, rămânând: selişte, ca dealtfel şi Dragomireştii de alăture; 

tot ai Episcopiei. Alt sat Pănceşti, în: "judeţul Roman, este în co- 
muna cu acelaş nume, în. stânga Siretiului 4. Un, altul e în judeţul 

Bacău5, altul în judeţul Putna 6, altul. pe Sireti, în Bucovina 7. ... 

Numele satului vine dela Pancu, nume: de Persoană, între. 
buinţat la Români. o 

Satul este cel puţin din vremea descălicatului, 
Dacă satul Pănceşti este cel de pe Moldova, din judeţul Ro- 

man, apoi Călugării din Dumbravă nu poate fi interpretat decât ca 

-1 Un Scorţea de ex. se intâlneşte în documentul din Ghib. Isp. 1! p 
236. Un Scoarţă este pomenit în uricul din 7005 (1497) Martie 14, că a avut 
sat pe Idriciu, Î. Bogdan, -D. Şt.:2 p. 110. Mai pe larg, vezi Ghib. Sur. 18 p. 
91. Pentru locul la care mă refer vezi harta stat, major. Un sat Scorţeşti 
este în jud. Bacău (Dicţ, statistic al României 1, p. 82), altul a fost până nu. 
demult în fostul ţinut al Cârligăturii, lângă Albeşti (Frunzescu, Dicţionar to-.. 
pografic p. 425). Acesta este foarte vechiu, căci e pomenit de ex. în uricul 
din 7054 (1546) Martie 30. Acad. Rom. fotografii, pachet 10 nr. 15. Un altul 
e în ţinutul Orheiului (Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 187). Satul Popşăşti lângă. 
Pănceşti şi Ciortăneşti se aiîlă în o hartă a Trifeştilor, din 1844. (Originalul 
la Fundaţia Regele Ferdinand 1). 

„ 2 Harta stat.- major, planşa Roman, |. Bogdan, D. Şt, 1 p. 344. Frun- 
zescu, Dicţionar topografic p. 175. 

3 Melchisedec, Cronica Romanului 1, p. 159: EAHO Cta 8 urbee 
Aepitatrk CAE Ra AC AAA HX “naukă Ha numa nauieain ... „neAaa 
"CPApăre UEPHOro NOTORA, | | 

„ „4 Dicţ, statistic al. României 2, p. 804, Frunzesca, Dicţionar topografic 
p. 340, Harta stat. major, planşa Dagâţa. Acesta şi în 6956 (1448) Septemvrie 
15 (Ghib. Sur. 1, p. 276). 
+5 Dicţ, statistic al României 1 p. 70,- Frunzescu, * Dicţionar fepozralie 

p. 340, Acesta şi în |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 403-5. 
-6 Dicţ. statistic al: României 2; p, 742,: “Frunzescu cit.- 
7 Harta Bucovinei de Ed. Fischer, ' Acesta şi în 6936 (1408), Fevruarie 

16 (Wick. Woronetz und Putna 2 p. 199, Ghib. Sur. 5 p- 1-5, “Cu. data gre- 
şită 6931 Fevruarie 17). >:
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moşia călugărilor, care e satul Dragomireşti, dat Mitropoliei de Ro- 

man, de' către Alexandru cel Bun, cum se vede. din uricul” din . 

6996 (1488) Aprilie 41. 
" “Boerul Mihail Popşa, spune, uricul siujse Domnitoritor de mai 

înainte de Alexandri cel Bun. In: acte, apare întăia oară în uricul 
de donaţie din 1407. Se găseşte apoi în divanul boerilor în 6926 
(1418) lanuaiie 152 şi în urice următoare, sub” Alexandru cel 
Bun, Sub Ilie şi Ştefan, până în 6950 (1442) “Aprilie 53, când : a-: 
pare ultima oară. 

O nepoată a lui o aflu. în: 7000 (1492) Martie 304; Aceasta 
numită Neacşa vinde ocina ei „din drese'ce au fost avut moşul: 
ei Mihăilă. Popşea, dela moşul "nostru Alexandru Vodă, un sat pe 
Sireti, anume Cârneştii“. Mihail Popşea a mai „avut deci şi alte 
sate şi alt uric dela Alexandru cel Bun, care ne e necunoscut azi.: 
Interesant însă e. că satul acesta venea în aceiaşi regiune a Sire- 
tiului. EL. era frate probabil cu Oană Popşa şi Moişă Filosoful, din: 
6931 (1423) Martie 315, Ei-erau fiii ori : scoboritorii unui POpă, 
contimporan cu descălicarea şi poate şi mai vechiu. - : . 

Suceava. 1408 Septemvrie 16. 

+ din: “Târgul Romanului, :două sate: „Leucuşăuții lui Brătianu . 
E şi cu moara dela Fântână şi altul peste' Moldova, unde. 
_ pai a fost, Bratul şi Vadul dela. Moldova, : 
i din Jos de Roman. : II 

DEI i ma(e)rin Rite ARI “antean Apa EotRsAa roenoaaph: 36man 
MOAAaRcRouH, AHaEAMO - UHM Cuza au nAă anereaa “ cHMz To NA 

i 

Alexandru” Voevod dăruieşte: bisericei “Sfintei. Vineri (Paraschiva), | 

HE Oy3puTă Han sro o ca: (7), ORE sean „ev UHURAN e naun(a4) 
ACBpmi() op Maieae(a1) “n CHâUIOR păAcR Hi: ensenâansR no duuuan 
ECAVRI Să AFLE AULA AAA nepeke cTSneungulinaiz „FSenSAapeată; npea- 
ROMA nann(y), n Ba SApuzie "EA Hatmere n : Aaa ecavnu Mp eton 

1.1. Bogdan, D. Şt. 1p. 342-344, Vezi şi harta Stat, major, planşa Ro- 
man, Pănceşti-Dragomireşti. -. 

2 Oreste Popescu, Câteva. doc: nold. p. 3-4:: nenua MHyanase 
“3 Facsimil în Anuarul inst. de: ist. nat. Cluj 3 1926 532, 
:4 L Bogdan, D. Şt. 1 p..502, J A 6), p. 

5 Ghib. Sur. 1, p. 21. -
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ARATRUUA, 10. Nă poManonE TeprY ra AERR(7) cTonsunguaa ATH 
RADA RHACRINA - AMac'acntă HN AdAH ECAVRI ÎNPREH, Ton AR ceak o 
HâUIOII, BEMAN SĂ MOAAABEKOIL FANE FCTA AEVEVUICRUN BPATILANOEA n € 
MAHNOMA IUTE HA KPa, a Aptroe ECTA Sa MOAAaRSIO PAL EhIaA 

„EPATVAS, H Ad ECARI TOH:KE IUPRRH, BBOAR  We(7) moaaagmni: mure 
"NENE POAANCRA PEEL N CTepSuHiiH HETOH ROACCTII, TO cyee temi 
AdAn TEN UAREI "CTRIA' NATUHUN  CYBNURX, co Cyetată ACYoACAtz! Ha 

: BBKhI BRUNI. A HA. TO EHPA HAulre rocno(A)erea RhIULEIHCAH HAI 
AMKCANA pa BoEgoAni H Bkpa AkTei roeno(a)eriza At pomantoRa-u 

- BACHAHCHNA HI REPA Nana ARPEA CTApSCThI -H BpATi ere: H Akreu 
HRZ Hi KEpa Nata; Apare w(7) nkmua n Akren cron nkpa nana 

- ETAHHCAABA poTomnana n A ETen erou Bkpa nana MHkanaatiieta n Akai 
Erou REA. Naână BIOMETATE Îvna Hi ARTE ere ui KhpA Nană, RAAAA 
— ABOBHNRa H' Ekpa-Nata Hera AEOpunita n, Bkpa nana WAnA ARSPIUIRA | 
"Coakekere ui AkTen ere H BEpa:Nana "GpaTVaa: CTpAWEHUA Hi, EpaTini 
erou Akrei uyz-u Bkpa nana AURORA N Abreu ro n: „BEpa : nana 
„MAHABnulopoa n: A kre: ere n B'Bpa “Nana cina BRIPANUA i: A ETEN 
„ere H; Rkpa nana RTuIa TaAtpotiua n aka erou Bkpa Mâna, Hai 

- TANA UdtiiiKa -H a, Mâna cTana NcereAntiRa H. Rhpa cyek(y) Borapa 
MOAAARBER'NI(). n - Beattni(7) 4 „Maani(). a no „HâUIEM% :NHROTR: Kc 

„"TOpRIH HAV(7) BIT PSe(NoAaph naut semana w(7) Arkren na- 
uin(). nau w(r) pariu; natun() nau w(7). HALL ErO” NaeMeHE: HAN BVAR 

2 TOTO VH MTA, GH EM: nenepy MIHAH HAIErO „AdHiA n Hamere OT- 
REPEENiIA UITO ECAMhI AdAH PERU CT'hla NATHAN. 4A:KNTO Bl Xo- : 

kat w(r)naru TO HA KTO,Bhi XETEAZ MpHpAAITH, TOM. Ei To 
„W(T)haae B'hiac.-"TO TARCERIH IUTE ENI E'hIaz : UBORAATI W(T) ra:Ba 

u w(7) npu(e)rnta ere ATpn ui w(T), eră „n Beponnu(y) gi an(c)az 
„0 (7) rii cTyA w(r)uz „HHReHeRH() ue w('r) <Vek(y) cra n w(r) 
„.€TPO.H B&CEAHZCRATE NATpIApyA n u(7) MATpBONCAnTA name(r) n Ta= 
„ BORRIH UITE Rh EHIAZ „NSACREHz HI BAR NpRAATEAL -H: XHAOROMA 
„IDTE BOENaA, ȘAH, API: TPURAATOAV, 4 HA NOTREPiRE(t) nuHcaani cca 
eh couark npu, Wwewreuno(at) AMEPgonoan Th îvenâk PVEER; EpaTAla 

 ASFOAETA -H, NPUBHCHAH, ECANRI. nesa(r), Hala,” Ea), sis. CIRTALRA, si, 
. PRI 1. po. pa) a e i Pl) 

„? 

Traducere. Cu mila. lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

Domnul Ţării Moldovii, cunoscut facem 'cu această a noastră carte, 
tuturor cari vor căta la dânsa sau o vor auzi, că am făcut cu al 

. nostru. cuget bun, şi. cu. deplin . sfatul „nostru .şi am făcut pentru su- 
““ fletul Sfinţirăposaţilor domni! de” mai, înainte, înaintași ai noştri, şi 

20 
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„pentru sănătatea Domniei noastre şi am dat bisericii Sfintei Vineri, 
care-i în târgul Romanului, unde zace sfântrăposata maica noastră 

“Cneghina' Anastasia şi am dat bisericii aceştia două sate în Ţara 

noastră a Moldovei, unul este Leucusăuţii lui Bratianu şi cu moara 

care-i la Fântână, iar altul este peste Moldova, unde a fost Bratul. 

:-Şi am dat acestei biserici vadul de la Moldova, care-i mai jos de 

“târgul Romanului. şi părţile 1 din acelaş ţinut. - Toate aceste le-am 

-dat acestei biserici Sfintei Vineri uric, -cu tot „venitul, în vecii 

Vecilor, - i 
"Şi la aceasta :  'credința Domniei noastre, mai Sus scrisului A- 

“1exandru Voevod şi credinţa copiilor Domniei mele, Roman şi Va- 

silisa şi credinţa panului' Giurgiu -Staroste -şi a fraţilor lui şi a. co- 
piilor lor şi credinţa panului Dragoş dela Neamţ şi a' copiilor lui 

'şi credinţa panului Stanislav Rotompan şi a copiilor lui şi credinţa 

panului Mihailaş şi 'a copiilor lui şi credinţa panului Jumătate Ion . 

şi a copiilor lui şi credinţa - panului Vlad vornicul şi . credinţa 

“panului Negru vornic şi credinţa  panului Oariă vornic: de Su- 

-“ceava şi a copiilor lui -şi. credința panului Bratul Straovici şi a 

“fraţilor lui şi a copiilor. lor şi: credinţa panului laţcu şi a copiilor 

- lui şi credinţa: panului : 'Şandrişor şi a copiilor lui şi credinţa pa- 

nului - Sin. Bârlici şi: a copiilor lui şi 'credinţa panului. lugşa Tade- 

“rovici şi a copiilor lui' şi credinţa panului Iliaş ciaşnicul 'şi credinţa 

„panului Stan postelnicul şi credința tuturor boerilor moldoveni şi 

” mari şi mici. i - 

“lar după viaţa” noastră, cine va îi Dom Țării noastre; «fie 

“din! copiii noştri ori -din fraţii noştri “ori: din seminţia noastră sau 

" oricine, aceia :să nu-i strice dania noastră şi intăritura noastră, ce 

am dat bisericii Sfintii Vineri, iar cine ar voi să-i ia aceasta, ori 

- cine ar voi să-i strice: aceâsta, pentru ca să i-o ia, unul ca acela 

să: fie blăstămat- de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata lui Maică 

“şi de cei'12: Sfinţi şi îruntaşi apostoli şi de” cei:318 sfinţi părinţi 

::dela Nicheia şi de toţi sfinţii şi de sfântul şi atot puternicul pa- 
- triarh şi de: mitropolitul: nostru - şi unul ca acela să: fie asemenea 

şi lui luda vânzătorul şi jidovilor, cari au răstignit pe Hristos, şi 
„lui “Arie, cel de trei « ori blăstămat. 

« 

  1? 

a "Ţ Am tradus asttel pe erepâniiun. Ta trad. veche, din N, Torge, Stud. 
"şi" Doc, 18 p. 69: '„dini lature 'acelui ținutii“, Ea :
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Şi spre întăritură am: scris în Suceava, dinaintea - preastinţi- 

“tului mitropolit Iosif, cu mâna lui Bratei logofătul şi am atârnat 
„pecetea noastră. 

„. Inanul 6916, Septembrie 1 16. - 

Originalul la “ Acad. Rom.. Peceji 137.-E pe pergament cu 
pecetea cea mare 'atârnată, cu legenda : “+” neuaTt Îw CArBauAp e 

| seat moaaagbetei, Pergamentul, ca de obiceiu actele mă- 
“năstirilor, e foarte bine păstrat, scrisoarea foarte îrumoasă, semi- 

“uncială. O planşă a acestui uric se află în 1. Bogdan, Album pa- 

“leografic moldovenesc nr. 14. A fost publicat cu multe abateri de 
-Melchisedec, Cronica, Romanului 1 p. 101-2. O traducere dela 
"Acad. Rom. LXIII/33, :e publicată : de . N. Iorga, Stud. şi Doc. 18 

-(Constatări- cu privire: la viaţa : agrară -a Românilor) p. 69... Altă 
traducere la Acad. Rom. LXV/62, O copie la Acad.. Rom. ms 126, 
dăruit de [. Bogdan. 

Textul lui Melchisedec are pe lângă mute abateri ortografice 
:şi multe greşeli Ca: HENCAHCR, 84 ALEI, PocnoAApty, UptWB; rapr$, 

“nauta, kikruue anăcracit, UpkeRhi, cip Huen SeMAN etc, pentru c care 

-compară locurile cuvenite din document. 
Documentul este de 'o extremă importanţă. : Ne: arată, între 

altele, că în biserica Sfânta Paraschiva din Roman era_morimântil. 

:Doamnei lui Român Vodă, cneaghina Anastasia, mama lui: Ale- 
„Xandru__cel Buni, _Această biserică va ajunge cu vremea „Mitropolia 

„Moldovei de jos, în înţelesul de Episcopie." 

” Satele donate bisericii din Roman sânt în jideţăl Roman. Leu- 
-cuşăuţii este 'satul Leucuşeni “de: lângă Sabaoani, în comuna 'Ghe- 

„răeşti2. E pomenit între satele „Mitropoliei“ dela Roman, î în-uricul 

din 6966 (1458) Aprilie 12 şi 6996 (1488) Aprilie 43. “Satul era. 

:şi în veacul al XIV-lea, când era al lui Brăteanu. i | 

Numele îi vine dela Leucuş (dela Leucă, leucă), 

Din uricile lui. Ştefan. cel Mare, prin care se întăresc „Mitro- 
„poliei“- din Roman aceleaşi sate, aflăm că -al doilea sat, de peste 
Moldova, unde a “fost Bratul, e" satul: Dragomireşti. Aşa în' uricul . 

din 6966 (1458) Aprilie - 124: şi 'în“cel din .6996 (1488), Aprilie” 4, 

  

  

. 1 N. Iorga, Gescnicnte des zum. “Volices 1, 160-161, Istoria bis, rome 
„ed, a 2-a 1, p. 78, Istoria Românilor în chipuri şi Koane, Craiova, 1921, p. 17. 

2 Harta stat. major, planşa Roman, Frunzescu, Dicţionar topografic p.265. 

"3 L. Bogdan, D, Şt. 1 p. 10: acSsSuianu şi p. 342: aekkSuianint, 
4 Ibidem p. 10-12: atSKSuann &niuu(€) TSprS n Aparcatipep, :-
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-unde -se. vorbeşte! chiar de dania lui Alexandru cel Bun 1. Satul nu 
-imai, este azi, “dar i. s'a: păstrat numele la locul Pănceşti-Drago- 

mireşti 2, 

Bratul, din veacul al XIV-lea, poate să: fi. fost cneaz, jude 

sau vătăman 3 sau chiar vreun boer, stăpân al locului cum e bună 
„oară Bratul Viteazul, Bratul Neatedul sau Bratul Straovici.. 

Satul e. „străvechiu, din veacul, al „XIV-lea. şi are numele dela 

“un Dragomir. - e 
ee E LD 

DI ae -- 

02 
. . a . î. sai 

Si “ Suceava. 1409 Ianuarie 28. - 
 Atexandru Voevod întăreşte lui Giurgiu Ungureanul: ocinele sale : 

“Ungureni, Suhodolul, .şi la Turluiu satele Proceştii, Sperleştii, 
- ss au i: Negrileştii şi Neag; unde este. Neagăş. jude 

şi mai i Jos, unde este Coman. .«: 

a] mafe)ri BIR, n aareanA pă, ROEBOAA ioeroăăpă BEMAN 

* msaqaketeti atita BHamenurte” Hecsiaa aneromz HALIMAMZ CVEHAME KTO 

HA Hb OVapiiT Han ro “oyeakuriir 4. „O:RE. TOTA „Beruuuzu 5 „AV ra 

„MAIA Natih KOVP:NZ OY ureyphuvaz.. AMA. Npateie “u “une. CAVE 

ea HAL, TE, An Bia biue sro. NpABeR. un Bkauye CAY 2RB Ao.Ha(c) 

“anca cani ere WEGRILOIS AtA(e)TA în, aa tema 4 eat CcY die Seman 

„eY. Meaaaneen CeAA w()itanită EVO Ha „nat 6 eo uret "pliu Case ACAiL 

ere: H NSĂAH 'Tore cy(r)acax cu. EHHOTBAAK ur) cadu(a). Win, otet] 
„IS "TE pAoMe ceda Ha n: Mk npouempiii n cnepaetţit. u terpnaen H ukra rae 

(er) nGrztiat. VA notte rĂE ser) ROMANE, To cate w() Ha(c) 

Aa, (er) OVpuka o caz ASXSA cata ua (a tn) alura, 46 lsap 

e urepScuoat) wT BAKOEA- NSU. 0) Epăya, C î.. .... .. . 

11 Bogdan, D. Şt. p. 342-344: Aaanit Ataă HâuliEro arta Asa: ROE- 
BOAH AER CEAA "4 Have “ AERRSIUAHĂH - “NOBbIINE pomaiota "TpEr dese UA 

- Apar oMin Ein - HE pemânen't para săi MOAAaRE, . 
» i 2 Harta stati major, planşa Roman. Frunzescu,- Dicţionar topografic. p 
175 : „moşie. .nelocuită,. în. judeţul Roman, p.. Moldova“, Asenienea în o hartă 
“a Trifeştilor, din 1844: “(originalul la: Fundaţia: Regele: Ferdinand 1).: Sate cu 
„acest nuine, se ailă şi:în jud. Neamţ şi : “Tutova. Dicţ., statistic al României: 2, mă 

31. Bogdan, Cnejii români, „Anal. Acad, Rom. seria a „2-a -t 26 
(1905) as st, p: “26-30, pi FR 0 e om 
. Ce dt : îi i EAI 

5; Poate. fi Şi, ieri pa baga tai, II 
::6 Intre” seninele L Ja am pus riumele 'satelăr, cari în: original-sânt şterse 

cu cerneală. - Pa ea Cr 
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ma ese d nSTa (2) w(7) norena, ra w(r) 'rsak npocru €. 
- d CŢ RaMENE, Ta npecrui. cphAn. ueperini Ha FSHEA Asan 

Co s..) TA ACANNA ACANHOR Ha ROUEN (2) ACN, Ta A Canueto 
Aoat 20 FANI EPOAR, "TA  npocru e Akakunal cveru Acanns Ta 
AA(saie) rep. Acanta to Hekoanra w(r) anca, Ta: rep . ACanneR 
A0 Rosa ulexoa)ara cv nsaku, "Fa Saaneueata. tr). TOAopa. ropi 
HA „Kone nslabk)ua u3ropuița W(7): RpăanraTre, Ta pori o 
NSTORZ, TA NSTOROAMA PO) A0 Rp2YA. To (cr) tr(c) „Xorapa ovare 
BRuSAVaI. 4 rkaval ceaamz W(7) pavu "ez cvenimu. Noe ui cz 
BEAM CKOHMIN CTapHaui Yorapuu ROVAA H3BkRa O: HRaant Henorui ete 
HAMZA HHBoan ua gkiChi BR n A TEA erou CVUVUATEOMA sro 
4 upkoyusuaromni ro nu: npbiyptTromă Eero n Bee. poa ere 
RO(M0) 2 ca H3HaHACTA "HBUANBANĂUU. A Ha VO E(eT) îkpa namere 
PTEA BRIMFRHCANAOIO AAEKCANApa ROERSĂII n B'kpa ANETEL UAunya n. 
&bpa nata eranu)catta 3 poramnata n. nkpa nana Atanasiu cea 4 u 
pa nana itp Hi BEpa nana BAAiĂA  ARBOPiita H REpA Nana 42 
AETATE ÎHA H EEpă Nana TpPHBROEA H REPA Mata HErBA ABBA ui 
REpA NANA WAUHA AROBUNRA cvuagekere, BEpa Nana gazuu, atpa nâua 
cHUA Bpăanud, &'Epa Nana Basa cephretoro, B'kpa nana enennua; &kpa 
(Nana e cae ee ee e DEBHNRA, BEPa Mana ADMORVIIA CTOANHKA, 
REPa NAă NATaA UANINURA HERBA NANA CTatd NCCTEANHKA -H EICTHApIIHKa 
Hi &Ega cyeu(X) coapă (moaAateRniga ni BEAIK'RI)ȚA HI AMAARIE, 4 10 
HAEAMZ AHROTE ROTOB(RID) Mea a... BFMA Batai Hai w() 

Akrei nanu(5) nau w(r)sparet naun(y) Cuan w(7) nawmere). nacavente 
(HM SVPAA RTO (IS EH Hz HENOPĂȚIUHAZ HAUlE AdAniA dac EI HAZ 
CVTEPRAHAZ H cvEpintaz Sa HVZGE ECAVIL (HAZ) AdAH Sa UŞA NDARSP 
H BEpUSIO CARGO, (a Hi BVAIEIO! KpENSeTHI Rece ERUIED CANA 
BEARAL ECW HALEAW ECRpns)av "NAM . HCAHIR ASPOSETY,. Mican un 
npugkeiTi Han (nBuaTz Ri! CES. AMETY tatea, o e dat Bak(T) 
suai m(e)ua reiapk Ku, 

: Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domn Ţării Moldovii, facem cunoscut cu această carte a noastră 
tuturor care vor căuta la dânsa sau o. vor auzi, că această adevă- 
rată slugă a noastră, pan Giurgiu Ungureanul ne-a slujit nouă, cu 
dreaptă şi credincioasă slujbă, De aceia, noi văzându-l cu dreaptă 

1 Poate îi şi Akak i 
2 Orig. are ke. - 
3 Orig.:. eTaticaată, 

4 Orig.: AutaameRe. 
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şi credincioasă slujbă cătră .noi, l-am miluit,cu deosebită milă şi 

i-am dat în Ţara noastră a Moldovii, satele, ocinele lui, anume Un- 

gureanii, unde-i. casa lui şi, lângă acesta, Suhodolul şi via ce şi-a să- 

dit-o el şi la Turluiu, satele anume Proceştii şi Sperleştii şi Negri- 

leştii şi Neag, unde, este Neagăş jude şi mai în jos, unde este Coman. 

„Toate. aceste să-i fie dela noi uric, cu tot venitul, în vecii vecilor. 

: Jar. „hotarul, Ungurenilor, începând dela Bacău, din vârful . 

îm. «+ drumul din pârău, apoi de; acolea drept. . 

îm... la Peatră, apoi drept. prin. mijlocul: Cereteilor, la capătul 

văii ..-;. apoi valea ; pe vale, la capătul văii, apoi pe vale în jos 

ia un. vad, apoi drept la : Delean, gura văii, “apoi pe deal în sus, 

valea ce iese din pădure, apoi în sus.pe vale, până unde iese în 

Poiană, apoi pe: marginea pădurii de la Tudora, în sus, la capătul 

câmpului, la arsura dela Cârligata, apoi drept în pârău, apoi pe 

pârău. în sus până în 'vâri. Acesta este tot hotarul: Ungurenilor. 

lar â acestor sate: dela Turlui, cu'toate poenile: şi cu toate ve- 

chile “lor hotare, pe unde din veac.au umblat, nestricat lor nici- 

odată, în' vecii vecilor şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor 

lui şi: răstrănepoţilor iui şi întregului neam, cui i se.va veni mai 
deaproape. DI N A 

“lar. la aceasta este credința: Domniei noastre, mai sus scrisului 
Alexandru “Voevod şi credinţa. copiilor noştri şi credinţa panului 
Stanislav Rotămpan şi credinţa panului Mihailaş şi credinţa panului 
Giurgea “şi credinţa” panului : Vlad vornicul. şi credinţa panului Ju- 
mătate Ion şi credinţa panului Grincă şi credinţa panului Negru 
vornic .şi: credinţa panului Oană vornic de Suceava, credinţa. 
panului Vâlcea, credinţa panului Sin Bârlici, credinţa panului. Vlad 
dela Siret, credinţa panului Spenin, credinţa (panului ..... a, 
se ses Dernicul, credinţa panului Domocuş stolnicul, credinţa 
panului lie ceaşnicul şi credința panului Stan postelnicul :şi vistiar- 
nicul şi credinţa tuturor boerilor moldoveni şi mari şi mici. 

| o Iar după viaţa noastră cine va îi Domn Ţării noastre, fie din 
copiii noştri, fie din fraţii noştri ori din seminţia noastră, sau ori- 
cine, să nu le strice: dania noastră, ci să [i-o întăriască şi 'împu- 
terniciască, pentru că li-am -dat pentru a lor dreaptă ș şi credin- 
cioasă slujbă. -. i. . 

lar pentru mai bună întăritură tuturor celor scrise mai sus, 
am poruncit credinciosului nostru pan Isaia logofătul să: scrie şi să 
atârne pecetea noastră cătră această carte a. noastră.. 

In Suceava, în anul 6917, luna Ianuarie 28. .
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Original pergament, cu pecetea cea:mare atârnată, la Acad. 
“Rom. Pecete 1. Pergamentul are câteva rânduri șterse cu cerneală 
-contimporană, ceia ce înseamnă că satele şterse au fost: vândute 
-de Giurgiu Ungureanu. Afară de asta pergamentul. e şters și pătat, 
-de: aceia e foarte greu de citit. .Pecetea are marginile. stărmate şi 
“e foarte ştearsă. . 

O planşă în |. Bogdan, Albu paleografic moldovenesc nr. 
15. O copie cu-uneleabateri,:la Acad. Rom. ms 126, dăruit del. 
Bogdan. Documentul este :citat de Radu :Rosetti, Pământul p. 134 
şi:163, 1. Bogdan,.Cnejii'români în Anal. Acad. Rom. seria. 2-a, 
“tom. 26 (1903), secţ. ist..p. 24, D. Şt. 1, p.57,D. Onciul, Anal. 
„Acad. Rom. -seria:2-a, tom.. 27. (1904). secţ. ist.:p. 222; 

Uricul t-am. publicat și în n Buletinul Ion Neculce, asc, 7 (1929) 
p. 170- 172.. AI 

Că Ştersătura. unor sate. CU: „cerneală, este. contimporană. se 
“vede din uricul din 6940 (1432) Iunie :29, unde aceste. sate. lip- 
:sesc 1. Asemenea uricul din 6956 (1448) Septemvrie, 32... 

Ungurenii din .uricul de mai sus este satul de lângă. Bacău, 
-comuna Letea Veche 3. Este pomenit: şi în:7006: (1498) Noemvrie 
134. Numele îi vine dela Ungureanul, sinonim. cu Ardeleanul. Sa- 

tele aceste sânt, multe, răspândite: în toată ţara: în-Tecuciu, Putna, 

Bacău, Botoşani,. Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Gorj. Roma- 
“naţi, .Olt5. Unele din ele sânt foarte vechi 6. .: Pe 

Suhodolul, care după uric era alături cu Ungureni este satul 

“Sohodol, din comuna : Călugăra,: judeţul : Bacău 7. :: In acelaş. ju- 

deţ, nu departe, .se află şi Valea-Seacă, traducerea românească a 

lui Suhodol8. Numele este slavon coyya 'Aca4 (Vale Seacă). . ... 
Satul Proceştii nu mai este astăzi, cel puţin ca nume. Era pe 

1 Acad. Rom, Peceţi 5. Ti 
2 Acad. Rom. Peceţi 103... - RI E a a 
3 Dicţ. statistic al României E p. 76. £ 
41 „Bogdan, D „Şt, 2, p, 128:: „din: “iile. Bacăului, până în viile Un- 

gureanilor“, 
5 Dicţ. statistic al României 2 p. 866,- p. 876, p 118 apoi în 1 p. 76, 

“p. 104, în 1, p. 4, p.6, 2, p. 1036, 1  p. 284, p. 230, pi 296, 2 „pe 694, 1, p::400, 
"p. 424, 2,:p. 828, p. 672. 
“6 Buletinul Ion Neculce, fasc.- 6. (1927); p. 374-352, 1 Bogdan,. D. Şt. 1, 

“p. 111, 7,.233, 235-6 etc: 
07 Dicţ. statistic al României, 1 p. 60, Fninzesăui, "Dicţionar topogrăfic 

'p. 45) 
8 Ibid. p.72, Frunzescu, cit. p. 513. “Satul” e: pomenit şi în 6943 (1435) 

Ianuarie, 3 şi Yi 1584, 1730, 1738, ele, în „Uricariul, 10 p- 226-7, 228, 732, 233, 
38, 245 etc.
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pârăul Turluiu, ce se varsă în Tazlău, în regiunea satelor Turluiu 

şi Turluianul, din judeţul Bacău1; Satul este pomenit şi în uricul 

din 6940 (1432) lunie 29 şi 6956 (1448) Septemvrie 32. Aseme- 
nea este pomenit şi în 7054 (1546) Aprilie 223, iar în 7173 (1665) 

August 34, împreună cu Sperleştii. şi Negăşeştii, este arătat în ţi- 

nutul Trotuşului. îi are numele dela „moşul“ Proca şi e mai ve- 

chiu ca 1400, 
-.. Sperleştii erau în--sus de Proceşti, în partea ce a aparținut 

ținutului Trotuşului. Azi nu mai este; ca nume cel puţin. Este po- 
menit în.uricul din 6956 (1448) Septemvrie 3, de care a fost vorba 

mai sus, apoi în. 6970 (1462).Mai :155..In 1758, se arată alăture: 
cu moşia Turluiul 6. Singurul sat cunoscut cu acest nume este în judeţul 
Mehedinţi 7. Numele îi vine dela un Sperlea şi e mai vechiu ca 1400. 

Negrileştii nu mai este astăzi. Era în apropiere. de celelalte 

sate dela Turluiu: Satul era din veacul al XIV-lea şi-şi avea nu- 
mele dela „moşul“ Negrilă 8. 

Neagul, unde este Neagăş jude, era Ia. Turtuiu, în apropiere 

de Proceşti şi Sperleşti. In 6940 (1432) lunie 29, satul se numeşte 

Neaghişeşti. In 6956 (1448) Septemvrie 32, Negaşeşti este înpotriva 
Sperleştilor.: In 7173 (1665) August 34,. satul Negâşeşti este la 
“Turluiu, în ţinutul 'Trotuşului. Azi satul nu mai este, ca nume. Işi are 

“numele dela Neagăş şi este întemeiat la începutul veacului al XV-lea. 
Satul unde este Coman 'este tot la Turluiu, în jos de Neagă- 

“şeşti. Coman este cneaz, jude sau vătăman sau poate chiar un 

vechiu proprietar al satului. Poate este satul Comăneşti, din judeţut 

Bacău 9.. In 6970 (1462) Mai 15 10. este selişte.. Este pomenit şi 
în 7246 (1738) lunie 2011. Işi are numele dela Coman. - 
  

1 Frunzescu, Dicţionar topoeratic p. 496. 
2 Acad. Rom. Peceţi 5 şi 103. 
3 Uricariul 10, p. 227. 
4 Ibid. p „230. 
5 Bokdan, D. Şt. 1p.55 : enepanr 

„6 Uricariul 10 p, 241-243, 
ei 7 Dict- statistic al României 2 p: 580, : Feunzescu, Dicţionar topogra- 

ic p. 
: 8 Sate, cu acest nume, se găsesc în jud. Putna şi Tecuciti Dic - 
tistie al României 2,-p.784, 874 Frunzescu, Dicţionar a Și Tecuc p. (piot Ea 
pre cele din trecut, dela Vasluiu, din ţinutul Chigheciului, despre.cel de pe 

- Moldova, de lângă -Drăguşani şi Stroeşti, vezi: Arhiv.. Stat. Iaşi, Anaforale nr. 
29 fila 158 r. N. Iorga, Stud. şi Doc. 7 p. 284, asemenea 5, p- 216, Ghib. Sur. 

:2 p..168, apoi în 18 p. 154. 
fie şi 9 Dicţ statistic al României, 1 p. 66, Frunzescu, Dicţionar topogra- 

10 1. Bogdan, D, Şt..1 p..55: 
11 Uricariul 10 Sta p: QROAMA) ISRO. ceanuiur.
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Tudora. din hotarnica Ungurenilor e necunoscută azi la Bacău. 
Intrun uric din 7092 (1584) este însă pomeniti. Aici-e pomenită 
şi Cârligata, care se găseşte şi în o hotarnică din 1797 Dechemvrie 
22, a satului. Sohodol2. O. locuinţă izolată, în comuna Nadişa, Ta- 
Zlăul de jos, judeţul Bacău, se numeşte Cârligaţi 3. Pentru nume 

vezi Cârligătura, numele unui vechiu ţinut, azi în. judeţul laşi. - 
La Delean, din hotarnica din 1409 a Ungurenilor mă face să 

fac o apropiere de Deleni, din.comuna Helegiu, plasa Tazlău, „Îu- 

deţul Bacău 4. Numele îi vine dela Delea5.. - :: 
- Boerul Giurgiu Ungureanul poate să fie. "frate cu “Petr. Un- 

gureanul, din 6944 (1436) Iulie 246, şi € care avea sate în aceleaşi 
Părți, în Câmpul lui Dragoş, at 

23. o Sa 

“ Suceava. 1409: Aprilie 18.. 

Alexandru Voevod dăruieşte” mănăstirii “Sfântului Nicolae, din 

| Poiana Siretiului, bălțile dela ' “Gura Şumuzului, până 

în hotarul dela Hetci şi un loc de vie, 

+ male) Butler Ani aneRcaui Ap: BSROAd POCnoAApn Beal 

anagaeri UHM BHAMEHNTE HCCHAZ AHETOAA Hattiilaa o ci Mz KTS 
Ma Uh CVApUTA Han ere”. cy carnat) : ORE ECAVNI SVuniuAn Sa auiie 
ALă Akaa nepeecronouut ulin az NpEAROMZ n Epariii naunti(j)- H Sa 
TANE BABARIE H Adatt. ECANI „ANSIIACTIIpEBIA CTrE HHROAI UITE Ha Ne- 
AAN cupaTnee(av), “W(7) CVeTA UICYMOVaA BOACTA pe - Eu uukTre 
CMEaAn ASBHTH AO XOTap(a) A EETR Ha XePUE A EMusT EcAhI: Adi 
Toate Sue iipetil mkeTe r (a). ABBHTE CORE CoAuTiI suioroa(A) n 

tos! 

1 Uricariul 10 p. 228: : “scrinele Suhodotului şi până î în “Calea Tudorei,, 
acea -cale.a Tudorei... drept în Cârligata“. 
2 Ibid.-p. 247: „pâră în Cârligata“, 

3 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 197. 

„ 159.. Sate cu acest 'nume sânt multe în Moldova, jud. 'Tecuciu, Vasluiu, Bo- 
toşani, “Fălciu, Dorohoi (Dicţ. statistic al României. 2, p. 878, p. 870, p. 982, 

p. 996, asemenea 1, p. 114, 382, Frunzescu, Dicţionar topografic pe 159), apoi în 
lifov, "Mehedinţi, Olt, Gori (Dicţ. statistic al României 2 p- 504, p.- 572, p. 
634, 1, p. 422) : 

5 Cp. . Bogdan, D. Şt. 1, p. 164, 362, EI 
6 Ghib. "1sp. 1: p.9 PD OR 

„Tu făcut ca v, . a 

4 Dicţ. statistic al României 1 p. 80, Frunzescu, "Dicţionar topografic ” 

10
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cauinare! dneean apa BROEBOARI ÎI B'EpA' CHA  AMETO POMANOEA 1 Bkpa. 

NANA €TANHCAAZĂ pPOTEMNANLA Hi EEpa Natd: XPHUROLA Hi RBA Iana: 

IPB N EPA NalA RâaAa AROPHuita 1 R'Epa NANA ASIDAMETATE învia. 

Hi Rkpa Nana CHA: BIpanda Hi BEBA Nana HEPpA AKopuiRa ui kpa 

Matia Wană ARSPHNRA Hi Bpa nana GpATV(a4 eThpaczituă 1 &kpa mâna 

euaunita n: pa Nana Auro Hi REpa nana ASACUR Wa ETOAnHka H 

hpa mata HATIAUIA VaiUuHRA Hi B'Rfă UAta CTANA 'NCCTEÂNHEA HI Buc= 

Thâpnusa n Rkpa ovch(4) Beapz mMoapaneknija n Beauty) ui ata- 

ani). 4 09 nau: 4) UROTE RTS Hale) GERITII POENOAABI: OY SEAMA 

Haneni Hânt wi7) Bparin uamu() u(a)2 Qwrz)3 Aku nani sant w(r) 

Hauit(r) mnacmene Hanu BY (4) sro To IAMA UITE Bi HENSPVUINALN UITo 

ECAVRI Ada TEA AMOCHA)ETUpER A “CTro HHROAhI, 4 Ha NOTREpmentie: 

BEA Ran ECAMI HANGA EHAHOAMV GPAPAN AOCORETA NHCATH 11 NPHBII- 

enTu neua(T7) naula K cea ancTy nana, 9 couank kab(7) Sua 
dhpitanta și. 

Traducere,- Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

Domn Ţării Moldovii,. facem cunoscut cu această carte a noastră, 

tuturor care vor căuta la dânsa. sau o. vor auzi, că am făcut pen- 

tru pomenirea sufletelor  sfântrăposaţilor înaintaşilor şi a fraţilor: , 

noştri şi pentru sănătatea noastră şi am dat mănăstirii Sfântului. 

Nicolae, care-i în Poiana Siretiului, bălțile dela gura Şumuzului, ca. 

nimeni. să nu cuteze.a pescui, până în hotarul care este la Hetce.. 

Şi încă am mai dat acestei mănăstiri locul. unde-i place să-şi să-- 

dească vie şi să aibă în vecii vecilor .cu totul. 

Şi la aceașta . credinţa mea, mai. sus scrisului Alexandru Voe-. 
vod şi credinţa fiului meu .Roman „şi credinţa panului Stanislav: 

Rotompan şi credinţa panului Hrincă şi. credinţa panului Giurgiu şi. 

credința panului . Vlad vornic şi credinţa panului Jumătate Ion şi: 

credința panului Sin Bârlici şi credinţa panului „Negru .vornic şi cre-. 
dinţa panului Oană vornic şi credinţa panului Bratul Straovici şi: 
credinţa panului Vilcea şi credinţa panului Iaţcu şi credinţa panului. 

" Domoncuş stolnicul şi credința panului 'Iliaş 'ceaşnicul şi _ credinţa 
panului Stan postelnicul . şi vistiernic - şi credinţa tuturor “boerilor 

” moldoveni şi mari şi mici. . 
"lar după viaţa noastră, cine. va. fi Domn î în Țara noastră, sau 

din fraţii noştri sau din copiii noştri sau din seminţia noastră Sau. 

1 n lipseşte. 

2 Sic. 
3 Lăsat la o parte. 
4 Orig.: aoerupekv,
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oricine, acela să nu le strice ce -am dat acestei mănăstiri a.  Stân- 
tului Nicolai. _ 

Şi pentru întăritură,. am 1 poruncit « credinciosului nostru Brateiu 
logofătul să scrie şi să atârne pecetea noastră cătră această carte 
a noastră, 

In Suceava, în anul 6917 Aprilie 18. 

Originalul pergament la. Arhiv. Stat. Bucureşti, Are pecetea 
arhivelor. statului. şi: „vădut A. Bujorenu“. Pergamentul are pecetea 
cea mare atârnată, cu. “marginele pe jumătate sfărâmate. Are le- 
genda: +. n(euarn: îm darea ap ROXEROAR POCNOANHh SEAMA MOA: 

AdBCROII sf. Pergamentul este foarte bine păstrat şi scrisoarea se- 
miuncială, foarte îrumoasă. O planşă în L „Bogdan, Album „paleo- 
grafic moldovenesc nr.. 16. | 

A fost publicat şi de Hasd. Arh. Ist. 1 p. 11- 12, cu abateri 
ortografice şi prescurtări, Inlocuieşte pe m prin w. N'a citit pe 
Bratul Straovici. Pune pe xeru-,. care este foarte clar, cu' semn de 
întrebare. O copie -la Acad. Rom. ms 126, dăruit de I. Bogdan: 

In uric este vorba de bălțile ce „sânt, la, vărsarea Şumuzului 
în Sireti. Ri 

Hetciul 'este' satul Heci, dia comuna Lespezi, udeţu Falticeni 
(îost Suceava).  .: -- Dia Aia Sică 

- Satul este. foarte vechiu, cred din veacul al XIvea. + 

m 

Suceava. 1409 Noemvrie 7.  .., 
Alexandru Voevod dăruieşte Mănăstirii ce-i la Nemţişor, un iezer 

la Prut, anume Luciul. 

“e ma(e)rin: BIRie aa " aaecantAgă BOIEOAA „peenoadph Bean 

MOAAIBGCROH UHHMAMZ ” SHAMENNTO HECHAZ - ANCTOMZ NAU MA o caz 

KTO Id HR CVABIITA MAH ES, CVEARIIIN TA „0XE ECAVRI CVUNHIAII Sa Ai 

Alia Ataa NpEAROBE. HAI Ha NAUIE BASpokbt, ri “Aaaut, ECMTRI A0- 
HACTRIBEBH. CTTO. CVSHECENIA YpHCTOEA UITE Ha EM UAILLIOPIA Sano esepo 

Hă NpyTE Ha HAA AVuievaa HHRoAt Henepeiuetg ua kim. Bkutrna, 

1 Dicţ. statistic al României 2, p. 852, Frunzescu, Dicţionar topografic 
p. 232. Un sat Heciu este pe Valea” Kitul, “jud. Bălți Dic. „Beogr, al Ba- 
rabie p. 112). et. .



72 | 1409 

d HA "TO REDA UAMEro POCNSACTRA BRIIDENICAHNAFO a dtREaH A pa ROEROA m! 
H B&pa cyek(j) Botapz. AoaAaRbetni(, . 
--“uea(u): ev csua(B): e ar) sus. nor) 3. pt KO RpaTAb 

ASroaETa, 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru. Voevod, 
Domn Ţării. Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră, 
tuturor cari. vor căuta la dânsa sau o vor auzi, că am făcut pentru 
pomenirea sufletelor. înaintaşilor noştri şi pentru sănătatea noastră 
şi am. dat mănăstirii Sfintei Inălţări a lui Hristos, care-i la Nemţişor, 
un iezer pe Prut, anume Luciul, nestricat niciodată în vecii vecilor. 

„Şi la. aceasta credinţa Domniei noastre, mai sus. scrisului 
Alexandru Voevod şi credinţa tuturor boerilor moldoveni. 

Scris în Suceava, în anul 6917 Noemvrie 7, cu mâna lui 
Brateiu logofătul. 

- Originalul pe pergament mic la Arhiv. Stat. Bucureşti, Mă- 
năstirea Neamţului, depuneri particulare nr. 4198. Opisul docu- 
mentelor Mănăstirii Neamţul fila 44 r. Scrisoare semiuncială. În dos 
notiţa „Vatra lazului“. Pecetea s'a pierdut, 

O traducere românească la Acad. Rom. CLXXV/2, cu data 
Noemvrie, fără zi. (Creşterea colecţiilor Acad. Rom, 1915, p. 58). 

O copie la Acad. Rom. ms 126, dăruit de [. Bogdan. 
Mănăstirea dela Nemţişor este Mănăstirea Neamţului. Acesteia 

întrun uric din 6955 (1447) August 221, i se întăreşte între al- 
tele şi Ozerul Luciul. Iezerul Luciul în 1742743 era al Mănăstirii 
Solca, care avea pricină cu Moldoviţa pentru el. şi este arătat la 
Fălciiu 2, 

Suceava, 1409 Noemvrie 16. 
Alexandr Voevod dăruieşte Mănăstirii Moldoviţa Vama Moldoviței, 

T male) Bile Mn anca Apă EOEROAA recnioaapi BEA 
MCaAatckoit crunt BnameniTe UCcHAA AHETOAZ Halun AZ Syeuma 

-KTo nat CY3PHTA HAR" Ero CVeAhIUINTZ, oii FEAR o “Han 34 Albe 
Ati A RAa NpsAketz naum) n 3a nau: BAopoRte H Aaan ECAVII 

zi. 1 Arhiv. Stat. Bucureşti, Mănăstirea Neamţ, pachet 21, nr; 6, I. Bogdan. Albura paleografic * moldovenesc nr. 38, St. Nicolaescu, Doc. sl. rom. „P 221. 2 Buletinul Com. Ist. 1, p. 260.



1409 73 

AVRIPO MSAACRIIKGE AOINACTIIpERA garegkuTeni ngu(c)ren Bun: ro 
d MOAAORIIIH CVpHkz co ovenmz aexoae(u) ua BE! ahkuwnia. a 
Ha To REpa tauisro roene(a)erea eniuenincanuare ANEKCAHADA ROEROA Th. 
4 R'RPă NAHa CPANHCAARA POTOAMNANA îi REpA Matia MHXAHAaERA n BR'kgA 
Nâtă RBA Ii Rhpa Nana ERaeTaTre îvna Lu Bkpa nana Herguna ui 
RRpă NANA Wăttă AROPIIIRA COUABRCROTO HI REPă Nana PPHURORA Hi &kpa 
aa CHA B'RIpanu Hi. Bbpa nana RAsAa cupâ(r)exero n kkpa nana 
CREA îi KEpA Nana BAGA AROPHHRA N REPA NANA IU4uĂ pHmopoRa n 
Bhpa Mana tautoRa HI Rhpa Mâna CTAHa Npeoyreekero ui Bkpa nana 
ACMCURVILA €roanntă. n Kkpa Nână HAfraula uaninika n E'kpă nana 
CTâNA INOCTEAINKA H eneriapuma H BEpă nana ruina n Rpa cven(y) 
ESIABE N REAHRRI(C) i Aaa (ja. no Hautaiă îtnnork RoTepmIu 
HaAW(T) BUT rocnoAazh S naut Bean Han w(r) Akrai: nauiui(X) 
nat w(7) apartin. nau) nau w(7r) namero NASMENE HAN EVAN KTE 
TE MAX MITOBRI MENCPVIIAH HAUltro Adnia, A KTE HMeTr Nopyuluru 
TAKOBRI UITEBN ERIAA NBCRAATE w(7) ra Ba n w(r) upu(c)raia eros 
ara un w(7) crin ui „ REBXoRUu(y) gi an(eha H w(7)rui cr 
w(7)uz ukeneru(1) n. w(7) ovenga crkz n TAROBRIN UITE GI BhIAZ 
neaseiz îcțak îckapiwTbeRâat Hi NpesAAToa “APUS. EH ACROM 
UITS pERAN MA XA Cca Hamtre KpoRh ere nă rui(() n HA UAACya NYZ. 
A HA noTEep:ăenie TA Rea kat rea Manea BIpuSAiV, cpaTER a9- 
ToAETR nhearu n ngukeuru ntua(7) nana, a 
E o coua(B) n at) ssusi ner(u)epa ni 

Traducere. Cu niila. lui Dumnezeu, “Noi Alexandru Voevod, 

Domn "Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră, 

tuturor cari vor căuta-la dânsa Sau. o. vor auzi, că am făcut pen- 

tru pomenirea sufletelor . înaintaşilor noştri şi pentru sănătatea 
noastră şi am dat Vama Moldoviței Mănăstirei Bunei Vestiri a 

Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, € care-i la a Moldoviţa, uric cu 

tot venitul, în vecii vecilor. .!: . îi 

Şi la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scrisului 
Alexandru: Voevod şi credinţa panului: Stanislav Rotompan şi cre- 

dinţa panului Mihailaş şi credința panului Giurgiu şi credinţa. pa- 

nului Jumătate lon şi credinţa panului Negrea şi credinţa panului 
Oană vornicul de Suceava şi credinţa panului. Grincu şi credinţa 
panului Sin Bârlici şi credinţa panului Vlad dela Sireti şi credinţa 
panului Spenea 'şi credinţa panului Vlad vornic şi 'credinţa panului 
Şandrişor şi credinţa .panului. Iaţcu şi credinţa. panului Stan Preu- 

1 Sic. 

10 

20
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tescul şi credinţa panului Domoncuş stolnic şi credința panului 

lliaş ceaşnic: şi credința panului. Stan: postelnic! şi vistiernic şi cre- 

dinţa panului lugşa şi credinţa tuturor boerilor şi mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn în Ţara noastră, sau 
din' copiii noştri sau din fraţii noştri. sau din seminţia noastră sau 
oricine, acela să nu le strice dania. noastră. lar cine le va strica-o, 
unul ca acela să fie blestemat de Domnul Dumnezeu și de Prea- 
curata lui Maică. şi de. cei 12 sfinţi şi fruntaşi apostoli şi de cei 
318 sfinţi părinţi dela Nicheia şi de toţi sfinţii şi unul ca acela să 
fie asemenea lui Iuda Iscarioteanul şi blăstămatului Arie şi jidovilor, 
cari au strigat asupra lui Hristos, mântuitorul nostru, sângele lui 
asupra lor. şi asupra copiilor lor. . 
- lar pentru întăritură acestora, am poruncit credinciosului nos- 
tru Brateiu logofătul să scrie şi să atârne pecetea noastră. .* 

In: Suceava, în anul 6917 Noemvrie 18. 

Original pergament la Consistorul Mitropolitan din Cernăuţi, 
foarte bine păstrat. Scrisoarea uncială. Documentul e liniat. Are 
atârnată pecetea cea mare de ceară roşie, foarte bine păstrată, cu 
legenda : +. NEVATI ÎWV CAFĂAnApA ROEROARI PH BEMAR AMOAAaRnekoi. 
O planşă în Enţiklopediia slavianskoi filologhii (Petrograd, 1916) 
planşa nr. 115. O copie cu puţine greşeli ortografice la Acad. Rom. 
ms 126, dăruit de |]. Bogdan. A fost publicat în traducere germană 
de Wick. Moldowiza p. 56, “după original. Are* menţiunea Sr. 
"(= serbisch) şi H. P. (atârnă: pecetea). - Traducerea este exactă. 
Are însă „Shumetatew“, pentru „Jumătate Ion“ şi * „Sohnes des 
Bărlic“. pentru „Sin Bâlrlici“,- Sin fiind nume propriu. 

Vama : Moldoviței este satul: Vama, dela vărsarea Moldoviței 
în. Moldova 1. Pe âici, din vechime, era un punct de vamă, pentru 
Ardeal. Cea. mai . veche - amintire o găsim în actul comercial din 
6916 (1408) Octomvrie 82. In 6919 (1411) Aprilie 14,: se arată 
hotarele satului 3. Satul e. pomenit şi în 6951 (1443) Noemvrie 294 
şi în 6955 (1447); Fevruarie 11, din care allăm că Satul, din” bă- 
trâni,. a avut. ca. jude” pe Crâstea5, a 

“1 In Sama Mănăstirii Moldoviţăi (Buletinul Conu “It. Ip , 229), Vama e arătată sat cu oameni, la ţin. Sucevei. Cp. şi Harta Bucovinei, ile Ed. Fischer. 2 Acty zapad, Ross. I-nr, 24, Hasd. Arh. Ist, 1:p 131: V MOaAazHiuu. 
3 Iaţimirski, Darstveniiă jalov... gramoti mold. în Drevnosti trudi Slav, kommissii imp. mosk. arheolog. obştestva p. 292-293. - 

-4 Ibid, p.' 294-295 şi [. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 35: MRITO_HAENVEMO_ MRITE W(T) MOAAARHILE HN cz CEACAVn. 
5 Consistoriul Mitropolitan din Cernăuţi nr. 3: MhITo..H ASuu AS
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26. î 

“Suceavă. 1410 Fevruarie 45, 

Alexandru Voevod dăruieşte Mănăstirii Moldoviţa munţii Suhardul 

Mare şi Mic. Se arată hotarele. 

+ ma(e)riro nziier ani anrBa(u)apa Bore(Aa) r(en(4)pr sean 

me(a)aa(e)exeu annu(4) snameaure ni cuțit) an(e)ro(ar) uanm(m) eyen(a) 
ETO Ha(u) Băapii(7) nau ro. oveaninn(7) uTOuni We Cat CVuni Han 
Sa Auie Am AA. npe(A)sean nanu(y) n Ba tate SAcpotir H_Adati 

ECANI 1 NOAWAcBAAu HaulS: HeRS casAauS. aeona(e)ru(p) mire ua. mo(a)- 

AASHUU HAr(2t) e(cr) Xpa(u) garenbipenie npu(c)r'Bu B(A)uui cz nad 
HI BA HMA Eeaukiut cSa(phan n Maaiit, a Xore(p) re) naau una) 
noue(u)me w(7) aps() npkuz(n). ue (er): ue(4) ersatio(i) kpz= 
HHUE SY AaaSp Ro(unuS, A04$ Rounuisn 40. nazruuu(ui) ga(n)o(a),: si 
w(7) Ta(4) AoaS. 40 Reako(1)- Rol) n: w(r) rra() keanke Ro(u)- 

HO 0 : nuo(p) Beanke(a): cSya(p)aS n w(r). ra(u); npe(e)re ua 
at(a) ae apz(5):cSxa(p)as, a w(r): ra(a): nzer: ns: Epz(0) cSxa(p)AS 
AS WBpzuita pSesa ui w(r) ra(m) Acak - norote(a) ac ph Bni(c)- 
Tpiiii n w(7) ala) acas. su(crpuere: AS.SCTHA NOTORA €Toyaente(1). 

Spzuituit n w(0) re(a). norone(m) 40 crSaene (1) Rpănnuui ti Ac epx(4) 
upana(u) nai() nenpxaa neuațu:(4), ros ace Aa r(cr) w(r) ue(c) 
Spu() rea) gumenncane(au) moua(e)rups cz gzeb(n) Askoacela). 
a nare Bkpa natmue(r) r(en(A)za nu(uu)nueana(r) aarzanapa tsege(ai) 
1 BkpA NAHă CTANHCAARA . pore(u)uana - n R'kpa: nana - AH YAHAatilEBa” 1 

BEpa nana: (pita ui REpa Mana ESMETATE ÎVHA'H BEGA Manta nergnita 

si BEpa Nâna WHa: AROpIiniă 'eSua( (E)ena(r). H-Kkpa natia rpu(u)ena H 

Bkpa Uattă Cid  Bpzanui ui: Rhkpa Nana Baga. cupa(r)ea(i ): n; &kaa 

NANA CNEHHUIA. HI UpA' Naă Raaga ABO(p)iar nt E Epa nana ura(n)apui- 
UIOpORA Hi BEBA. Nana rase. H pă nana cTana npi(v)recka(r) ni Bkpa 

nana Acme(u)sSura ero(a)uuia n Bkpa nana: HAHarua ua(u)uuna n g'kpa 
Mata cTata 'focre(a)uua ui B'kpa. Sen() Boraph-H Beatku(y) 1 avant). 
â ne name) ngork RTO GRAE(T) r(e)n(a)ps -S uame(r) ae(a)an uan 

w(7) Abe) uaun() nat w(7) Bparin namu() nau BS(A) kTo B5- 
Aer) re(r) we si na) uenepSiun(a) nameno. Aaania; sa ? to și (m) 
Sprnu(a), 4. KTO: nspsuu(r) Ad BRAT) npoa(r) v (7) e Ca BAH w(7) 

Srphekwu SEAMA ro (er) Hniate Monacrupk Ha serie: MSApaBIiupi u 
CEAC Mo e(c7) o athira PAL Bni(4) 2ESAE RpneT'k. „i 

10 

15 

20 

30
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npu(e)raa n w(7) gact(y) erru(y). a na o(a)ute kpkno(er) cu(a) ru(1u) 
nneann(a) geatan cca name(a) au(o)no(ar) Bpar acroberS nu- 

cari u neua(7) ripietenTu sz ce(m5) au(cT) name(a”, 
nn(c) S csua(8) gak(r) sili. m(c)ua dp. ei. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

Domn ării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 
tuturor cari vor: căta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că am 
făcut pentru 'sutletele înaintaşilor noştri şi pentru sănătatea noastră 

şi 'am dat şi am miluit mănăstirea noastră din nou zidită, ce-i la 

Moldoviţa, unde . este hramul Bunei Vestiri a Preacuratei Născă- 

toare. de Dumnezeu, cu munţii, anume Suhardul mare! şi mic. 

“Iar hotarul acestor munţi, începând din vârtul Jireapănului, 

care este deasupra Fântânii reci, la Coşna mică, înjos pe Coşna, 

până la păltinişul lui Banco, şi de acolo în jos până la Coşna 

mare şi de acolo pe Coşna cea mare, până la piciorul Suhardului 

mare şi de acolo drept la deal, până în vârtul Suhardului şi de 

acolo tot pe 'vâriul Suhardului, până la obârşia Rusaii şi de acolo 

în vale pe pârău până la râul Bistriţa şi de acolo în vale pe Bis- 
trița, până în gura pârăului Fântânii reci şi de acolo pe pârău, 

până la Fântâna rece şi până în vârful. Jirapănului, unde dintăi am 
început.. Toate aceste să -fie dela noi uric acestei mai sus scrise 
mănăstiri_cu. tot venitul... 2. îi Ut 

Şi la aceasta; credinţa . Domiiiei nbastre mai. sus , scrisului 
Alexandru "Voevod şi. credinţa panului. Stanislav . Rotonpan şi cre- 
dinţa panului Mihailaş şi credința panului Giurgiu şi credinţa pa- 
nului Jumătate Ion şi - credinţa panului Negrea şi credinţa panului 
Oană vornic de Suceava -şi credinţa panului Grincă şi credinţa 
panului Sin Bârlici şi credinţa panului Vlad dela Sireti şi credinţa 
panului Spenea şi credinţa panului Vlad vornic şi credinţa panului 
Şandrişor şi credinţa panului. laţcu şi credinţa panului Stan Preu- 
tescul şi - credinţa panului. Domoncuş stolnic - şi credinţa panului 
Iliaş ceaşnic şi credinţa panului Stan postelnicul, şi credinţa tuturor 
boerilor mari şi mici. 

Iar după viaţa noastră, cine va fi Domn. în Tara noastră sau 
din copiii: noştri sau din fraţii noştri. sau oricine.va fi, acela să nu 
strice dania noastră, ci să i-o întărească. Iar cine ar strica, să fie 
blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata şi de toţi sfinţii. 

Şi pentru mai bună tărie acestor mai sus scrise, am poruncii
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credinciosului nostru Brateiu logotătul să scrie şi să atârne pecetea 
către această carte a noastră. : pa „i 

- Scrisă în Suceava, i în anul 6918, luna Fevruarie 154; ris 

O fotogratie la Acad. „Rom, pachet 1, nr; 24, Scrisoare “tru | 
moasă. Are, pecetea cea mică atârnată. Originalul pergament nu 
ştiu unde se află. : O traducere “germană în Wick. Moldowiza p. 
57, cu menţiunea. Sr. Inceputul acestui uric 'e publicat de E. A, 
Kozak, Rezultate meiner : Forschungen im Kloster Sotawica, în 
Arhiv. î.'slav. Philologie 15 p. 196. Se vede că atunci'uricul era .. 
în Mănăstirea Suceviţa: In traducerea lui Wick. observ următoarele : 
Shirepă (ireapăn), păltinişul lui Banco este Ahoruwăldchen, Russaja. 

"Uricul este 'extrem de important. şi pentru. toponimie şi cu- 
vintele româneşti, 'ce cuprinde : : Muntele Suhard 1, „Jireapăn şi. Ji- 
rapan, Coşna2 mare şi mică, păltinişul Bancului, „piciorul Suhar- ; . 
dului mare, Rusaia, Bistriţa, din care unele există şi azi. . -- 

27. E 

“Suceava. 1410 Martie. 15 

Alexandru. Voevod dăruieşte lui Domoncuş stolnicul şi i fraţilor 

“săi Blaj şi. Iacob, fiii lui Ghelebi Miclouş, satele Caşen, : 
Ohtuz, Stcinişoreştii, Laslouții, Grozeştii i 

şi Stoeneştii dela :Vlicic. î 

“Talmăcire din uric vechiu sârbăsc. dela Alexandru Vvod. scris 
pe pergament în Suceava la anul 6918 Martie, 15, în zioa sfân- 
tului Lazor, în Sâmbăta a 6- lea. a postului mare... î:: > 

. Cu raita. ui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod Domnu, “Tării 

Moldovii înştiinţare facem prin această carte a noastră, tuturor cui .vor 
căuta pe dânsa ori cetindu-se o: :Vor. auzi, : pentru acest adivărat 
credincios sluga nostru, dumnealui „Domocuş. stolnicul şi fratele său 
Blaj şi lacobu, fiul lui: Ghelebi Miclouş, ce. au. slujit. ei mai înnainte 
Sfânt odihniţilor Domnilor ce au fost mai înnainte „de . noi, cu 
dreaptă și credincioasă slujbă, dar astăzi ne slujăsc noaâ cu 
dreaptă şi credincioasă slujbă. Drept aceia noi văzând a lor dreaptă 

aa rta Bucovinei, de Ed. Fischer. | 

10
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şi credincioasă slujbă cătră noi, i-am miluit. pe dânşii cu deosebită 
milă, de le-am «dat lor, în ţara noastră-a Moldovii, şasă sate, pe 

Caşen şi-pe Ohtuz, Stănişorăştii şi Laslovovţii şi Grozășştii şi Stoe- 

neştii dela Vlicic, cu toate hotarăle lor. Pe toate aceste de mai sus 

scrisă: Ji s'au dat. lor uric. cu tot. venitul, în „vecii vecilor şi fiilor 
lor şi nepoților, prestrănepoților. şi prestrănepoților de fii-şi. fraţilor 
lor. celor mai -de aproape: şi : fiilor lor, nepoților, strănepoţilor şi 
prestrănepoților de fii, în vecii-vecilor. : 

Şi spre aceasta este. credinţa - Domnii noastre de mai sus 

numit, noii Alexandru--Vvod şi credinţa a fiilor noştri! şi. credinţa 

boerilor “noştri : : credinţa - dumisale Stanislav Rotompan, . credinţa 
dumisale Mihailaş, credinţa .dumisale Giurgea şi. credinţa dumisale 
Oană vornic şi credinţa dumisale Negrea vornicul . . . . ,. şi cre- 
dinţa “dumisale : Bârliciu. şi credinţa dumisale - Vlad (dela Sireti) şi 
credinţă: dumisale Spenea2 . ... . ... credinţa dumisale - lugşa și 

credința dumisale. Procelnic Stoian, credința dumisale Bratul Strao- 

vici, credinţa dumisale Ilii paha(rni>c, credinţa dumisale Criste, cre- 

dinţa dumisale Stan postelnic şi . visternic şi credinţa tuturor boe- 
rilor ai Moldaviei mari şi mici. 

lar după viiața noastră cine va fi domn Ţării noastre, ori din 

fiii noştri ori din fraţii noştri ori din săminţiia noastră sau oricine 

va fi domnu, acela să nu le strice lor daniia şi întăritura noastră, 

fiindcă noi le-am dat lor, pentru a lor cea a dreaptă şi credincioasă 

slujbă. i « 

Şi spre întăritura tituror acelor. di mai sus scrisă, am po- 

roncit credinciosului nostru, dumisale Brateaiu logofăt să scrie şi 

pecetea noastră să o lege, cătră” această Carte a noastră, 

Suretul e din 1829: Iulie. 4 şi se află la: Acad. Rom. LXII/221, 

EI a fost publicat, fără lista boerilor, de Radu Rosetti, în Anal. 
| “Acad! "Rom. seria 2-a, tom. 27 (1905) secţ. ist. p. 252.- Un rezumat 

de: Stan Cașin. 

a publicat şi ' N. Iorga, Stud. şi 'Doc.: 18 p. “69, E menţionat: de 
Radu Rosetti, Pământul, -p. '163 nota; -::::-- 

Caşenul este: satul Caşin,: din plasa Tiotiș, judeţul * Bacău3. 
In 6951 :(1443): Iunie 20, se întăreşte o  selişte la Caşin, mai: sus 

1 În suret: vorcul. - 
» Stenic, 

3 Dicţ. statistic al României 1, p.. 88. 
4 Arhiv. Stat. Bucureşti, Condica Asachi: 1 (ar. Arhivei 261 bis/613).
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Satul trebuie să fie foarte. vechiu. In ori ce caz, el era în 
veacul al XIV-lea. La - 

“ Ohtuzul.. corespunde cu Oituzul de azi. Azi nu mai e sat, 
Poartă acest nume un pârău, o trecătoare, 'un munte, o vale, din 
comuna Grozeşti, plaiul .Trotuş, . judeţul Bacău 1. Satul a dispărut 

Sau şi-a schimbat. numele, intrând ca trup. în vreunul din satele în- 
conjurătoare, poate în Grozăşti. In 1410, satul se chema Ohtuz, în 

6970 (1462) Octomvrie 62,.valea se chema Octuz.. Aceasta cred 
este forma veche. Numele este foarte vechiu. 

Satul Stănişoreşti nu se mai întâlneşte pe la Oituz. Un sat 
Stăneşti este în comuna Măgireşti, judeţul Bacău3. Numele vine 
poate dela Stănişor (dela Stan), Satul 'este 'din veacul al XIV-lea. 

Laslăuanii nu se găsesc pe la Oituz 4.: Satul îşi datoreşte nu- 

mele unui Laslău (Vladislav).- Satul. era şi în veacul. al XIV-lea. 
Satul Grozeşti este - cel de pe :Valea. Oituzului, plasa Trotuş, 

judeţul. Bacău 5. Numele îi. vine dela Grozea. Satul era a şi îi în veacul 

al XIV-lea. : DE - Di 

„Satul Stoeneşti nu mai: i este. în părțile Oituzului. Numele. Îi - 
vine dela un Stoian, cum e: Stoian „Procelnicul. „Satul. era. şi 1 în 

veacul al XIV-lea. 

Ghelebi Miclouş, tatăl. stăpânilor satelor din 1410, este « con- 
timporan descălicatului. Dintre fiii lui, despre care documentul 

spune că slujiseră Domnitorilor de mai înainte de Alexandru cel 
Bun, cel mai cunoscut . este Domoncuş sau Dămăncuş stolnicul. 
Boer mare de divan apare în documente 'din 6917 (1409) Ghe- 
narie 286, în' întreaga domnie a lui Alexandru cel Bun, apoi sub 

llieş şi Ştefan şi până în 6945 (1437) August.197, de când nu 
se mai, întâlneşte. In documentul extern din 6944 (1436) Septem- 
vrie 198, el se numeşte Damacuş dela Serejel, ceia ce înseamnă 
că aici îşi avea aşezarea. | 

  

- 1 Marele dicţ. geogr. al Rom. p. 555, 556, Frunzescu, Dicţionar” topo- 
grafic p. 328. 
„2 Bogdan, D. Şt. 1, p. 63: nd wETSs, corectat, de Bogdan, fără 

dreptate, cred, în WuTr33, a E 

3 Dicţ, statistic al României 1, p 66, 
Laslăuanii, încă din vremea lui Alexandru cel: Bun, s'a numit şi un 

sat peste Prut (|. Bogdan, D . Şt. 1, p. 434) şi altul pe Cracău (Ibid. 2, p. 59). 
„Acesta a fost al lui Laslău Globnicul. Cp. şi Ghib. Sur. 1, p. 262, Isp. 1* p. 193, 

5 Marele dicţ. geogr. al României 3, p. 653. Un alt sat Grozeşti a fost 
„pe Stamnic, la Vasluiu, în 1484, 1488 (1. Bogdan,:D. Şt. 1 p. 288, 325). 

Vezi mai sus documentul nr. 22: s.n. ACER 4 CI VAHHRA, 
7 Ulianiţchi, Materiali p. 54-55, , 
8 Hurm. Doc. 1, p. 865: nant AaManSuz CERE EASECREIILe E vorba 

pi.
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“In 6942 (1434) Ianuarie. 29, Ştefan Voevod întăreşte tuturor 

fraţilor alte sate, la Crasna, 

Fiii lui Dămăncuş stolnicul. sânt 'Tador.: Damancuş,; din 6964 

(1456) lunie 82, şi Steţco Damăncuş, de sub. Ştefan cel. Mare, 

care se înțâlneşte. din 6965 (1457) Septemvrie 8:şi până în 6976 

(1468) : Septemvrie 243.: Pentru neamul ii : Steţco, vezi şi uricele 

din 6978 (1470); Iunie 5,6998 (149094 Martie 7, 6999 (5, 'Oc- 

tomvrie 15 4. şi "7077 (1569) Iulie 15, ” Ie 

a * Suceava. 1411, laiuarie. 5 

6919 9 (411) lanuarie: 5, Suceava. Alexandru: Vvd. întăreşte 
tapănrea M-rii Bistriţii peste. satele. Mitiucouţii şi Braşouţii. „- ' 

: După” o: "traducere românească : din 1817, :la Acad.. Rom. 

CLXXV/3. şi Creştereă - colecţiilor Acad.-Rom. 1915,.p. 58.. 

Mitiucouţii nu-l găsesc, în dicționarele geografice ce atm, “dar 

“ era: “probabil: pe Bistriţa. Numele - Îi. vine dela Mitco. Braşouţii este 

“probabil: satul Brăşăuţi, din comuna Roznov, plasa- Bistriţa, judeţul 

- Neamţ. Satul vine pe, Bistriţa, „Pentru nume; compară Braşăut 

. (Braşovul). "din Ardeal, i i e aaa 

„Suceava. 141], “Aprilie! IPN 
Alexandru Vozwod. dăruieşte :: Mănăstirii: Moldoviței: satul: Vama 

i «Moldoviţei,. căruia i 'se. “arată! hotarele... i 

a male) 7 “aie: „ARI dneeanA pă, "ROEROAA rocnoAAp' SEAANt 

AOAAABCECI "UA BuâmsnuTo ne "ckma: AHETOME, Haz o ca 

KTO IA HEMZ OVSpIITA HAN EPO CVeaniiu NT urBuH Cite EC MU. Vintan 

Sa -ASUIBE ASIUB. Aaa npe Atta Bau (5). aa vane BdepotnE, iu „Ada 

de satul Sireţelu, din com; Stolniceni-Ghiţescă, iud. “Făltiseni,. Dicţ. Statistic: 
Danae 2 p. 852. Stolnicenii îşi are numele Probabil dela: acelaş. stolnic 

măcuş 
: 1 Arhiv, Stat. Bucureşti, pachet 27 il i nccomplect în 1 Melchisedec, 

Cronica Huşilor 2 p. 8. 
„1-12 1, Bogdan, în Com Li 35, (1901) p. sri: 

-- 83 1. Bogdan, D. Şt..1 „130, 
“4 Ibid. p.. 152, 39, 479. 
-5 Uricarul 23, p. 12, Ei 
6. Dic. statistic al Romaniei 2, p. „630.. 

-7 Sau Th, , îi
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EcMu MATO MAAABH Use MoHacriipugu | Baregkuireii npku(c)'rou, Gun 
uire sa “Moaaotiiniui: opusa co 9 cn: * AOFeAcAt& Ha (eta) 2 iu 
HBIA Henepoţuieno. 4 XOTApa Toâs: Cao Aa «(er) NOW Eiule w(7) BpAcţ 
Ha “Moaaat't uTo (er): te "cea Aazreneat ex NoakH9t0 ngocrii AO 
cena: NOToRA apesi “u ropk : No Town AS WWEpntiriue u w() 
'TOANI Ha MZrepov momo; A0Ră n w(7): Tean ua BAcROAN Hi Ha MZrSpov: 
MASneyAb n w(T). Poan Ha “eaăuețI pane H w(7) TOAN A'tao(a) 
CuHEAPAI&  NpoeTu x, cor HE. pEKA Acaoy 3 co Xe MARE o NaAaeră 
O MoaAaneț n w(7) "font uep(t)e 4 "Monaco op der rusadBz NOTRE 
TOPE NOTOROMZ UETRULECAE AO EPZ(X) 'Reanoro Aaa n w(r) 7oau 
Oce OBUHHOR  REAHRHAID . AAC co CyenAH H3ECpIi"uTo OVN4AaroTh 
CN MOAAAES H Cy AMoAAcRHUuS A0 WwBpzulie dpomocova$ HAeate, oja 
AdETh OV MCAACRHUS: 4 w(7) Tom" arp()c 4 MoaAcRHUS ua - „cvern | 
e phha:Ata(R)5 n wr Toai na Bpă(y). Aba(a)5 naatuu$ n w(T) 
Toan Abac(n) naaTHnogoais rac onaăarrz. 9 "MOAAaRS cy Epe(A) nuc 
CEA4 ACAronoat HAEXE NEpeRe nouage(i).. oc gace Aa (cr) w(r) ua(c) 
SYpHRB 'TOAS Enuenieanne(A4) ceaS ATS, a na “ro Rbpa 'uamero r(c)- 
no(A)erea Buenucannare AAERCAHApA BOEBOAbI Hi: BEPA: atia cranite- 
AMARA: pOTOAMNAnA n R'EpA- nana “MU ANAaureBa” N Bkpa nana topita u 
Ep Nana” BRAVTATE ÎVHa H REpa natia Herpina “ui BEpa” nana wana 
AROprinta 'couakheke(r) BEpa Dată. rpuunoga ui: Brpa Nănă cutia Bhip: 
ANUA H R&pă Dâna BAaAă cupa(r)esero H BBpa' nana eneuntia n pa 
Nan4 EAaAA -ARCPHHRA n Bkpa Dăâna manăpuue)aoga 6 - u boa Nana 
aIVKOBA H. nkpa Nana €TAnd: NpEoyrEeRero 1 BEpa nana AMORE La 
CTOAHIRA” N B'EBa Nâua -MaTrauulă vana ui: Bpa Nana: CTANA NCeTea- 
Husa H Bhkpa nana .Bazua, Enerkpunka 4 Rkpa nana: TaBoţuaH 'BEpa 
nana twnpuiua un &'Epa gack(y) Boapn nau) “Moaaateit(y). n Bean 
RnI($) n maan(50). a no Hattin itutork TO, „BSVAE(T). roeneAapt“na- 
UE SEMAN MOAAARBCKOH Han w(7)- Hatuu() Ak'Ten: Han w(7) uamere 
MAEMEULE. NAN. BEV(A): Roro Bz H3Bepr('T) BhrrHt- rocnoaapr(a) To(7) mrezni 
HENCpSIIIHAB Haâmero Aia a4H UITOENI STRpăAMi(a) n oykpEnnan, auu- 
TEAM KTO GzexouTe(T) nopSiuiTui Han KTO''tao ua To npuipaati(7) 
Takethi Aa e(e7) nporaa(7) w(7) ra uauusro îv au w (7) npu(e)roi 
Ero MTpe HW(T) A, cTaa Bia: pr(r)anera: H w(T) Bîcrru(p) n epz- 
xogun(y) KEEL an(ean- n petr) ps), Bu (7) 7 "Hui i: ernx) 

“1 Sic, Se daia aa 
„2 Lipseşte, e 

„ „3 Pare a fi Ala. | PI IRI ICR 
- 4'e lipseşte, i a 

5 Mai curând ca Aa) ca la laţimirski. 
6 wo lipseşte, 

  

pa 
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as - , „a 

Mi zi 

wa. me ka, nunta, n n vtr), nacă(5) IeneeatileRu() e zBepoRn u Ad 

(er), ne(adar(u) îvAk, eapierrkus 1 N, npeRARTEAS. apin Hi Su acTie 

Ad ma r),ca "Tati. .ERE RSZNNUA. Ha, „XA CICA, HAIIEI:0 KpARh EFO Ha 
upi(0), Aa +(cr) atas.eaa, 1 Ai «(e) ngoxa&(7) ver) Bzea(y) eriu(j) 

3 ERE. w(7). ERA, REpCĂ N. atave(a) EC sY reiau). A Mă. BOaniee 
NSTEpZIRAciiie TeAS, „RECENS „BHiENHEAuue ai , „REAEAn, „EcaMI . cas 

NO 

at), ae. e aa ju teal) a aka), Băii ampu(i) AI. . 

" Traducere:: Cu. mila: lui Dumnezeu, : N6i- Alexandru Vosvod: 

Domariul “Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 

tuturor: cari vor. “căuta la dânsa sau-0 vor auzi citindu-se, că am 
făcut pentru * pomenirea * “sufletelor înaintaşilor “noştri. şi pentru să- 

nătatea noastră şi am dat (Vama dela” Moldoviţa Mănăstirii Buinei- 

vestiri. a Preacuratei - Născătoare de Dumnezeu: ce-i d Ia Moldoviţa, 
uric cu; tot venitul, nestricat în. vecii vecilor.: ”. . : 

lar hotarul 'acestuii sat să fie, începând din. Vadul: Moldovii; 

ce: este mai: jos de: satul Câmpulung, cu poiana, drept, la:; gura pâ- 

făului Geredzea, apoi 'la: deal pe pârău, până -la'obârşie şi de''a- 

colea la: Măgura : Moşului şi de acolea la: Rascole şi la Măgura Plo- 

ptilui şi-de''acolea la Fântâna: sărată: şi de acolea pe 'dealul Fra- 
sinului, drept în râul Soartei 2; la deal pe 'Suha, unde cade în Mol- 

dova şi. de acolea 'peste.-Moldova în pârăul :Ceteţelor, la” deal,: pe 
pârăul: Cetăţilor, până în vârful: Dealului 'mare şi de acolo'tot pe 

obcina' dealurilor: mari, cu toate! izvoarele, care: cad în Moldova şi 

în - Moldoviţa, - până la' obârşia Fromosului,' unde cade în Moldoviţa 

şi de acolo: peste Moldoviţa, la gura! râului Deea şi de: acolo 'la 

obârşia! Deii,: muntele * şi de acolo pe dealul Paltinului, unde cade 

în: Moldova, în vad, în jos de satul: Câmpulung, unde mai înainte 

am început. “Toate. aceste să . fie dela noi: uric, acestui mai sus 
scris sat, Vama. (e Se 

"Şi la aceasta! credinţa Dormniei noastre/ mai Sus scrisului A: 
lexandru -Voevod: şi credinţa panului Stanislav Rotompan şi credinţa 
panului : Mihailaş şi „credința panului : Giurgiu ! şi credința: panului 
Jumătate Ion: şi. credinţa panului. Negrea şi: ' credinţa panului Oană 
vornic de Suceava şi credința panului Grincă şi credinţa panului Sin 
Bârlici şi credinţa panului Vlad dela Siret şi credința panului Spenea şi 
credinţa panului Vlad vornicul și credinţa panului Şandrişor Şi credinţa 

me 

  

1 Sic. o Sa 
2 CV REHRIN, adj., în |. rusă, destine, predestine, iiaăcă,
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- panului laţcu şi credința panului Stan Preutescul şi credinţa panului 
Domoncuş stolnic! şi credința paniilui Iliăş: ceaşnic şi credința! pa- 

nului Stan postelnic: şi credinţa, panului Vâlcea vistiernic şi credinţa 

panului “Tabuci şi credinţa - panului- Opri: şi. credința” tuturor boe- 
rilor F, noştri “moldoveni şi “mari şi: “mici. aia a ti Mle e 

- Iar după viaţa noastră; cine va-fi: Domn: “Tării: aoăstiă, Mol- 

dovii, sau * din” Copiii noştri Sau din” Seminţia! noastră.” sau ori” 'pe 
cine Dumnezeu va alege să: fie! ca. Dorari,- aceiă 'să hu strice ! “da: 
nia noastră şi să. întăriască şi: înputerhiciască, "căci! 'cine- ar! 'voi | 

să strice:ori cine -i-âr “Şterge” 'aceasta;: acela'” să fie blăstăriiat'ăe 

Domnul nostru Isus Hristos şi de Preacurata lui Maică şi de cei 4 

sfinți dumnezeeşti evanghelişti şi de cei 12 sfinţi şi fruntaşi apos- 
toli ai lui Hristos şi de ceilalţi 72 şi de cei 318 sfinţi părinţi, cari 

au fost la Nicheia şi de. .toate:soboatele. ecumenice şi să fie ase- 
menea lui luda Scarioteanul şi blestematului Arie şi să aibă parte 

cu' acei cari au strigat contra lui” Hristos;:mântuitorul nostru; sân- 
gele lui asupra lor şi să: fie “anatema! şi 'să fie blestemat de toţi 
sfinții, cari din veac, prin credinţă şi faptă, au plăcut lui Dumnezeu. 

-* Si pentru mai bună întăritură tuturor acestor de mai sus strise, 
am poruncit slugii noastre; crediiciosilui, Brateiu, “logofătul, săa a- 

târne: pecetea” noastră, ui 
“In Suceava, Ile diac: a săris, în , anul 6919 Aprilie 14: îi 

- Originalul se 'âflă în :  Golecţa Liicăşeici, nr.2" din “Muzeul 

Rumianţev din Moscova. “A: fost publicat, în traducere germană Si 
de  Wick. Moldowiza p. 57:59;: cu menţiunea: Sr. şi H.-P.,'ceia ce: 

înseamnă că la data publicării: lucrării : „acesteia : (1862), Orient 

era la 'mănăstire, de:unde a ajuns, nu ştiu: cum, la "Moscova. “Trâ2 

ducerea lui Wick are “următoarele pentru -numirile “proprii :: :Shă 

resa“; : „ Moschul's - Măgurâ“; „Răskoala“,: ; “Suchă“: "i, Dealmare! i 
Frumos“, „Dea“; „Kampul lung“ ; „Welca“ , ;Tabuca“; ; Obrisch“: 

“După original, uricul a fost: publicat: de “Iaţimirski, în“ Dar- 
stvenniia, jalov...: : gramoti” “mold: în Drevnosti trudi 'slav.: - Koriimissii | 

imp. mosk, arheolog. 'obştestva,. 4 (Moskva, :1907), 'p: "292- 293: | 
O copie slavonă a uricului se ailă la Acad, Rom, în. “ms 126, dă- La 

ruit de |. Bogdan. * -": - “i Die A 
“Hotarnica, este extrem! de iiportătă prin roniaiisniele ce cu- 

prinde. Pârăul -Jeredzea: este "poate pârăul "Geredzei, : şi: aici je“ 
(= e) fiind pronunţarea moldovenească a lui ge-, care este foarte 
veche. Apoi Măgura Moşului, Răscoale, Măgura Plopul,: Dealul
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zip ier pii INERI : Ea use 
Paltinului,. Obârşia, Frumosului, “Pârăul. Cetăţitor (uertusaoaa nO'TokA 
ŞI NOTRE: “NETIUEROA'E), Râul Dea,. Moldova,. Moldoviţa, obcină. 
Apoi părăul, Suha,. Urmărind. -pe.0 hartă „mare, „din numirile de mai 
sus, găsim Paltinul, Stiha, diferite . -obcine, : Măgura, Frasinul, Fru- 
mosul (localitate.; pe. Moldoviţa). . La vărsarea Moldovijei în: Mol- 

dova, este, satul, Vama. Şi „ceva. mai, în sus, după. un, cot mare, .tot 

pe: Moldova, e: satul. „Câmpulung, de: „unde începea hotarul satului 
Vamal. „Numele satului Câmpulung e în slavoneşte : : CEA9 Aare noa6,. 

Satul e, străvechiu și-și are numele dela. configuraţia locului. - 

ÎN E RE PP IE 

ai pe a - Lă . 

ae d în ia 

"Tau unic 2 28. 
î 

  

. Alexandru aid dăruia Boariițai foi 3 satul Plotanest 
- dela a Strungă., Se arată hotarele. : 

ma d TIS it Ct Pt 
3 materie, Bas, „Moi. „Înv, AMERCAH ABC, BOEBOAA POENOAAPh: Bean 

agate H „EEpAToAz MonAz. ep Nan9MZ. BETAANSAL SHaEMO NHNHMZ, 
CHA HaLIHAZ AHCTOAE 9 Cta ACEpEIAA NAHOAz, KTO Ha CEC ANCTA VA: 
PH'TZ HAN OVeanniun Ta ro, uroţ pH, P%ETOTA neTuntinIu easi? ra H Berapunz 
HAUIA NAOTOV ua 2 CAO 2HAZ NEpEXtE CTONSUHEUIIN AL POCNnoAApEAA ou 
HAUIEAICY NpAROR. U BEpuieR., „CAM'ABEI A, Ate(c), captura . Hama npa- 
Bo. îi “B:kpuieb caoy BOR, TEA SITA barete ere pate, N Bkp- 
HOȚI CASES; AC, na(e). Raaogăan caini era, „SecBnSR ma(e)ru, Aaa 
EC MRI: EMO „SAU, EEA9 NaoTe nelu 2. w(7) erpo HN, TO EAMOL. OVpHiz 
co cY caa Askodcatz St, BERI ekunna ToAY, H Area ero; Haît 
AETA male, AEBRA N SVHo uAToma erou, nprkouot „uaToaz ere u npk- 
WISpATONE. sro. H, Aa „Bo Ar). nana enepe ULEH9 94; 3, kan A Erie, 

ur) Ten, Aoanuiu , poe Ha CEPBBCRON poala no “ron Acanun Ac 
akea uepica, akea AC. XOTapa . palA)raeuena, mr) “roak Ataemz, ua 
Kpan abea: A0. „edit, „ETpSurhI RA ISp:HORHUA, Ta Ha UHpeuuz, Te, EMY, 
REca Forrapa, A Ha TO B'Epă Ata ENIIIENHCAHu Aro Îantia aAfkcânA pa 
BSEROANI; 11. BEPA BPATA_Aoere BOrĂaoRA HR Epa Apirouia erapocra 
H Ekpa, Mukanaa HEROAHHEA. 1 &'Epa an A ătatuleRa n pa 19ăHnitua: H 

1 Hartă! Bucovinei. Ed: Fischer." i 
2 Scris' peste o răsătură, * . . 
3 Ultimile 5 cuvinte pe loc ras.
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apa ama | Ehipanda H 1 ckpa 7 ŢaAaula “ABBA H ka p: To MNaHogă i 
u Btpa BAAACEA n Rkpa. IManApA. „EpRAAAEA, M . „Bkpa „XOTBEA UAH 

-eRoro. N, REpa HIAHĂA pa: XoTHWnckoro n „Rp. Hanz Can CToAnURA; u 
eEpa! 'ropaeua UaHHKA, „N Ekpa BA „eTapero, H. „Bbpaî îcana ABSPHHEA 
H apa Bhipak. Xopacgekers . H, pa, Bkaoro Ma. , „Rkpa: EPATOaa 
"CTpaognuA, n. noa. opătrt Beayeackore n EEpa. JUHBANCRA, u Bkpa 
HErpA. BEpAAABCRETE, Hu. BEBA NpOWtANHROBA, n spa, cerk EBATHAORHUA 
m REDA Manea WU BEpA Ep&renz ieata H &tpa. opet(). Eotapă Acas 
„AaBcRRI(3), n : ataati(X) 1, Reantm(X). a no. nameaz iHgoTk. KeTopni 
HMETZ PoeneAaph ev, Seman, Mauien, „Eparin L. ua) i HAN. nau) 
CRPOANNEZ Han. BOAh STo.To. EMS AA,.HE nepey tura, nawere .np'k- 
Aania n iapa euria SA MOALE ECMNI £ Emo "Adait Sa “pas n Ba Rp 
HEI) H'X) cast, Ha BOAuute; NOTBEDEENIE | neaan, EcMnI, nans. TaAta- 
aut npugkearu nara Hall, mica paria A9TOReTA iu) sui 
îSnia Ra. 

îi îm tesd necnaea aa ai iii 

Traducere. Cu mila lui. Dumnezeu, Noi Io Alexandru Voevod, 
Domn Ţării Moldovii şi cu. fratele meu jupan “Bogdan, | cunoscut facem 
“cu această a noastră. „carte, : tuturor bunilor -pani,. cari-vor „căuta la 

10 

15 

această "carte sau o. „Nor auzi, „cetindu-se, că această adevărată Slugă „* 

Şi boer.al “nostru Piotun, a Slujit mai înainte sfântrăposaţilor Domni, 
părintelui nostru, cu dreaptă şi credincioasă slujbă, iar astăzi slu- 

du-l cu dreaptă şi. credincioasă - “slujbă cătră “noi, “Lam miluit cu - 
-osebită “milă, i-am. dat un sat, _Plotuneşti, dela Strungă.. - Acesta-i 
4ui. „uric, Cu. tot: venitul, în vecii. vecilor, acestuia. şi. copiilor. lui, fie . 
băiat: ori fată, „nepoților. şi, strănepolilor şi răștrănepoților. şi să le 
fie lor, nestricat, în „vecii, vecilor.:.. 3 ine d mn strai i 

, lar. hotarul; acestui „sat, dela “Cireş, “deăcurinezişul drept. „pe 
câmp, la Bahlui, apoi pe. Bahlui, a Vale, până, în valea . „Teilor, . 

 -Care-i puțin mai în jos, din. această vale: drept î în. „alea  Sârpsca, prin 

Teţului, de. „acolo pe. deal la marginea pădurii până e Chiar la Strungă, E 
către Giurgevici,. „apoi. la. Cireș, Acesta-i tot hotarul, i n-ai 

Şi la aceasta credinţa mea, mai sus scrisului loan Alexandru | 

“Voevod şi : credinţa : fratelui meu. Bogdan . şi Credinţa... lui, Dragoş 
staroste şi. credinţa. lui Mihail | Nevolnicul, „şi credinţa, lui Andriiaş şi. 
credinţa lui Toaniş şi credinţa lui Baliţă Bârlici şi credinţa ui Ta- 

'maş vornicul şi credinţa lui Rotompan şi credinţa. lui Viad şi cre- 

1 Sic,
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dinţa lui Şandru pârcălabul şi credinţa lui Hotco 'Țeaţinschi şi cre- 

dinţa: lui- Şandru: dela: Hotin şi: credinţa lui Oană stolnicul şi credința 

lui 'Horaeţă: ceaşnicul : şi: credinţa“: lui Badea 'cel': "bătrân şi credința 

lui Ioan“ vornicul şi credința lui “Bârlea dela Hârlău şi credinţa lui 

Micu “Albul şi credinţa “lui: Bratul: Straovici şi “credinţă: “lui. Giurgiu 
Volhovschi- şi credinţa lui" Tiban. şi: credinţa” lui Negru dela Bârlad 

şi credința Procelnicului şi credinţa: lui: Costea: Bratilovici şi credinţa 

" lui Manea: şi: credinţă lui Brâgău Ştefan Și, „credința tuturor boerilor 

moldoveni: şi' mici şi mari, -: 
- lar- după: viața noastră cine: va” fi Dormi: în “Țara noastră; din 

frcţi noştri : sau “dia neamurile noastre * sau oricine, acela să nu 

strice 'dania: noastră” şi întăritură, „pentru că” Î- am dat, „Pentru a lui 

dreaptă şi” credincioasă slujbă. * iii 
“Pentru! mai bună “întăritură, am n. poruricit it pl: “Tărnag să 

lege pecetea noastră. - “ii iii 
A scris Bratei logofăt în anul 6919 lunie 28, 

“ Perganient, cu- peceteă' cea: rlare! “atârnată, foarte” bine păs- 
rată, cu' "legenda: E nruaTi! îw - cătseati Ap ROEROA, PHA stavatri MOa= 

Aanneioi, Scriire uncială;“ :frumoăsă.. "A: aparţinut lui Robert Mille, 

"- proprietarul” Strunigăi, dela care, "după: ce a trecut prin diferite mâni; 

a ajuns la! Muz. „Municipal, “laşi, unde se: păstrează. A fost publicat 

de, Ghib.: Sui. 1.pi 195, [i aa n | 
* Docunientul 'este Suspect, întăiu- pântru faptul: că în: locul cur 

vintlor Plotin şi „Plotuneşti se “observă răsături. Da ii a, 
- Apoi: divânul boerilor” nu: "corespunde cu' cel din documentele 

celelalte; "cunoscute din“ acest, an, anume i), 'cel'din 6919: (411) 

Aprilie :141,: 2) 'cel' din : Septemvrie 222,. 3) Septemvrie 223. In 
documentul nr. 1, boerii sânt: Stanislav Rotompan, Mihailaş, Giurgiu,. 

Jumătate Ion, Negrea, "Oană! vornic de “Suceava,” Hrincă, Sin Bâr- 
lici, Vlad dela Sireti, Spenez, Vlad: vornic; Şandrişor,' laţcu, Sian 

Preutescu, ! Domoiicuş - stolnicul; lliaş- ceaşnicul, Stan postelriicul, 

Vâlcea visternicul,: “Tabuci şi: Opriş. Documentul-nr. 2; faţă de nr. 

1, prezintă urinătoarele : lipsesc: Jumătate, lori, Şandrişor, lâţcu, Stan 
Preutescu, lliaş Ceaşnicul, Tabuciu şi: Opriş şi: are: în' plus pe Nes- 
teac, Crâstea ceaşnicul; lugşa, Bratul Straovici şi” Sân'Bârlici. Do- 
cumentul nr.3 față de nr. 1; prezintă ' “următoarele : :; lipsesc: Mi- 
hăilaş, Jumătate Ion, laţeu, Sti Preutescu, Tabuciu şi Opriş şia are 

1 Vezi mai sus p. 80-82. a i ă Î aia 35 
2 Ghib, Sur. 1 p. 1: pa i d iat, 
3 Hasd. Arh. Ist. 1: p. 12, a
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în “Blus pe  Nesteac; Crâstea! ceaşnicull, Iugşă, Bratul Stizovici, Stan 
Bârlici, Petru. Ureacle, „şi Stoian. „Procelnicul. : : Observăm că, chiar 
documentele din, „aceiaşi, zi nr. 2 şi 3 au mici, „deosebiri, î în. privința 
boerilor, unul față de. celalt. „Aşa în nr. 3, „faţă: de. nr..2,:lipseşte 
Mihăilaş,, are; Însă + în plus, pe Șandrişor, lieş;. Petiu, Ureacle şi 

" “Stoian Procelnic.- pati za iza Pe 
. Observăm, în general, că “Doerii, “sânt aceiăşi, deşi 'ordinea î în 

care, sânt aşezaţi, nu „e prea “respectată. Dacă observăm. boerii, „din 
14. iunie "28 vedem "pe :Mihail Nevolnicul, “corespunzător. lui Mi- 
nailaş, pe “Rotompan, Vlad, Şândru pârcălab, corespunzător. lui 

| Şandrişor, . Ivan, vornicul, corespunzător lui :Oană vornicul de Su- 
ceava, -Bratul Straovici, - Giurgiu Volhovschi,  eorespunzător. lui 
“Giurgiu -vornicul,- şi. Procelnicul, „i ia: 

“Ceilalţi, s sânt. deosebiți. . Apare, Diagoş. “starostele, - acelaş, cu 
Drăgoş Viteazul, Drâgoş şi Dragoş dela Neamţ. Pe acesta îl gă- 
“sim întăiu în 6900 (1392). Martie. 301, apoi. în. 1395, Ianuarie 62, 
în 1399; Noemvrie . 283, în 6908. (1400) Iunie - 294, în: August 45, 
în 6911. „(1403), Iariuarie. 76, în 6915. (1407) Martie. 87, în 1407 
-Octomvrie, 68, în 6916; (1408): Septemvrie. 16 9,. în 6923. (1415) , 
Aprilie 13-10, în 6926. (1418). Ianuarie - 1511. etc, „până - în 6939 
-(1431) Iunie 1512, când îl găsesc ultima oară. EI ar îi putut să 
.apară deci în divan în 1411 lunie 28. 

Andriaş apare în divan în 6900 (1392). Martie, 30. 13; în 6901 
“(1393) Noemvrie în 1814, în 6908 (1400) . -Fevruarie-'11 15; Iunie 
29 16, August 4 17. După această dată nu 'se iai întâlneşte î în. divan. 
"Va mai îi trăit după această. dată,:ca să poată fi în: 1411 lunie 28? 

loaniş este probabil tot una cu u lonaş Viteazul, „căruia î în 6900 

    

t 

  

1 Mai sus p. 8, “rândul 5. LL =: 
2 Hurm. Doc. i: p . 817,. că 

"3 Vezi mai sus p, Ps: rândul! 6, „i 
4 Ibid. p. 37, rândul 22. "iti 
5 Ibid. p. 41, rândul 14; ii 
9 Ibid, p. 47, rândul 3.: na 
7 Ibid. p, 56, rândul 22, .,..- e £ 8 Hurm. Doc. 1? p. 827: "ăia: Apă: Sula ru), Hu rața. 
9 Vezi mai sus p. 61 rândul. 11.. ii 10 Cercetări ist. laşi, anul 5: (1930) p.: a: ( n; Mărci, 

11 Oreste Popescu, Câteva doc. .mold. p..3-4. ati 12 Buletinul Ion Neculce, fasc. T (1925), p. 215: E n Apărșiu 
-- 1:18 Vezi mai sus, p, 8, rândul 4; * : NR 14 Ibid,, p. 14, rândul 7. Ca Pa 15 Ibid., p. 32; rândul 7. NN aaa Iei ici aa 16 Ibid. p. 37 rândul 23. DC eroii 

17 Ibid. p. 41 rândul 14. 
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(1392) Martie 30 i se întăresc satel, din 1395 Ianuarie 62, din 
1399 Noenivrie 283, August qi, în 14045, - în. 6929 "(1421)6, în. 

6941 (1433). linie" 47."EI nu: €: aceiaş persoană "cu "Ioan vornic,. 
Ioaniş 'vGrnicul, * “Oană vornicul, : Vană * vornic,. Ivan: vornic de Su- 
cevaă, loaniş ar fi putut“ deci să apară i în divan şi în 1411 Iunie 28.. 

! Baliţă 'Bârlici apare în divan în 6901 (1393) Noemvrie, 189,. 
în 1400 10, în 140411, „Poate a trăit şi în 1411 Iunie: 28. 

- Tamaş! vornicul apare ca -Tămâş: 'stolnicul în 6908 (1400), 
Fevniarie 1112, în” Iunie: 2913, “August 4 14, După această : 'dată nu. 
mai apare în: documente, A trăit şi în 141, ca să poată apărea. 
înidivân? ti 
-* “Hodco! Țeaţinschi (sau dela Țeaţina), e puț cunoscut. Apare- 

între” boeri;! în divan, în 6911 (1403): “Ianuarie 715 şi în 1404 16.. 
Pentru Şandru dela Hotin vezi 'mai-sus 'p. 50-51, EL. apare 

în: urice Până i în 1408 Martie 8 si mar: “i exclus că ă a trăit şi după. 
această: dată; e Ba i A 

“Ion: Odă « stolnicul e necunoscui docimenielor. a 
» -Gotaeţă! (sau: 'Horaiţă). ceaşnic e! Cunoscut “documentelor. In: 

cele” mai vechi” urice, fapar. în” divan 2 2 boeri: cu acest nume : * Ho- 

6908 8 (1400) Fevriiarie! 1118, în linie 29; 18, în August 420; In 6911 
2 ra DZ rii a Da 

aa 

"1 Vezi'mai'sus:p.7, rândul 7.  î. îi tii 
E + 2:Hurta Doc, 1*.p. BIT.» PO 

3 Vezi mai sus p. 23, rândul 7 a ÎN _ 
4 'Ibid.. p. 41 rândul 15... a iai - 

„5 Hurm,:Docs 1* p.826: nana, anus. EHTASH, 
, 6 Ibid. p. 833: Nan) MBA, sc pre 
„7 Ibid. pi 840: nanz mwanntuuir. 

8 Despre acesta vezi M. Costăchescu, Neamul lui Oană. dvornic de: 
Suceava, în Cercetări ist. laşi, anul 5: (1930).. 

9 Vezi mai sus, p. 14, rândul 8: x, „ne cânkunia “enna Gtupatt, 
10 Ibid. p. 27, rândul 10: k. Gaaiuniia. “ . 
11 Hurm. Doc. 1: p. 826: nanz BAAHUa EHipantb. | 
12 Vezi mai sus p; 32, rândul 11: g. TBMaltin cTedunia. 
13 Ilbid. p. 37, rândul 28: “Paula CTOAHHRa i 
14 Ibid. p..41, rândul 18: p.: PaMaulă ctroaiua.” " 
15 Ibid. p. 47, rândul 9:,w..p. Chotka Ciacyiskoho.. 
16 Harm.. Doc. 1: 826:: nana, XoThke "UAuttnca'n!, 
17 Vezi mai sus, p. 23, “rândul 9: E "MHRA - "XOpatiia,, : 18 Ibid,: p.: 32, rândul 10 şi 11': Xopăttuţa Aia și Xepanna Bhe= 

k(phunka. a 
19 Ibid. p. 37, rândul 26 şi 27. 
20 Ibid. p. 41, rândul 17. 
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(1403), Tătuarie: 71, “unul din “ei apare! ca.  Horaiţă dela Hotin. 
Goraiţă "visternicul apare în 14042, 

' In 6929 (1421)3, „apare pan. Goraeţă şi: fratele său Stanistay. 
Horaiţă ceaşnicul a "putut fi în divanul din 1411: Iunie 28. 

Badea cel Bătrân e puţin cunoscut. “Apare în 'divan: în 1399 

Noemvrie 284, în 6911 (1405), Ianuarie, Da „apare ca Badea dela 
Suceava 5, i e 

| Bârlea ' "dela Hâtţău este foarte! “cunoscut: “Apare în 1387 Sep- 

temvrie 276, în 1400, în uricul“lui luga Voevod7, în 6908. (1400) 
Fevruarie 118, lunie 299, “August 410, în 6911 (1403) Ianuarie! 7 ui, 
în 1404 12, EI e poate . întemeietorul: neamului: "Bârlici. 
“Micul Albul“apare' în divan' în 6911 (1403): Ianuarie: 7 13 şi 
cred că e acelaş cu Micu dela Molniţa, din 6908 (1400) Fevruărie 

| 11.14, Iunie 29 15, August” 46, NE 
* "Ţâban' e cunoscut 17, : DRE IOO DI Ea RI Di DIOR isaei tt 

| “Negru. dela Bârlad poate e “acelaş cu "Negru Vornicul din 6911 

(1403) 'lanuarie, 7 18, din 6916;(1408) "Septemvrie - 16 19, 6917 
(1409) Ianuarie 28 20,' Aprilie 1821, Noemvrie 18 22, în. 6918 (1410) 
'Fevruarie” 15.23, în 6919 (1411); “Aprilie 1424, “Septemyrie 2225; etc, - 
“până în 6937 (1429) Șeptemvrie” 24, când! apare ultima oară 26, EI 

1 Ibid. p. 47, rândul 9: w. p. Horajeca Chotyriskoho.. i 
* "2 Hurm, Doc. î* p. 826: Rau PopARIă , „FHETHABIINIEE. a 

3 Hurm. Doc. 1* p, 833-834. ia it 
4 Vezi mai sus p. 23, rândul s; e, Baa etape). Se 

"5 Ibid. p, 47, tândul 6: w. p, Badi, Suczawskoho.. 
6 Hurm, Doc. 1? p. 297: Burla, .: „i a i i 

7 Vezi mai sus, p. 27, rândul 9: n, „Băpatiua prpnonesarat, 
8 Ibid. p. 32, rândul 8. 
9 Ibid. p. 37, rândul 25. : a ae 

10 Ibid. p. 41, rândul 16. :....:: ta aa 
„11 Ibid, p.47, "rândul 2: W. p. Byrla Chorlowsoho: N 

12 Hurm. Doc. 1* p. 826: nana Ehipaa YopAoBeknl. 
13 Vezi mai sus p. 47, rândul 6: w. p. .Mika Biloho, . 
14 lbid. p. 32; rândul. 2: B. MURI, aur) datini 

De 

  

15 Ibid. p. 37, rândul 2 : 
“16 Ibid; p. 41, 'rândul 18. ei IN E e 
17 lbid. p. 24225. E 
18 lbid. E 47, rândul e . ij E IR) ini îi i: 
19 Acad. Rom: Peceţi 1 i 
20. Buletinul lon ee Te se. 1 (1920); pi p: 171, „i , 

| „2: Bogdan, Album paleografic: moldovenesc nr, 16, “ Hasd; „Arh “It. 1 
p.1 

i: .. - 22 Enţiklopediia.. slavianskoi filologhii (Petrograd 1916), planşa: nr, 18. 
23 Acad. Rom. fotografii, pachet 1 nr. 24.. . 
24 laţimirski, Darstvenniia, jalov....  gramoti . mold.,. în Drevnosti ! trudi 

slav. kommissii imp. mosk, arheolog. 'obştestva' 4 (Moskva,: 1907) p..292-293. 
25 Ghib. Sur. l:p. 1 şi altul în |; Bogdan, „Album: n. paleografic moldove- 

-nesc nr, 17, Hasd. Arh. Ist. 11 p..12.:;:: : 
26 Acad. Rom. Peceţi 2. 
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este întemeietorul satului Negrești dela Vaslui !, sat aşezat pe Bârlad 
şi de unde boerul Negrea î îşi avea numele şi. de Negrea 'dela Bârlad. 

„Costea Bratilovici e. greu . de identificat, „Să fie., acelaş cu 
Costea Şi cu. Costea, Viteazul din 6900 (1392) Martie 302, din 
13953, din. 1399 Noemvrie. 284, 14005, Cu. „Costea Valahul “din 
14026? .. | - 

Manea: este cunoscut, Este Brobatii acelaşi c cu Ivaşco Mane: 

vici, "stolnicul din 6915, (1407) Martie. 87 şi Octomvrie 68. i 
Bârgău Ştefan, este cunoscut : numai - în. divanul boerilor din 

6911 (1403) Tanuarie” 79. „Numele, acestui boer ne aminteşte nu- 
mele satului Bârgăuani, din. „judeţul Neamţ 0, 
ca Cum vedem boerii, nu, se prea, potrivesc, cu „cei din, “aricele 
din, 1411. 

“Boot Plotun, « care a “suit şi, “Doninitoritor, de mai înainte de 

Alexandru cel Bun, nu se întâlneşte în documerite, EI este “poâte 

întemeietorul tuturor satelor Plotuneşti, dintre” care. unul este î în CO- 

muna Grumezoaia, județul Fălciu 11, pentru care într'un ''uric. din 
11028. (1520) Aprilie 23 se menţionează privilegiul ce l-a avut Stan 

Plotun,: dela Iliaş. şi. Ştefan Voevozi 12. Alt sat Plotuinești. a tost la - 
Suceava 18, “Satul Plotuneşti dela. Sirunga din 1411, azi nu mai este, 
ca nume. E pomenit în diferite acte, mai târziu, Aşa în 7117 

(1609) Septemyirie 21 14, 7139. (1631) Aprilie, 835, 141 (1633) No- 
emvrie 2 16, 7216 (1708) Fevruarie i? 7. “Satul, Fum se vede. :era în ţi- 

1 Dicţ. statistic al. României: 2 p. 900 şi i Bogdan; D. Se 2 p. 14-16 
2 Vezi mai sus p. 8, rândul 7. „ti 
3 Hurm. Doc. î* p.. 817, i 
4 Vezi mai sus p. 23, rândul 6. 
5 Ibid. p. 27, rândul 9, 
6 Hurm. Doc. 1* p. 822: nana ROCTA Banatul: ae(a ui 
7 Zapiski odessk.. obşt:1 1 (1841) £ p- „346-8:: Rn Man eRIuL A: HRANA 

CTOANHRA, ” mii 
- 8 Hurm. Doc, 1 p. 828: Banz Matea: Rau KO cToanui?, 

9 Vezi mai sus p. 47, rândul'7: w. p. Byrhow. Stefana. '::: 
-_- „10 Dic. statistic al României 2 p. 634. Cp. şi 1; Bogdan, D, Şt. I, p. 

iii Dic oitistie al R 1 p. 382. 1. 11 Dicţ. statistic al României 2, Bogdan p; t 1 >, 282-288, 
"12 Ghib. Uricariul 18 p. 86 și 39 sp. 1! p.. ' Şt P: 
13 N. lorga, Stud. şi Doc.16 p. 418... ..- : ” 
114 L; Bianu, Documente româneşti, Bucureşti, 1907, p. 11- 12: Piotoneşti . 

de ținotol Cârlegătorie (aici greşit Crălegătorie, din cauză citirii lui” -p4= ca, ră). 
„15:Ghib. Sur. 2 p. 156: tANHa BSKATO SEM wr XOTAp: Tar Kpacuiu 

MR ECTR AWVTRE KPHBELIUA neinuaăipiica aa Sare. BEANAII: PT MO= 
„Puia tonană wT "XS Tap naorSien a e 

216, Ibid. p. 115: irperaa aer: cântat! no: eSueapitate. e 
"47 Intro hotarnică a Târgului Frumos, din 1796, lunie 29, în Arhiva Sf, 

po. 

  

'
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nutul Cârligăturii, ta Strunga, lângă Criveşti, Ruscani (azi Buznea) 
şi Târgul Frumos. Nu departe la Găneşti şi Prigoreni era şi pârăul 

Plotoniţa 1. O parte din sat probabil e azi, în hotarul Târgului Frumos . 
şi alta în hotarul moşiei Strunga. 

„ Plotun e slav naersuz, cerb. pu 

Caut să identific, celelalte - nume din hotărnică din 1411: “Ba. 
nluiul, e, Bahlueţul de azi, " Valea Sârbsca e “pârăul Sârca” de: azi, 
pomenit în uricul * satului Dădeşti, de: lângă. Târgul, Frumos, din 

_6936 (1428) Dechemvrie. 282. In 7137 (1629); Martie 22, pârăul 
se numeşte Sârbca 3. Poate că' Ruscânii, Buznea de azi, e hotarul 

lui Raduleţ. Strunga e Strunga de azi, din judeţul Roman. Pe 
aici e din timpuri 'străvechi .driimul - de 'trecere' peste Dealui' Mare 
şi codrii Cârligăturii, din valea Bahlueţului în. cea a Siretiului: De 

aici şi numele de. Strungă. Hotarul ' lui Giurgevici este fără * în- 
doială satul Criveşti 5. Aceasta se vede 'din iiricul: din 7053 (1545) 

Aprilie: 4, în care 'se 'spune că Giurgiu : şi ' Costea !Stravici âvuse= 

seră privilegiu - dela. Alexandru: cel Bun' pe: Criveşti,: Hodceşti şi 

Răvăcani şi care în adevăr sânt arătate la Strungă 0, : 
Interesant este numele românesc Cireş. :: ::::1 i ir: 

Documentul, din. unele motive, arătate: mai: sus; rămâne 'sus: 

pect şi trebuie 'folosit cu “mare precauţiune. Celelalte. lucruri 'din'el 

ca pergamentul Şi: scrisoarea nu dau nimic de bănuit. Pecelea este 

absolut autentică, a a a Di 
Dai ay a Ta ei ra Dea EIPtII pe 

Ne 
A 

Spiridon, laşi, pachetul Târgul Frumos : “parti” di loc! 'din hotari Târgului 
Frumos... matca pârăului ci vini dispri Criveşti.şi pâr în .hotaru Ruscanilor şi 
din sus din hotaru Plotoneştilor pâr. în hotaru satului ci. Ș(a) chiamă Bisărica 
di Piatră,,%, "Vezi şi M. „Costăchescu, în : Buletinul” Ion! Neculce," fasc, 6 
(1927) p. 93, - 

1 M, Costăchescu, în “Bulciinul “Ion. Neculce, . fasc. 5 (1926); p. 43, ad, 
45 etc., fasc.6 (1927), p. 87, 88,'98. Intr'un uric 'din 6941 (1433), lanuarie 28, 
se întăreşte satul. „pe Plotuniţă,. în.câmp,: anume unde ,a'..fost: Neagoc: Gii- 
nescul“. Acad, Rom. VII/143.. Acesta este „satul Găneşi, din „jud, laşi, Bicţ: 
statistic al României 1 p. 474.' 
=: .2Arhiva Sf. Spiridon, laşi, pachet; Dădeşti aia - repai : dh - MEAN; 
la Ghib. Isp. 1! p. 3-4, greşit : RPARAs ue i 

„3 Ghib, Isp.:1? p. 210: CEAUIE. AzAeipiț uro, ua no sue epanii, 
| 4 Dicţ. statistic. al României 2, p. 804. “ NI a 

:i 15 Ibid.-p. 804: Criveşti, în com. Strunga, iud.: Romăh.?" RE: sa 
„2; 6 Orig. la Muz. Municipal, laşi, Ghib, Sur. p. 380- 380.;  penputeal aie 
Ure. Maaani. AAcRE: HX. Spark 4 RICTE CTpARIIU, WT. nat Aa! HAIEre - 
aeBanăpă, „BSERO AI, n. WT. HALA “n erebana „Eernoai oua :, cena, ia 
tavi Fortei”! W' Xorueuut i sii Ai „pateaianiil + . Et pi Ron     
u Xoasiiinsi S'crpsura , DA: ! pa a te CI

 
c
a
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i Suceava: lau  Septenivrie 22. iii 

Alexandru Voevod dăruieşte lui Şoldan Petni şi soției sale şi 

fratelui lui, Miclouş satul Tamârtăşăuţi, la Şumuz.. Celor doi 

soți le mai dă satul la “Movila Găinoasă. . Din. "satul 

Tămârtaşăuţi. Domnul ia 5 sălaşe. de tătari şi le , 

dă Mănăstirii, Sf. Nicolae din. Poiană. 

  

ta ia N 

„iz MA(e)TIR_BORIEO MRI, AAERCANA PA BROEROAA „PSENOAaph BEMAN, 
MOAAAREROIL: UHM, SHACAITE CHA HAUINAZ ANeToA% Sena ATe 
HAIR SVSPITE HAM. EPO (SVCARIUIIT be | O2%E. ECAVRI, Adall. IISAAANA nt 
"PpOEH » ti. sek- ere. Atepi Dana; Vant Hi A TEMA MMA. Hi! EpATY, ere 
AMIRAOSIUEBH FANE: CEAOL HA UIAA Nă HMA TAMpPATANICRILIIe cd: ELE 
Adan ECARI EMV HI SREN. EPO: AUEDII Mata EVA HA ETEML. IAA: FANS 
CEAS Ha HAA HA AVIFANOI MOITRIARI TO IA CPRD CO Senat: A0- 
XOacma ua tii RRUWRIA. 4-9 -"POTO _CEAO IITO Ha: AVILEANSIL A- 
CNARI BPATA ECE. AMMIRAOSUUL HE HaaeTiz HN WAHS.A Ras, a w('7) ere 
CEAA LUTO CA 'CAOBETA TAMPATAILOBIMI - O SAAN. ECMRI NAT ABORII Td= 
TAp&-H. Adait ECAVRI UB MSHACTUBERI- ETO: HIBOARI W(7) Neah, 4 
XOTaph "ThkAă CEAPA 16 ETAPA XOTAPY Ce CVCHVB,CTopSnz.. 4 la 
TO RBA HALIErO rOENO(A)CTEA R'RIIUENHCANHCAN)S AAERCANApA ROEA 
H pa Are Hama n Bkpa namn(5) netapz, tkpa nana crranute- 

AABA. POTOMNANA, REpa Dana Mukanaatieta, pa nana IEISpEA AS 
HA, BEPA IAHĂ RAaAă CHpATECKOTE HI: EpATA sro Nattă RBzCTA “atti= 
Unka, pa NANa Wana ARSBUNRA, BEPA NAă Eâaad. AROpILtIa. Bkpa 
ana terpiitia, Ekpa NANA FBHURORA, K'Epa natia HECTAROBA,: kkpa Nana 
Bautitta. -Bkpă DANA CIA Bhipanta, Bpa “nana nennttia. Rkpa. nana 
Primnua, BEpA nâna EpATAa CTpAOkHIUA. F-kpa nana Pana EhIpariua. 
Rpa nana” AMOR IA creanta. REpa Mata CTăta NOCTEANMA! Mite 
itapuna n. Iskpa cyek(y) orapa moogaleerengă a „ue. „nameatz Ir 

Han EVAb ere, TO HAMZA UTo: Ta a uitau maueră! illa” Had 
Masro' o TEBA. sa pie ECAVII MAE Adari Ba? DpÂRVIs 0 Sa kg 
ns, na CaViRB 4, HA NSTRepiistuiie rkava”! o ek(u) ea kan ecât' BI Ido 

2 ea Bupusay EpATAR, Bor SAT nica) n ripuitucur ueua(r) natiiă 
KE CEMV ACT Halntatyr, o couagil Bar) Băi. ceera(5)., KBe e 

+
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„Traducere, Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alecsandru: Voevod, 
Domn Ţării. Moldovii, facem. cunoscut cu această carte a noastră 
tuturor cari vor căta: Ja „dânsa. sau o .vor.;auzi, că: am dat lui: Şol- 
dan Petru şi femeei lui,; fiica panului. Giulea şi copiilor lor 'şi fra- 
telui său Miclouş, un sat la Şumuz, anume 'Tamârtaşăuţi, : Şi încă 
i-am dat lui şi femeei lui, fata lui pan Giulea şi. copiilor lor.un sat, 
anume la. Movila. Găunoasă. „Acesta să le fie uric, cu'tot' venitul, 
în vecii vecilor. lar în acest sat ce-i la: Movila Găunoasă, ratele 
lui Miclouş, nu are nici o treabă, 

Şi din acest sat, care se numeşte Tamârtaşăuţii, am luat cinci 
sălae de tătari şi le-am dat Mănăstirii Sfântului Nicolae 'din Poiană. 

| lar. hotarul acestor sate după vechiul hotar, din toate părţile. 
Şi la aceasta, credinţa Domniei noastre :mai: sus: scrisului .A- 

lexandru. Voevod şi credinţa ; copiilor. noştri şi credinţa” boerilor 
noştri, credinţa panului Stanislav Rotompan, credinţa panului Mi- 

hailaş, credinţa  panului' Giurgiu vornic, credinţa panului' Vlad de : 

la Şireti” şi a fratelui său . pan: Crâstea ceaşnic, credinţa panului 
Oană vornic, credinţa: panului Vlad: vornic, credinţa panului Ne- 

grea, credinţa panului -Grincă, “credinţa panului. Nesteac, credinţa 
panului .Vilcea, credinţa: panului Sin: Bârlici, credinţa panului Spe- 

nea, credinţa panului lugşa, credința panului Bratul Straovici, cre-: 

dinţa panului Stan Bârlici, credinţa panului Domoncuş stolnic, cre- 
dinţa panului Stan postelnic şi vistiernic Şi credinţa tuturor boe- 
rilor moldoveni. | - 

lar după viaţa noastră cine va: fi Domn în a “Ţara noastră, fie 

din copiii noştri, fie, din fraţii noştri, sau din seminţia” noastră, fie 

oricine, acela să nu le strice dania noastră şi întăritura: noastră, 

pentru că le-am dat pentru dreapta, şi credincioasa lor. 'Slujbă. 

Şi pentru întăritură ' tuturor acestor, am poruncit credincio- 

sului nostru Bratei logofătul să scrie :şi să. atârne pecetea noastră 

cătră această carte a noastră. , iat ' 
sr... 

In Suceava, în anul 6919 Scptemvrie 22: SI 

Original, pergament. foarte: bine: păstrat, fără pecele-i “Scri- 

soarea foarte . frumoasă, semiuricială., ” Aparține: d- Ji. Ghibănescu, 
laşi. A: făcut: mai: înainte: parte“ din' actele. moşiei! Vascani: Boldeşti, 

din fostul judeţ Suceava. . | 

A fost publicat . de: “Ghib.. în “Arhiva “soc. „st, si îi, laşi, 14 
(1903) p. 465 şi Sur. 1 p. Al: m di trata ud 

„Satul. Tamârtaşăuţii este. cred-un.. i străvechi sat  tatirescicat,
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la data-donaţiei era domnesc 1. Cred că nu greşesc dacă. identific 
satul. acesta' cu Şoldăneştii, - de: pe:Şumuz, din fostul judeţ Su- 
ceava2, care şi:a luat numele'dela Şoldan. : Satul e pomenit şi în: 

„uricul din 6940 (1432) Dechemvrie 203 şi în 7008 (1500) Martie 304. 
::t' Satul la: Movila -Găunoasă: îl “identific “cu 'satul Boldeşti, din 
comuna 'Vascani, fostul judeţ ' Suceava 5,. documentul de mai sus 
fiind: primul” act al -acestei moşii. Ca Boldeşiti,: satul e pomenit în 
7107: (1599) Octomvrie 246, în 7109 (1601) Martie .47, Martie 88, 
7116 (1608) Iunie 309, 7117 (1609) -Aprilie 1510, din care âflăm 
stăpânii acestui: sat, cu trei generaţii mai înainte, anume Rangul şi 
Boldescul. Numele .de 'azi îi vine dela un vechiu Boldea. - : | 
„îi: Şoldan: Petru şi Miclouş trebuie să fi fost boeri. Tată! lor Şoldan 
este: contimporan: descălicării.. Şoldan Petru era căsătorit cu fiica 
boerului Giulea,-care cred-a fost şi el contimporan descălicării. 
Apăre în documentul din 1384. Maiu 1 14, apoi în 1387 Septemvrie . 

„27 12. . Nuniela. se îritâlneşte: des la Românii 'din Maramureş, din 
veacul al XIV-lea..Aşa de exemplu in 1349 Septemvrie:15 13, de 
unde. numele :satului: Gyulafalva, ca şi în. Moldova: Giuleşti 14, EI 
este părintele neamului de .boeri Giulici sau ' Julici 15, cum e Dan- 
ciul Giulici şi - fiul: său. Oână. Giulici. "Acesta din urmă. €- numit şi 
Oană Pântece 16,: Un Stan Pântece; care. a:trăit pe la 1430-1440, 
este vechiul stăpân al. satului : Fulticeanii de pe Şumuz, cum. se vede 
din uricul:din:6998 (1490) Martie 1517, . 0: iii 

Despre cele 5 sălaşe de tătari vezi şi. docurnentul 'următor. 

1 Hasd, Arh, Ist. 12 p. 12, Emil Picot, Alexandre le Bon p. 38-41 admit 
existența” unor sate de tătari, în vechea Moldovă. Ghib. Sur. 1 p. 5-6 e contra 
acestei păreri.. Că erau sate tătăreşti c sigur însă, cum se va vedea mai departe. 

2 Dicţ, statistic -al României 2 p. 859. .. a „3 Hurm. Doc: 1* p. 839: maMpăTaui titi, 
-“4 Li Bogdan;'D. Şt. 2 p. 177-178.- e 

„»., 9,Diet, statistic al României 2 p. 852, : 
- 5 Ghib. Sur, 20 p. 90. | î | 

I Ibid, pe 102: ceas BoAALI tă WI os Boalier cvuagekon 

9 Ibid. p. 168. i 
10 Ibid. p. 176. - : 

-;+.. 41. Vezi mai. sus p,.5, rândul. 20 : domino. Jula, ... pt 
1... 12 Hurm. Doc, 1? p. 297: Dzula capitaneus,., . î. * DE 
«= 13*Mihali, Diplome Maramureşenc' p..:26-27 : Gyula filii Dragus, :-- : - 
Îi  il4 Dicţ, statistic al: României. 2 p..846:: Giuleşti, în com.: Boroaia,. jud. Suceava, . , | DO E „15 În slavoneşte Sar şi Sanu, în reprezintă” aici, ca şi aiurea, sune- 
tul moldovenesc £, corespunzător :lui' gi,-gc; din limba comună: . -. 

„16 Nu e locul aici, ca să mă ocup cu aceşti boeri, cari forniează obiectul „unui alt studiu, pe,care îl. pregătesc. _. Cai | +17 Acad: Rom. fotografii, pachet 5 nr. 36, publicat de mine în Buletinul
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. Suceava. 1411 Septemvrie- 20: Di E 

Alexandria Voevod dăruieşte Mănăstiri ii Sfântului Nicolae din Poiană 
cinici sălaşe de tătari, luate din satul: Tamârtasăuți dela a Şumuz.. 

ete j male) E sute mn. dea Apa “ROERSAA roenoAagn BEMAn 
MOAAARCROII tinuta Buamentre. CHA HANINAZ ANCTOMA ojehma TO 
Hank OVApITh man ere o CARUTA cae, ee atni ey3aaH w(7) Pampară- 
meniu w(r) Vasa nat ABOP TATAPA € RSAEIS UISAAdII& nETpoRt 
Aaaut Ec Na “MONACTUIpERII eTre. Mukean w(7) NoaAn:nI. wrut- 

in Aa co Sena nuca To nenept titente saw menaeriipera Ha B ri 
kkurria, 4 Ha To a -Epa nauitere „reeno(A)ernă, E'RUIIENNCANNArE. Aaek= 
canApa ROFROATRI u kpa Ara nau) i Rkpa. Hat A Bop, „r-kpa 
ePAnrica4Ra: poremitania; utpa Nana. ERB:RA ASP, Kkpa Hanta RAaia 
cupa(r)etore H EpATA ere haniă „EpReTA caută, Rkpa naita PBIISEA, tekpa 
Năna Wata AREBtitia, nkpa nana EaaAa „AROBIuIa, tekpa. natta erpuiră, 
"REA NANA NECTARORA; prkpa nana Bănia, 1ekpa, nana, cntia. ipanua, 
&kpa nana cnenia, „BEA Hână! MANA puIlegStta, „Elepa nana, EpaTy Aa 
Erpasnurlui, itpa nana Punta, aka iau, nerpa o pana, H-kpa Hatta 
MtaitatineRa, nkpă nană ACAeuRy ua coana; Rkpa. natia eTantA Ehip- 
aia, Ba năna NpoutAtINKA cretan, ka nana eraua LiccTeanita, " 
teTtapiutica, n nega o LL(9) BOAPA MEAAARER” -(y) “ „ealiri() 1 aa nl). 
4 npn AIE A 2uno'Tk. nasi Ne Manet unork ROTÂPRII. HAETA GTi 
POCNOAAPA o ame, “BEMANI Han (7). AETE antica nau (7) părin 
natiin(£) nau w(r) nano. RFI “an Bi AR TO. Te AUTO Eh aeun)are 
ep urast HaLNIErO Anita H natuere o TRepoeirita iure sean Adaui. Toa 
Emiintnueau noa” Montaerugegii, a KT uMeTA_'Te nepi înu'Tu "TaReR! ant 
WTE Ei „Bu(a) NpORAATE w(7). ră BA "n w ), ipuțe)ri Eno MTpn 

EI] (7) cry 1 BEPĂORIAIA ei an(e caz " wr) ui. .CTĂA sw('rua. 1t= 
Eee (3) n w('7) e cup) era H, TakoR” RI UTERIN, BhIAZ, NOAORENĂ 
IA Ap hAaTeâ n NBORAATOAY “apii un RUAGROMA III:Fo petau id Ya 
RBOEA cre na un(X) ui ua „MASĂZ HRZ. a Ha NSTREpikenie tak teavhi 
Mame eupuoa GPITAR A9reseTR “nueaTii n nputkenru mneua('e) 
Hilla cry aticry iaca “% “couarik Rak-ro MecTs Tmcauiroe si 
(ea CERTEBPA Li „ARAMCATE, n rep nai Au 

.. 

  

Ion Neculce fasc, 6 (1927) p i 356- 359 şi G. Nândeiş, i în. "Atat, Acea. Rom. 
seria 3-a,'tom. 8 (1928) seci. ist, p. 268-272 şi planşa 2 2-a. 

1 In loc de Arunute, 

10 

20 
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Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

Domn Ţării Moldovii, facem cunoscut cu această carte a noastră 

tuturor, cari . vor :căuta la: dânsa. sau 0 vor auzi=0,. că am luat 

dela Tamârtaşăuţii de la Şumuz cinci. sălaşe de Tătari, cu voia 

lui Şoldan Petru şi le-am dat Mănăstirii Sţântului Nicolae din Po- 

iaiă ocină cu totul, nestricat niciodată acestei mănăstiri, în vecii vecilor. 

lar la aceasta, credința Domniei noastre mai, sus scrisului 

“Alexandru Voevod şi credinţa | copiilor noştri şi. credinţa. boerilor 

noştri, credinţa panului Stanislav Rotompan, credinţa panului Giur- 

'giu vornic, credinţa panului Vlad dela Sireti şi a fratelui, său pan 

Crâstea ceaşnic, credinţa panului Grincă, credinţa panului. Oană 

“vornic, credința pauului Vlad vornic, credința. panului Negrea, cre- 

'dinţa panului Nesteac, credinţa: panului Vilcea, credinţa panului 

Sin 'Bârlici, credinţa panului “Spenea, credinţa panului. Șăndrişor, 
credinţa panului Bratul Straovici, . credinţa. pânului lugşa,. credinţa 

“panului Petru Ureacle, credinţa pânului lliiaş, credinta panului Do- 

moncuş' stolnic, credinţă panului Stan Bârlici, credinţa . panului, Sto- 

“ian Procelnic, "credinţa panului Stan postelnicul . ŞI. vistiernicul. şi 

“credința tuturor boerilor moldoveni. “şi mari .şi mici. RE 

„lar în timpul vieţii noastre sau după viaţa noastră, cine va 

“tri i sau din seminţia noăstiă, fie oricine, “acela să nu le strice da- 

“nia noastră şi întăritura noastră, ce am dat. aceștei mai Sus scrise 

“mănăstiri. lar! cine va strica aceasta, acela să fie blestemat de 

“Domnul Dumnezeui şi de Preacurata lui Maică şi de. cei .12. sfinţi 

şi fruntaşi apostoli şi de cei 318 sfinţi părinţi de la Nicheia, şi de 

toţi sfinţii şi unul ca acela să fie asemenea lui luda vânzătorul şi 

'blestematului Arie şi jidovilor, ce au strigat contra lui, Hristos, sân- 

gele lui asupra lor şi asupra copiilor lor. a 

Şi pentru întăritură, am poruncit credinciosului nostra Bratei lo- 

„gofătul să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 
"In Suceava, în anul 6919, „luna! Septemurie. în 22 zile.. 

Originalul pergament | foarte bine păstrat eta Ia Arhiv. Staţ. 
Bucureşti, între documentele aduse. dela Câmpina. Scrisoarea toarte 
'frumoasă. Pecetea cea mijlocie atârnată, „Cu legenda: NEMATR. Aatk- 
cauApa Rietwa. Pe v. documentului: 8â! Tarapn, A fost publicat 
prescurtat de Hasd. Arh. st. 1* p. 12. O planşă-se. află în .1.. Bog- 
dan, 'Album paleografic moldovenesc ur; 17, Cp. şi uricul- anterior. 
Despre Mănăstirea Sfântului Nicolae din Poiană, vezi mai sus p. 17.
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Alexandru Voevod dăruieşte lui: Coman un 106 pustiu lângă Başeu.: 

„Un suret di pe ispisocul din 6920 Aprilie 3 a Domnului 
Alicsandru Voevod, prin: cari ispisoc să arată cum au miluit pe a- 

devărată. şi credincioasă sluga Domniei sale. «Coman sân Galiş, în 

pământul Moldovii, un loc pustiu, să-ş facă lui un sat, podli 1 Başeu.' 
Şi hotarul acelui sat, pe undi au umblat întăi Başeul, la o 

fântână, iar di la fântână drept la codru şi de la ace fântână (de) 

vale, „pe pârăul Başeului, până. în Pârăul Albu, iar dela. -Pârăul 

că au fost hotarnici Giurge Fratovschii şi Tobuciu“, : » 
“ Marturi : „feciorii noştrii“. Boerii Stan 2, Mihăilaş, loan vornic” 

de Suceava, Vlad şi fratele său Cârste, Jurje, Fratovschi, Ionaşcoi 
+! Jumătate, Brăescul:,'. i .î.- .,. î.-. +. Vlad, Negre! vornic 3,' Şendre,: 

Bratul Straovici, -Valee4, “Luggina5.. Pa a. e “Stan Bâriici, “Stoian! 

postelnic, Oleeşân, £ Stan vistiernicul. aa 

Suretul aşa cum:e. dat mai. -sus. 'se- - găseşte întru un act din 15 
“ Octomvrie 1804, pentru moşia Comăneşti din judeţul Dorohoi. Citat: 

şi la 20 Dechemvrie 1777. Se păstrează şi suretul însuşi „o sălişte, 

pustie, să ş'o îngrădească el şie: ace sălişte,: cu :uric :.şi. cu. toate; 
veniturile“. Face parte din: colecţia Al. Callimachi şi a fost publicat: 

de N. Iorga, Stud. şi Doc. 5, p. 530-1.:Ibid.:p..531: se aduc do-: 
 cumente din 7113 (1605) Martie 8 şi 721: (1613) Aprilie 16 pen-! 
tru Comăneşti. ' 

“Un regest al uricului de mai : sus, pentru „hotarul. Comiineş-: 
tilor“, după o mărturie hotarnică din: 1800, este: Publicat în Ghib 

Sur. 22 p.86. .. -: i 

* 

Cum se vede din cele: de + mai sus; e: vorba de satul. Comă- 

neşti, comuna Suharău, judeţul Dorohoiu7,. sat. aşezat î în adevăr, pe: 

 Başău şi care şi-a-luat numele.dela- Coman. --. ei 

ILaN. Iorga: podmi în loc de podli,- langă, alăture: cu. 
2: Adecă Stanislav Rotompan. -.. a 

__ 3La N. Iorga: Necre Vorc. E ID A a a 
"4" 1bid, Velciu: : - . | e 

„5 Probabil, în loc de Itşină. iata 
6 caekeena din 1412 Aprilie 5. PNI II a 
1 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 49. Ta 

15.
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Interesantă e menţiunea schimbării cursului Başăului. 
Coman e fiul lui Galiş, care e contimporan descălicării, Nu- 

mele Galiş e. obicinuit în' Moldova -veche-1 şi presupune un Gal, 

care şi, el-e:dovedit2, cum.ne arată: numele satului Găleşti. 

[E ” - 34. 

i “Suceava. 1412 Aprilie 5 

Alexandru! Voevod” dă “ua Giurca  Dragotescul satele Volodouţi 

( 
“şi Cernauca de sus, inpotriva Toporăuţilor. 

ae +. Ma(e) rio Batiete "Mhi AMERCAADA | ROEA, roenoA4pn.. Bean. 
MOAAGRCROI, UHUNAMA BHAMEHHTO CHMA AMICTOAMA Ha “ ehs, | sro: 5 

: tidHih OMâpHTh HAH. EPo. oycaziunTh 3. Y*POVUN, ORE TOTA HCTUHA DI. 

CAVra Hâuih, BO pPRA ABArOTECROVAZ, JCAOPAHAR NaMZ NpARO It mono 

CAVREVIE, TEMA ANI, EHA/ERUIE €ro, NpaRVIO 1 BREBU cAVIRRV 4 
Haca, BARORAAIL ECAUNI. sro OcoBHISIS;- Nature AMa(c)TI ui Eat. 
EMO OV. Hantrei Beaan o MOAAAREROUI . A CEA HA NMA: BOASACRIUI 

:NM  REUINAAS VEPHABARA, NPOTHBE. TONOPOEUAL, TO EMO AA ECTA Spit 
co ovekată ACXoAcatn Ha REini &buunia. H. AETEMZ SPO. CVHOVUA- 

TOMZ EPOCH EpăTIaMă co N npa(sV)uey HaTomz 4 eroii npawpare(s4) 

ere ua.eben kuta, a XoTaph  Tkatn 5 AROAZ CEAONZ, ROVAA X0- 

Tapitan ut oynBaan us ka: -a:. Ha To” REA Hama: Bâue 3 Nieanitare 

aatk(c)anapă norsamni n pa: A brat uaui(y),ia'Epa Nata CTanucadnă. 

pOToAnana, BEpa. Naua AY anaaniă i: E'Epa :Nată WAâna ABROPUIRA,. Blpa 

na(u) "pita * dpăTonenore,: Bkpa nana 2 MeTaTeRiiua, . REpă Nand. 

“RASAA AROPHNRĂ,  R'kpa. Naiia. NeTpă, nkpă Nată PPHNRORA,. Rkpaă Nana 

MSETARSBA, REpă i Dăiă MiÂiIA BORA: REBa . Mâna -GpaToţaa : ETpaonuiua, 

teoa Nana Primind, B'Epa natia ctpăkac nerpa, pa nana naitaua, R'kpa. 

si P'naua NpouAaniă CTetatA, Rkpa Nana Caekcena, RRpa nână AcAMonRovin(a) 

CTOAtIRA, Bkpa Nana "Crana anerittapruita n Rkpa cyek(y) neapz Moa-. 

; aanerri(y). d N9 Hate) îsnterk Ro'ropnin Haerz B4Tu 3: roenoAapn. 
o nauien Beata, Han w(7) Ara namn()): ian w('r) pain sauu(y) nau 
w('7) namero năcmene Han FEAA RTE, TO HAMZA 1p10._BRIXV UE NOPVIIMAN ta-: 
MNECO Ada H Halilero o“ Teepitenia, sau ASE Ec 3! emo AdAri 34 pa: 

"1 1. Bogdan, D.. Şt. 1, p. 403, într'un uric din 6998 (1490) Martie 15: 
rzacinuein (în jud. Bacău) şi manei rAE BA raaetu: Ibid. p. "281: Găle- 
şăştii pe Crasna (în jud, Vasluiu sau Fălciu)... 

3 Sic. 

4 Orig. -are NAANCVUATOAE. a a 
5 4 e făcul ca m, O aa 

Ibid. 1 p. 119: raza PAE GHAh AMR n ate Ah (iniua. Tecuciu). 

10 
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MOR H, ep. Emo CAS, 4 Ha NOTREpHEH NE To RACEMOV RE- 
AEAN ECAVRI MAULEAVE R'kpuom, EPATED A0reaeTY NHCATU N. ngugkeuru 
"NEMATE. Hala K ce ancrey Mate Ne; o Conan &: ar 5 Bă, m(e)ua 
-Anpuaia €, 

| Traducere. „Cu mila lui Dumnezeu, Noi Atexandru' Voevod, 
"Domn Ţării Moldovii, facem. cunoscut cu "această carte a noastră, 
tuturor, cari vor căta la: dânsa 'sau o vor auzi citindu-se, că această 
adevărată slugă: a noastră,. Giurca: Dragotescul: ne-a slujit nouă 
-cu dreaptă. şi credincioasă „Slujbă.. De“ aceia, Noi. văzându-l cu 
dreaptă, şi credincioasă slujbă cătră noi,. l-am miluit „cu .osebita 
'noastră: milă şi i-am dat în “Ţara noastră, în. Moldova, două sate; 
anume Volodăuţii, şi Cernauca de „Sus, în, potriva “Toporăuţilor. A- 
cesta să-i fie uric cu tot venitul, în” vecii vecilor şi copiilor lui . şi 
nepoților lui şi îraţilor lui şi strănepoților: lui şi, răstrănepoților lui, 
in vecii vecilor. : , 

“Iar hotarul acestor două! sate, pe unde” au “hotărti şi “umblat 
din veac: 

“Şi la aceasta este credinţa noastră, mai sus scrisului Alexandru 
Voevod şi “credinţa copiilor” noştri, credinţa panului: Stanislav. 'Ro-. 
tompan, credinţa panului” Mihailaş şi credinţa pahului Oană” vornic, 
credinţa” panului Giurgiu dela Frătăuţi, credinţă Bânului. Jumătate, 
credinţa 'panului Vlad vornic; credinţa panului Petre,. credinţa: pa= 
"nului Grincă, credinţa panului Nesteac, credinţa panului Şandru, 
«credința panului Bratul Straovici, credința panului lugşa, credinţa 
panului Petre Ureacle, credinţa panului Iliiaş, credinţa panului Stoian 
Procelnicul, credința , panului : Alexa, credința. pânului Domoncuş. 
stolnic, credinţa. panului Stan. vistiernic şi credința” tuturor, boerilor 
moldoveni. a 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn în Tara noastră, fie : 
-dih copiii” noştri, fie din fraţii noştri, fie 'din șeminţia noastră, fie 
-oricin6, acela să nu strice dania noastră : şi întăritura noastră, pen- 
tru că i-am dat pentru dreapta şi credincioasa lui slujbă, tă, 

„lar pentru întărire acestor toate, am poruncit credinciosului 
nostru Brateiu logofătul să scrie şi să lege. pecetea, noastră cătră 
„această carte a noastră. i 

„In Suceava, în anul 6920, luna Aprilie. 5. 

Pergamentul original se păstrează în Arhivă, ministerului. de 
externe din Moscova. Are pecetea cea mare atârnată, din care lip- 
seşte” o parte şi din a cărei inscripție hu se cunoaşte de cât : ne
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uarn înv îs, „+. O fotografie. la:Acad. Rom. pachet'5 nr. 49. A. 
fost. oublicat cu mici abateri de E. Kaluzniăcki în ”Hurm. Doc. 1 
p.:832-833, 'cu: traducere latină,” ” i E 

Volodăuţii este cred satul Vlădeni, din « comuna Dersca, ju- 
deţul Dorohoiu 1. Il identific cu acesta, de. oarece este mai aproape 

de "celelalte da: “care e vorba în uric. Este pomenit şi în uricul din: 

6998 (1490) | Martie 152. Alt sat Vlădeni, pe Sireti, este pomenit: 

în 1458 Maărtie 12, ca fiind al Mitropoliei Moldovei 3. Un sat VIă- 

deni tot pe Sireti, unde a fost Oriş Vlad, ca privilegiu dela Alexan- 
dru cel Bun,. fost al lui Isaia logofătul, este dăruit de Ştefan Vodă 

în 6997 : (1489) Martie 14 Mănăstirei Voroneţului 4. Un sat Vlădeşti, 

„tot pe Sireti, lângă, Purceleşti,, este pomenit în. uricul din 6951 
(1443) Mai 285, în 7030 (1522) lunie 266, 7127 (1619) Mai. 
237 etc., 'de 'unde - se vede că satul era lângă Stolnicenii lui Pră-. 
jescu, din fostul judeţ Suceava 8. Satul Vlădeni, din sus de Hârlău, 

al, neamului Jumătate, este pomenit î în 6938 (1430) lulie 7 9. Satele 
Cernauca de sus şi “Toporăuți sânt în Bucovina, peste Prut, în, 

districtul Cernăuţilor i 10,. Toporăuţii a fost multă vreme al neamului: 
lui Giurgiu dela Frătăuţi : şi e pomenit. deseori în cele mai vechi 

docurnente,. cum, e 'cel din 6944 (1436). Septemvrie 19 11, în 6997, 
(1489) Octoinvrie 142, Satul Toporăuiţii din uricul din 6972 (1464); 
Aprilie 28; îmi pare a “fi altiul decât cel de mai sus, de vreme ce 

po 

, 

1 Dicţ, geogr. al jud, Dorohoiu p. 361. 'Ua alt sat Viadeni este î în com.. 
Corlăteni, jud. Dorohoi, ibid. Acesta de 'pe urmă s'a numit 'mai înainte Şipo-: 

„teanii, cum se vede in uricul din 7121 (1613) Martie 26, Ghib. Sur. 20, p- 208. 
2 |. Bogdan, D „ Şt. 1 p. 407, 414. 
3 Ibid. p Ma 

4 Ibid, E 375-380 : “CEA lia CHpeT'k Ha HA BasAcuii PAR Brian Opri 
RâaAz. Acesta este probabil satul din jud. Botoşani, de pe, stânga Siretiului,. 
de lângă Brehueşii, Maândreşti, gti Fggse Dicţionar topografie p, 527, 

arta stat. major, planşa Dumbrăveni, Cp. I. Bo dan t. 494-495, 
Ghib. Sur. 21,:p. 109, 110, 112. - : - &can, D.$ Pe. 495, 

5 Ghib, Sur. 5 p. 15; CEAO Ha ceperk Ha Ha az acupn. neta) 
n pueatiţiite . , , 

6 Ghib. Sur. 21,'p.8. 
7 lbid. p. 208-209. . 
8 Dic. statistic a al Romaniei 2 p. 860... . 

reche,'în Anal. :Acad; Ra seria. 2-a, tom. "11 “(1889), sec 
ist, p. 144-145, N, Iorga, Stud. şi Doc. 6, p. 413,.Dicţ. statistic d i 
1 p. 116. Acesta e în com, Frumuşica, jud.- “Botoşani, - 

10 Harta Bucovinei de Ed. Fischer. 
11 Hurm. Doc. 1:%p. 865 : Mant CTeuRe 13 eBul un en 

- a k ! 9 o 
12 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 380-382, p poe.
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-are alţi. stăpâni 1. “Un sat “Toporeşti, peste Prut, în părţile Lăpuşnei 
este pomenit într'un. uric. din 7001. (1493): Martie 32. .-:, 

Giurca Dragotescul ne :aduce. aminte.de satele. Dragoteşti, din. 
:6927 (1419) Aprilie. 83 şi. Giurcani,, din .7003 (1495) Martie 194, 
amândouă în. n. Câmpul lui Dragoş, 

„35. 
Suiceava. 1413 Iulie 6. 

îi 

Alexandru "Voevod. dăruleşte “soacrei: sale, - Doamna Anastasia, 
satul Cofmanul Mare, cu cătunele Suhoverhui, Hlivişcea, 

_Davidăuţi şi:.spre . “Valeva, până. sub “Dumbrava. 

„După moartea ei, acestea rămân „Episcopiei 

dela Rădăuți. a 

Cu mila lui Dutnnezeu, Noi "Alexandru, adevărat creştin şi 
Domn. Țării Moldovii cunoscut: facem 'cu această carte a Domniei 
mele tuturor care vor citi-o :sau o vor. auzi 'citindu-se, că 'de a 
noastră bună; voie.şi'cu inimă credincioasă. am dat în stăpânire, 

„Cât va trăi, Doamnei Anastasia, : soacra noastră 5, satul Coţmanul 

mare 6, „cu toate cătunele 7 : ce ţin de el, anime Suhoverhul8, HIi- 

vişcea 9, Davidăuţi 10, cu toate locurile ce ţin de' ele, până sub satul 

Valeva î1,. apoi spre Valeva până la pădurea „care se chiamă 
Dumbrava. -;..- Pa 

: lară după trecerea ei “din: viaţă, toate aceste mai sus" “numite 
*sate 'să fie în stăpânirea 'Episcopiei; de Rădăuţi; “a: Sfântului Ne: 
«culai, unde sânt îngropaţi moşii noştri,: şi. să rămâie ca bunuri ale 

:sale, pentru ca Sfânta „Episcopie . să se: “bucure de. "venitul lor 
în veci, .. is 

Şi la aceasta. este. „ credinţa Domniei mele. mai :sus. scrisului 

Domnul Alexandru, creştin. bun şi credinţa” tuturor. boerilor noştri 
i 

1 1. Bogdan D. Şt. 2, p. 78-19. 
2 Ibid. 2 p. 3-5, 
3 Hasd. Arh. Ist. 11 p. 110: eco APAROTElpint, a 
4 1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 84-86: atovpraniu, a 
5 In traducere germană : „der Frau Anastasie unserer Schwiegermutter“. 

«6 În uricul din 7011 (1503) August.26 +: : BEAHRRIA, RVUAMAN, Ii 
7 Ibid. ex Ventaui cRonAn NBHCEARAI 1[10 RA BOiMianS penale, 

"8 Ibid. eSyoRepyn. În traducerea germană : Suchoverkul.: 
- +9 Ibid,- VAB ta, “În traducerea germană : Hlivistie. 

10 Ibid. AannAekui, In traducerea germană : Davideucz, 
11 Ibid, gaasa, In traducerea germană : Wallewa. 
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mari: şi mici: Stanislav Rotopan, : Mihailaş | şi Vlad vornic! şi pa- 

harnic, Ivan vornic; lugşa2, liaş3, Stan Bâbici4, Giurgiu şi cre- 

dinţa tuturor. boerilor 'noştri moldoveni. ! 

: lar după viaţa noastră, acela .care va îi ales din mila lui 

Dumnezeu ca Domn, să nu schimbe sau să strice această danie şi 

_ întăritură a noastră, ci la fel să o întăriască. Acela însă care ar 

10 

15 

vrea să strice această danie a noastră să fie blăstămat de Domnuli 

nostru atotputernic Isus Hristos şi de Preacurata lui Maică, Fecioara: * 

Maria şi de cei 12 'apostoli şi de cei 318 părinţi dela Nicheia şi: 

să fie asemenea lui Iuda -vânzătorul Domnului nostru şi "să aibă 

parte cu de trei ori blăstămatul Arie. 

Iar: “pentru mai multă încredințare . şi întăritură, am. poruncit 

credinciosului . nostru boer Bratei, al treile logofăt, ca să scrie a- 

ceastă carte şi să lege pecetea noastră. 

In. Suceava, în anul 6921, luna Iulie 6. 

„După o, traducere. germană, „în ms: 126, dăruit “de L Bogdan 

la Acad. Rom. Această tradutere:e o copie luată de pe o traducere: 
germană, făcută . la sfârşitul secolului al XVIII-lea,:nu se ştie de: 

cine şi ailătoare la Lemberg, la Czolowski,: ca. şi uricul. Rădăuţilor: 
din: 1503. Ea are sigiliul mic cu legenda: „ex archivo bellico nr.. 

1“. O parte. din . traducerea : germană,: pe care o avea dela Dr.. 

" George Popovici, o publică Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi p. 
191-192. Cp. asemenea Wick. Geschichte des Bistums Radauz p. 160. 

- Satele dela. 1413 se întăresc Episcopiei Rădăuţilor şi în 7001 

(1503) August.26,: de cătră. Ştefan cel Mare5. 3 
„__? Coţmanul. mare e: târgul Coţmani,: din nordul Bucovinei. Ca- 
tunele. lui, sânt. satele Suhoverha, Hliveşti, Davideşti. şi Valeva 6. 

In lipsa originalului, nu ştiu sigur dacă Doamna Anastasia. 
era soacra lui Alexandru cel Bun. Ea era fiica lui Laţcu Voevod - 

şi a murit în. 6928 (1420) Martie 26, fiind înmormântată. în bise- 
rica. dela Rădăuţi, căreia îi lăsase Coţmanul7,. Nar Îi însă impo-— 

1 In traducerea germană : Mihalea, 

2 Ibid. Iuschiu. , e 
3 Ibid, Illisch. DS E a i a a 
4 Stan. Bablicz. i AIE 
5 1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 224-226, | 

„6 Ibid,-p. 226, 
“1 Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi p: :8, G. Balş, Bisericile lui Şte- 

fan cel Mare p. 281: .-- îw erea(u) Roeno( 4) T(CA)JUA Sean. Aa: 
AdRERON Rat(7) se m(e)ua a(n) “ar Spacu rpela) cRCE pa EA 
SUAARH antacTacii Tae. Adi eta(u) wBuiTban CEH AZIIH Aduka:
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sibil ca ea să fie şi una: din soacrele Domnului..Ea se. numea A- 
nastasia ca şi mama. Domnului, care era: înmormântată în. biserica 
“Sfânta Vineri (Paraschiva). din „Roman, cum. ne arată uricul din 6916 
(1408) Septemvrie 16 1,. deci: murise puţin înainte. de această dată. 

Ra a. . .. . 
- .. : „ Da NI 

Suceava. 1414 Auzust 2 2: 

Alexandru Voevod dăruieşte boerului - Toader : Pitic ş şi  fratatui său 
Dragul un sat.la Cobâle unde a fost Veariş Stanislav, altul : 

„la gura Jeravăţului, unde au fost cneji Lie. şi Tiganeştii + 
şi ialtreilea pe Bârlad, unde sânt cneji Tamaş şi Ivan; + a 

pei 

+ ma(e)rine it AI aarBatlA9n ROtROAa recue apt stan  asota)- 

i 

Adcken unnn(4) Stiaeunro n ckan atcro(a) nauu(at) RTOE SSpHTn ; 
HA HB HAN Er ScaniiuHTI 4TSun CătE "TOT HSTHHURI CASTA Ham nah 
"oa, Mpa NATURE casare 2, Had npasee u stie CaS:RBOIR: „Ene 

Ero CcstHe naut mersi u Aaa ECAt es o o stii set). 
AARERO Tpu ceaa; EAHUO cEAO Ha "kenbiak! Pâr. MS „se() AA, TAE! 
ec(7) Ban 2 Ebputub CTAliMEAaRh,: a Apsree - CEO: ua” scrin epanipie 
Tae Snaaaer. ua Bpraa(A) HA ME PAL BBIAR ant u iptratiepiu RHASOEE, 
a perie CEAO Ha, BPAMAE TA MS er) ApSrinI Adis, At ec(r) 
TANAR Hi HRAHB RHASCRE “men 2 MS pub ca B&CEMh „AekeAon 
n Akrr(m) ro n BpaTs * sro - „Aparipaenut set any Were RX). u 
npact; uSuero(at) H(X ) n  npacusperoati: H(X) i năeametin u(X) Ha reknu, 
4 XOTagb rain „Tot CEAPĂ “en” “Bucrkasui cRonAui”! XOTaptii 
ETAphIAi EAa cs Wisinaăni us ka: Ton Aa! (a), te(r), ueniept rueui9 
MHROAN:KE Ha RERhI, 4 H4 "ro pa Hauiero roene(4) eTka ERIE nare 
anrăaii Apa ROELOA RI 1 “Rkpa EBSAIRAL HALE AH CINA” naiatua OELOANI 
n Ekpa Bactrb “mon() Aki Aapenăninu() Au w('r) Gora n kpa 
Boatpt nauun(y) MOAA,aBeRhI(), n'kpa NANA TPHURCEA i atei ere, 
&kpa Nană Auyatiaa N ATi. ere, "Rkpa Nana BâaAa n EpaTa tre KpZCTI 
H Akrin Ph Rkpa nana Rasa w() skaoro noTeRa n ATi ere, 

  

Roeko(A),' wa noate)ratuca. R. str) sâtu (ea apti) fă. Lectura 
din Melchisedec, O Visită în Bucovina, în Anal. Acad; Rom. seria 2-a, tom. 
7 (1887) secţ.. ist. p,.272: Mapia. Azuţiti anacraciu este neexactă, Cp. D. 
Onciul, O „Originile Principatelor p. „291-252, N. Iorga, Istoria lit, rom. cd, 3, 1 

etc. . -: 
P 1 Vezi mai sus p. 61, tândul 2, | ” 

2 Sic, - . pa 
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REA natia? îvana - ASmrark: si” AkTin ere,  Rkpa &Snanal îwiia 

AROBiiisa, nkpa” mSnana 1! aaa Wă, Bkpa Snana L uergni, - Rkpa' 2452 

nana |! mSpâi paTonexere: + “Akrin ere; Bkpa “aSnana ll  gahuii, 

R-Epa - RSnaiia PaBSua; că “RSiiana tru; 'Rkpă : "Snana ! TATatită 

Wauitiuita, REpA :KSNANA TANA AROBHIEA, EPA CTOANH,R) ACAtII- 

KSmal n Bkpa Adana uscrtanital.u kkpa uscky Beakpn natmit(ţ) 

tt REAHKHI(Y) n Maani(y) H Aku: u(g). a no Hatut(at) ixHROTk KTO 

ESAe(T) reencaapt 0 nameti Seman S “aeaauweten 1 ua wr namu(y) 

A ETIH. HAN W(T) HaAulero “NĂFAENE: MAN * ROFE BOPh : HSBEPETE roni Î AA 

Bt EMS menepSunae,Matero. Asul BESh EPO BHHRI' dA MI TO RIC. EMS 

DOTBEpĂNAM :H O EpENHan:. SÂNSAE . Ada ECâhl FMS BA-€ro pan ii 

BEpuyR. casttat.. „A -Hă "BOAUIE. NOTREPRAENIE TOME N BCEMS (umiul= 

mieanuiomS Reatant ecatni CASSE MAUrEMS Că PPBACRIUR MHCATH 1 
npinkenru: nauiS! nicuâTh E ces! aner$ nauttms, S couatrk “nak(T) 

SARE E alea anrsera | E Ab. N TRI DD a i 

"Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi. “Alexandru Voevod, 

Doina “Ţării. Moldovii facem . cunoscut şi cu această carte a noastră 

<tuturor). cari. vor căuta la dânsa sau o; Vor auzi citindu-se că a- 

- ceastă adevărată slugă a noastră pan: Toader Pitic ne slujeşte nouă 

cu dreaptă şi credincioasă slujbă. "De aceia, noi văzându-l cu dreaptă 

şi. credincioasă . slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita noastră milă 

şi, i-am. dat. în “Ţara noastră, în "Moldova, trei. 'sate, un sat la Co- 

bâla,, unde- i este casa,. unde a fost Veariş Stanislav, iar alt sat la 

gura. „Jeravăţului, unde cade. în Bârlad, anume unde au fost. cneji 

Lie şi Ţiganeştii şi al. treilea. sat la Bârlad, unde îi este altă casă, 

unde sânt. Tamaş şi Ivan eneji. Aceste să-i. fie uric cu tot: venitul 

şi. copiilor lui şi fratelui său, Dragul şi. nepoților. lor şi strănepoților 
lor. şi. seminţiei lor, în veci... a 

Iar hotarul. acestor trei sate cu toate hotarele lor. cele vechi» 

pe unde. au umblat din „veac. „Acesta, să-i fie. nestricat niciodată, 
în veci.. | 

lar. la aceasta, “Credinţa Domditi. noastre, mai: “sus “scrisului 
Alexandru Voevod. şi! “credinţa iubitului meu, fiu llieaş Voevod şi cre- 
dinţa tuturor copiilor mei, dăruiţi de Dumnezeu şi credinţa boerilor 
noştri: moldoveni, credinţa panului Grincă :şi a copiilor. lui, credinţa 
panului: Mihail şi-a. copiilor. lui, credinţa. panului Vlad şi a fratelui 
său! Crâste' şi 'a copiilor lor, credinţa panului' Vlad dela Valea Albă 
şi a copiilor lui, credinţa pânului loan. Jumătate” şi a copiilor lui, 

1 Sic. Na
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credinţa jupanului. lon vornicul, credinţa jupanului Dragoi, credinţa 
jupanului. Negre, credinţa .jupanului Giurgiu -Fratovschi şi-a copiilor 
lui,. credinţa jupanului. Vâtce,. credința jupanului. Tabuci; credinţa 

jupanului lugşa, credinţa jupanului Ilieaş ciaşnic,: credinţa jupanului 

Stan. vornic, credinţa stolnicului Domincuş şi “credinţa lui. Dan” pos- 
telnic şi credinţa tuturor boerilor noştri şi mari şi mici şi a. "copiilor lor. 

lar după viaţa noastră, cine. va: fi Domn în Ţara noastră: a 
Moldovii, sau- din copiii: noştri sau din seminţia noâstră sau ori: pe 

cine Dumnezeu îl.:va alege, acela 'să nu-i strice dania noastră, fără 

„vina. lui, ci să-i întăriască' şi imputernicească, pentru “ că: i-am „dat 

pentru a. lui- dreaptă: şi credincioasă slujbă.: pt 
lar pentru mai bună întăritură acestora. şi: tuturor celor s scrise 

mai -sus,-am poruncit: 'Slugii noastre lui' Isaia Grâdovici, să scrie şi 
să lege pecetea noastră :cătră'această cartea noastră... . .. ':.: . 

PY 

„n Suceava, în anul 6922, „luna: August în 2 zile. Dia de, 

- Originalul pergament”: cu. pecetea pierdută, după. ms 126 dela 

Acad; Rom., dăruit: de -I.. Bogdan, care. spune că scrisoarea e semi- 

uncială şi toate literele despărțite. :E. citat de [..Bogdan, : Cnejii 

români, Anal.“Acad. Rom. seria 2-a,:tom. 26 (1903) p..23, Radu 

Rosetti, Pământul p Ei 35 155, cu: data a gresiti 1410, ibid, p. 

163. notă. -.:: ; E RR 
. Cobâle; se numiau aşezările: vechi, pe: care :erau. crescătorii de 

cai. Se“ numesc. aşa: dela slav. senmras,.'iapă 1. . Localitatea. Cobâle 
din 1414 era probabil la Bacău şi poate.corespunde localităţii Iapa, 

din comuna Boteşti,: judeţul Bacău2. Cobâla dela Bacău. este. po: - 

menită şi în 6989 (1481) Fevruarie .13., In regiunea: Cobâlei. dela 

Bacău, .care trebuie să fi: fost foarte întinsă, era un sat al lui Toa- 

1 “Bogdan, Di “St, i p. 350, 2 p. '36, “Ghib,, Sur. 2 p. ul. it 
-2 Dicţ. statistic al României 1 p.: 74. 
3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 248- -250 : ceas 3 RORWIAE ua Mat ccaiuriterîn. 

Mai erau localități cu acest nume. Una' la Nistru, pomenită în 6964 (1456) 

Fevruarie 18:'u3 AnicTrpn e... e. "Rokniala, Acad. Rom. necatatogate, 

şi 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 262. Alta în jud. -Dorohoiu," pomenită în 6975 (1467) 

Octomvrie 2, |. Bogdan, D. Şt. 1 p..124: ceao. BuiiHin KoBzAiei PAS BHA 

ACM, ETâttă Baga, Alta în jud. Roman, pomenită în 6937 (1429) Iunie 3, 

“Cercetări ist. laşi, 5! (1930) p. 55 şi 73: rsannuu na eninar, în 6948 (1440) 
Noemvrie 12, Ghib. Sur. 18 p. 41-42: „pe Cobâle, Ciritienii”, „pe, Cobâle; 

Călieneştii“, şi |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 456-457, în 7002 (1494). Martie 11, ibid. 

2 p. 34: ceno Ha KCRRAEĂ Ha Hank Kpanetpini Alta! era pe Bârlad, - pome- 
nită într un uric din 6944 (1435) lunie 13, Acad. Rom. XL/2:, „Ha 1 Bpaaak 

a sa ee DMOBRIUIE KOBhlaa Etc.
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der Pitic, unde-şi avea o casă şi unde a fost mai înainte Veariş: 

Stanislav. Acest. sat: ne- aminteşte. satul :Piticeni sau Chiticeni (după: 
pronunţarea moldovenească) din comuna Fundeni, judeţul Bacău 1 
şi, care îşi are numele de la. Pitic, .porecla : boerului Toader. Sa- 

tul este:pomenit şi: în: 7036... (1528) Martie 42 şi Martie 283 şi. 

în: 7056 (1548) Martie 234. In ultimul uric-se. vorbeşte şi de stră- 
bunul “Toader: Pitic şi. de un. privilegiu . de întăritură - dela Ilieş şi 

„Ştefan ;Voevozi,. uric. necunoscut: azi.:' Numele străvechiului Veariş. 

Stanislav, amintit la-1414, ne aminteşte: de cele două sate Ver- 

şeşti,--din judeţul: Bacău, unul Verşeştii de: jos,” în comuna Bereşti-- 

Tazlău, altul Verşeştii de sus, din comuna. Sănduleni5. Satul de la. 
Bacău în :6944: (1436). Septemvrie. 19 era- împreună cu altele în. 

stăpânirea lui: Dan : Mesehnă6.--In 7054 (1546) Martie 29 se'în- 
“tăreşte „un. satu la Cobâle, anume Verişanii, unde au fost Veriş“7.. 

“Unul din cele.. două sate Verşeştii: dela Bacău, poate cel de sus, 

este cel pomenit în uricul din 7054 (1546), prin care se întăreşte: 
Varvarei şi lui 'Toader' Vereş SuoykoRe wâna BREpeita,.. Hangu iate wo 
nataan:: AB(4). H(y) wana Bepeun. w(7): npeae(k) uauni(3) w(r) nai- 

TAIA N W(T) €Tedantă ROIBOAGRE .EAHO ceAo Ha 'Tasactk Ha MAE TALE: 

BiiAb ACM Wait io ch Tenepă HMenSETR: Repeueini 8,! 

Faţă! de cele : spuse: mai sus,' îmi rămâne totuşi o îndoială 

| pentru fixarea Cobâlei şi 'a satului. unde a fost Veariş Stanislav, 

din. 1414: Cum am văzut mai înainte întrun uric din. 6944: (1436), 
lunie '13 se:vorbeşte de o, Cobâlă .la' Bârlăd: şi cum întrun uric 
din' 6960 (1452) 'Dechemvrie' 21 se: vorbeşte de un sat Verişeştiy 
la gura Berheciului 9, deci cam în aceleaşi părţi-ale Bârladului, n'ar 
fi imposibil ca: satul lui Toader Pitic din '1414,(unde :a fost Vea- 
riş Stanislav, să fie acesta dela gura Berheciului, cu atâta mai mult 

1 Frunzescu, Dicţionar topografic p-. 359, Dicţ. Statistic al României. | 
p. 86: Chiticeni, în com.. Secueni. . . 

2 Ghib, în Uricariul 18 p. 104: CEAO WT nirrutau s ROBNIAEy 
„2 8 Ibid, p- 108: uuSia. TeAAEBA, NUTHRA n ate? CEAO WT NUTU, | 
"4 Ibid, p: 135; Henpukaie e 10 HAN NpEAFAh HX TOAAEBB 
NUTURA WT DpPEAROR e. LAU A HI crebana' „BOEBOA CHE .. e CEAD 
10 Ia KOBBAE PAL BhIdh  ABSp npkabaa. ne 119 ct „Tenep SR T 
NH'TuHU ANU, N 7 

5 Dicţ. statistic al României 1 p. 18, 82. Ua sât Ver ti t jud. Neamţ, Frunzescu, Dicţionar topogratic p.. 522,  Dicţ. E Verge i Ste dia 2 
p. 642. Verșeni este un săt în fostul jud, Suceava, ibid. p. 860, 

"6 Arhiv. Stat. Bucureşti, Hasd. Arh, Ist.-1? “9 Arhi Stat: Buc reşt rh. Ist.-1: p. 9, . Bogdan; D: Şt.. Lp. „250. 

- 8 Acad.:Rom, fotografii, pachet 2 nr. Îl. 
9 Arhiv. Stat. Bucureşti (dela Câmpina): ua ap cra cepptaa REGALE
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„cu cât şi celelalte sate ale lui Toader Pitic erau tot pe aici. Des-. 
- pre celelalte sate ale -lui Toader Pitic se spune că unul era la 

gura Jeravăţului, unde cade în Bârlad, unde. au fost cneji Lie şi: 
Ţiganeştii. Intr' un uric din 6944 (1436) Septemvrie - 19, între sa-- 
tele lui Dan Mesehnă se pomeneşte şi de. satul -Lieşti, la: gura: ]i- 
răvățului 2. Un sat Lieşti. se găseşte în părţile. Bârladului şi în- 
trun uric din 6956 (1448) Iulie 152. Satul Lieşti nu mai este la. 
gura 'Jiravăţului, dar! trebuie 'să-fi fost :pe acolo pe unde azi e sa-- 
tul Griviţa, nume nou 3. Aici la vărsarea: Jiravăţului. în :Bârlad, în. < 
stânga,. se găseşte dealul Ţigăncei şi. Tiganului,: “iar. dincolo “ peste 
Bârlad, valea şi. dealul.lui.Ilie, care:pot:fi'o amintire: a! 'cnejilor: 
Lie şi Ţiganeştii din. 1414. Dar în acelaş judeţ Tutova'se 'află'a2 
proape de pârăul. Pereschiv satul Lieşti 4, „care poate -fi întemeiat: 
de acelaş cneaz Lie. Un. sat Lieşti se află şi'în. judeţul Tecuciu,. +? 
între: Bârlad şi Sireti5. - In acest judeţ, în: comuna Ungureni, nu. 
departe de râul Bârlad se află satul Țigănești, care poate: avea şi 
altă origină 6..Nu pot determina locul. celui de: al: treilea. sat al 'lui: 
Toader Pitic, pe Bârlad, “unde erau cneji Tamaş şi' Ivan. : Observ: 
însă că întrun uric din 7005 (1497) Martie 16, e pomenit pe Je-. :: 
ravăţ, deci nu departe de râul. Bârlad, satul” lonăşeşti, unde a fost 
jude loanăş7. Pârăul Jâravăţul (Jârăvăţ) apare în. documente Je-. | 
ravăţ, Jiravăţ8.' EL se: pronunţă probabil în' trei“ feluri :.Jârovăţ 9, 
Jâravăţ şi Jaravăţ 10. In 'el, în acest: caz,: avem sau: radicalul: slav. 
„UBE, ceia ce ar presupune păduri cu jir, sau apr, cărbuni, - 

: Documentul este 'extrem: de important, atât pentru fiinţa :cne-. . 
jilor,. cât mai cu:seamă, “pentru că.ne arată locuințe străvechi. în. 
această Moldovă: de: jos, unde. de -obiceiu este credința, că. la data: 
uricului nostru. era: o! întinsă pustie. | pi 

Locuințele, satele pot: fii mai vechi decât descăicarea. a 

1 Arhiv.. Stat, Bucizreşti (dela. Câmpina), Hasd. Arh. st. îp 18- 19, L 
Bogdan, D. Şt. 1.p. 250:-anetpn na ceru EHpătuae 

„2 Acad. Rom. CXXXIV/45: AHEIH, . 
3 Harta stat. major, planşa Bârlad. 
4 Dicţ. statistic al României 2 p. 962. MR 5.Ibid. p. 872. a m 
6 Ibid. p. 876. _: -: Dea a i 
7 L. Bogdan, D. Şt. 2 p. 14110: CEAS pa a epăurte na mat. IWHz= 

ULEI PAE Ela. SAE Vana i 
8 Ibid. 1 p. 41, 493, 2 p. 63, 67 etc. ra 
9 Frunzescu, Dicţionar topografic: p. 252. Cp, Jirovil; Girovul, ibid, 

10 Dicţ. statistic al României 2. p. 958, 960. '
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- i ai pi i o "37. E 

iu : Suceava, 1414 Aueist 2 2. Ni 
. i ue, 

Alexandru Voevod dăruieşte boarului: Şandru, soţiei: sale Marta 
i i: i si feciorului lor Cozma satul Munteni Seutaşi. 

7 iu : 

Cu “mila, lui Dumnezeu, To Alexandru Vu. “Ţării Moldaviei. 
: ;.. Facem. ştire. Cu, această, a noastră, carte tuturoru cine va Vi- 
dea-o „sau, cetindu.se va: auzi-o, . că .această drept sluga noastră, 
giupânul . Şandrul. au ';Slujit mai înnainte: a. răposaţii niamurile | 
noastre .cu „dreptate şi credincioasa, sa slujbă. Şi acum asămenea 
Slujăşte. şi: noao cu. dreptate, şi credincioasa sa! slujbă. Pentru a- 
ceia; văzându. noi.cu dreptate -şi. credincioasa... slujbă, l-am miluit 
pre dânsul.cu osebita, a nvastră' milă. şi i-am. dat.lui în pământul 
nostru: a, Moldovii unu Sat: anume. :Muntenii:- “Scutaşi, unde iaste 

' cniazu. Litu 1: şi! Şărban, ca. să-i fie. lui uric şi soţii sale Marthii şi 
ficiorilor lor,; Cozmii 2, :cu tot venitul în. veci, nepoţâlor lor şi stră- 
nepoților: lor şi preastrănepoțâlor. lor. şi. la tot niamul lor. 

Dar. ; hotarul acestui . sat. să. die. cu: „toate. : :hotarăle vechi, pe 
„unde au. fost de vec. 

Şi, pre. aceasta este credinţa Domni mele. de: sus. pomenită 
 Atexandi Vv.; şi. credința. preaiubitului. nostru. fiiu lieş Vvd. şi 
credinţa: tuturor. fiilor noştri ce mi-au dăruit Dumnezeu şi credinţa 

„ boerilor noştri. a; Moldovii, credinţa, giupânului Hrincov 3. şi giupâ- 
nului Hristii 4. şi. a fiilor lor; credinţa giupânului. Vlad, credinţa giu- 
pânului Mihail şi-a feciorilor lui, credinţa giupânului. Vlad. dela Si- 
reti5 şi a frăţânesu giupânul Hristea şi a: fiilor lor, credinţa giu- 
pânului,. Vlad: de la Pârăul Albu, . credinţa giupânului: loan Jumă- 
tate 6 şi a fiilor lui, credința giupânului Ioan vornic şi a fiilor lui, 
credinţa giupânului Dragoiu, credinţa giupânului Negrea, credinţa 
giupânului -Tăbuciu 7, credința giupânului . lucşii, credinţa giupânu- 

„lui Ilieş păharnic, credinţa giupânului Stan „Vornic, Credinţa giupâ- 

1 Orig. probabil poANTEAeMz HaUnAs. 
2 Sic. 
3 Acelaş cu Grincă, Hrincă. Cp. uricul din 1414 Decnemvrie 26, 

--4 Crâstea în uricul. precedent, - 
5 In suret greşit :: Vlad Siiastchie. . Cp. în 1âtă  Dechemvrie 20: : aa AA 

ci)akrenore. , 
' 6 In suret: Jumătache. :-. 

7 In suret pare a fi Tăbaciu, .
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nului Dumicuş stolnic, credinţa lui Dan postelnic: şi credinţa tutu- 
ror boerilor noştri a Moldovii mari şi mici şi a fiilor lor... :..- 

- lar după viaţa noastră, . cine va fi Donin. în pământul Moldo- 
vii, ori din fiii noştri,: ori din neamul 'nostru,.:6ri pe cineva: alege 
Dumnezeu, să nu-i strice lui această danie a noastră, făr. de vina 

lui, mai vârtos 'să :-o :întărească, fiindcă » i-am dat-o: lui, pentru 
slujba, cea cu credinţă. - pt i tu i 

“ Şi spre: mai 'mare: tărie. acestor. de- mai sus' “scrisă, » am po- 

runcit credinciosului. nostru  'slugii, lui Isaiia să s scrie şi să lege. a- 
ceasta 'pecete la cartea Domnii mele, E mem i) Pit 

- In, Suceava, la leat 6922 Avg. 2. tati iii 

, „S'au : tălmăcit * de cătră Andriiu: tălmaciu o divan, biv vel 
căpitan, la anul :1793, AvB. 230 i în 

Suretul din 1793 se păstrează la Acad. Roi. LXIV/L. "Ori: 
- ginalul avea şi pecetea atârnată, căci suretul are. la sfârsit: „loc. 

pec. gospod“. Suretul fără lista boerilor - a fost publicat şi de N. 

Iorga, Stud. şi Doc. 18 p. 70.E menţionat del. “Bogdan, Cnejii 
români, Anal. Acad. “Rom. seria 2-a, tom.. 26. (1903). secţ. ist. p. 

23 “şi de Radu Rosetti, Pământul p. 34. “La Acad. Rom. LXIV/10: 

se afla pentru acelaş sat. suretul wricului din 7007 (1499); Auiguşt 
31, unde e pomenită „Vasutca, fiica Cozmii, nepoată. lui” Şandru 

-şi Ivi Martin (greşit în loc, de. “Martii)“.' Aici e pomenit; şi uricul. 

ce=l avea Şandru dela Alexandru cel Bun. Satul se cheamă Miuuni=- 
tenii Scutaşi „unde au fost judeţ Itu şi Şărbue. Iti € o gteşală- 

“în loc de Litu. In Arhiv. Stat. laşi, Anaforale ur.-65 (1844) fila. 
115. (proces. pentru: moşia “Muntenii, alăture cu 'satul Porceştii,. 

dela ţinutul Roman), vechilul „epitropiei Sfântului Mormânt . „unde 
e închinată M-rea. Nicoriţă“, . din laşi, arată :„6922 Avg. 2, uiic 

sârbăscu di la Domnul Alexandru Vvod. prin cari milueşti pe sluga 
sa Şandru cu un sat în pământul “Moldavvii, anumi Muntenii Scu-. 

taş, undi esti cniazu Litul şi Şărban“. Ibid. Ja. rezumatul uricului 
din 7007 August 31 se arată că satul! Muintenii Scutaş este în ţi- 

- nutul Neamţuluil.: - e 
Originalele uricelor dela Alexândru cel:Bun şi cel de. la Şte-. 

fan cel.Mare . cred că au fost luate -de călugării + de la : Siântul. 

__ Mormânt, la secularizare şi vor. fi fiind “poate la” Sfântul. Mormânt. 

Satul Muntenii Scutaşi fiind arătat în Anatoraua de mai sus- 

alăture cu Porceştii nu poate fi identificat. cu, unul. din cele două 

“ 1 1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 132-133, 

10:
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-sate Muntenii Gherăeşti sau Muntenii Văleni, din judeţul Roman, 
-căci aceste sânt departe de Porceşti, .mult mai spre sud2. Ela 

- dispărut sau şi-a schimbat numele. Era însă vechiu, poate din 

vremea descălicatului,. o colonie de oameni. de Ia munte sau .de 

"peste munte. | 

- Litu: numele cneazului din 1414 ne aminteşte pe străvechiul 

“Litovoi şi satele Litenii. Un sat Liteni pomenit în 6937 (1429) lu- 
“nie 33 este în Bucovina și altul pomenit în' 6971 (1463) 4 şi 7024 

„2(1516) Dechemvrie 185: este pe: Sireti; în comuna Liteni, „Îudeţul 
“Fălticeni (fost Suceava)6, ai 

- Despre boerul Şandru. vezi cele. spuse la: p. 50— 51. EI con- 

“tinuă'să apară în divan, ca Şandrişor în 6927 (1419) Aprilie 87, 
-ca Şendrea în 6928 (1420) Aprilie 258, ca Şândru în 6929 (1421) 9 
-şi in 6930 (1422) Dechemvrie 25 10, când apare ultima oară. Cozma 
“fiul 'său, din document, * este cunoscutul boer. "Cozma Şandrovici. 

Acesta “apare întăia oară în urice în 6940 (1432) Ianuarie 41! şi 
apare, uneori cu. lipsuri, de. „doi,. trei ani “până în. primul an al 

domniei! Tui Ştefan cel. Mare, când, în 6965 (1457) Septemvrie 13 - 
apăre, ultima! Gară 13, Odată, în 6944 (1436) Mai 23 se numeşte 
„Cozma Şendiişorovici, dovâdă că Şandrişor. e tot una cu Sandru 13, 
Soţia. lui Cozma' Şaridrovici, Matena, era fiica lui lacuş visternicul 14. 
„Intre urmaşii lui Cozina avem şi pe .boerii Buceaţchi (fiu), Danciul 
Buceaţchi” (nepot), Setul Buceajeni (strănepot) „Şi Crăciun Bu- 

- ceatchi (răstrănepot). 15, 

i i Dicţ. statistic a al României 2 p. 796, Harta stat. major, plan a "Bozieni, 
„ 2-Dicţ,. statistic, al. României 2 p.. 800, Harta stat. major, planşa Icu- 

şeştii, "Cp. Frunzescu, Dicţionar topogratic p. 374, mai multe sate Porceşti, 
în jud.: Roman. In Condica Liuzilor, din 1803, Uricarut 7p. 271 satul Porceşti 

-e în a Neamţ. . 
„-**83 Cercetări ist, 'Iaşi,” anul 5: (1930) p. 72. Harta Bucovinei de Ed. Fischer, 

„ 4-I: Bogdan, D. Şt..1 
-5 Ghib. Sur. 18 p 169; za - 
“6 Dicţ. statistic i României 2 p. 848, i a | 
7 Hasd.'Arh..Ist..1 p. 110. i 

8 Venelin, Vlahobolg. gramoti p. 60-62, Ghib. Sur. 18. p- 15: Bu, 
“MMEHApA, | , , | pu , -- 9 Hurm, Doc, 1? p. 833-834... i. iei ' 
110, laţimirski, Darsiveniia ialov.. 'gramoti :mold. - în Drevnosti trudi slav. 

 Koiiinissii imp. mosk. arheolog. obştestva 4 (Moskva.1907) p. 293... "+ 1I Kozak, Rezultate, în Archiv fi sl, Philologie 15 p. lira, tă 
12|. Bogdan,. D. Şt. 2 p..238. : 

13 Wick.. Woronetz und Putna p. 150-151. 
14 L Bogdan, D; Şt. 1p RE 
15 Acad. Rom. Pecete se “5 letinul Ion Neculce fasc. 6 1927 Și 27 -Ghib. Sur. 19 p 117,1sp. 1* p. 47, . Bogdan, D, Şt. 2'p. 230-23 gi n. i
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Suceava. 1414 Dechemvrie 20. me | 

Alexandru Voevod dăhuieşte: boerialui Crăciun Belcescul şi i fiilor i 
săi, Petru, Ivan, Iosif şi Andrieş satul dela Valea: Albă, unde-i: :, 

” „este c:sa (Belceştii) şi satul Negoeşti, . între Totoeşti şi 
_. Pa Levet Miclăuș. Se. arată hotarele. . : : .... 5 

mâe)rie. B2RTE MEI anda Apa eekoaa. roeneAapz Seman Moa- - 
AARCREN. SH4EMO wanu(a4) cu(44) aneroain natu(40), oyeb(m) ro; „Hă tb 
<yapuiTn, nani ere eyeannuu (7) SATOVUN CSE TOT HETHRIN CATA HauIh 
NANh KPANIDIIR GEAUECREVAR CASAtNAb ripte:(A)e erenounemu(at) nauut(44) 
uperke() Î npakos n EĂpIIOI, CASMABOIS, 4 -Ane(c) caoiu(7): na(a) 10 
NpAROR. n B'tpno casyiiBets, Thin Ani Baku Npako ui RkpuoR; 
EACpEROI £ro Ac Ha(c) iaaepaan, cat ere. WcoBHOIS, Hate :Ma(e)ru 1, 
AAN ECMBI EMO o natur eur: SEMANH  MOAAABCKON ABa, cea(a) von ca 
RZCRAMB ACFOAo(a) ua: Bkae(a4) NSTOUE PA At, e(err) Aslan), 3 RERĂ, 
4 ApOTOF ctao neroetuui „MERASI: TOTO 41 MERAS ABB MHRaSSna 15 
“t(T)unlu ere Spun EA. și Abre(m), ere, Ha HMA nerps 1 HRANORH. 
H „uweniponit HI aHA pianileRii n Ateru(m)), TH Ă, BBATIAAtR, pARHo Hi. 
e Hey dero(at) ere n. npkovuey uero(ai) ro 1 npatjiey paTro(at) ere. a Yo, * 
TAB EMO Nnouaguui w() AER: kTk Ha Epkra NSTe(Ha MDSTILAA Ronana, 
w(7) . oa npoer(u Ha - noa) 2 na RENANIA, MEPIASY, Tă NpocTn. Ha, 20 
“Bpan AcVEpeal 9. w(7) OTE Ha pan AY Bpenk (ua Ronan) Mo-. 
“TRAS, "Ta ngoeru cpba. MSAk HA RONA „MOrHASY;, Ta BgocTH Ha 
Bohr. NOSTRA) NARR Ha RONAHSR, MOrItAs, . Ta MEpEcb. MOTOR H up-er 
-ARah c4 aheean HA ACArItI ev ERIE KPa), S Bekeguno w(7) 
Xaanerţu, TA NA H:EHoR. Bey SORIN, “Ta w(7).. : BOHELA.. TO Bo(o=i. 25 
BRA. ncunike Acacah arkne(m)! 0, Mie NT UT na) w(r). 
Yaaneuu, "Ta HpECTIL WEptCb-IIOTORA; Ta npoeru uepheb GO RoBHnoY, (7), 
UIEpEBA, Ta NpecTu, Ha ONEA noak (7) BAAAA, TA. ABao() A KQ- 
HEI), 'TO ao e(e) XOTAph HENopeyueno, uuno 1 HHROAN:RE Ha kai, 
ekuuna, 4 Ha: To (e) &kpa Bamere „roene(a)erea Bhimenneanere 30 
AMFĂANA BA BCEROANI n &'kpa cua rscno(A)erea au nantauta RoEReCA tn). 
n Bkpa nach 1 -akreu nau). n tkpa Berapn uauiu(y),. tkpa nana 
MHXanad, &kpa nana XP, BEpA SSV Iana Wa AROpINnSA Copudgekore,, 
IEpă Nata RAaăa w(T) E E Rase NSTeRa, &'kpa îoyenane)- RAAAA ep 

  

- 1 Sie, a e Si 
„2 Lipsesc” câm 5-6 litere, -.*.. CINE E ea DER aci
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exere, R'bpa na(u) kpzert, k'bpa nana tirpu, B'kpa nana atata uaut- 

una, E'lpa Nana gazua n &'kpa Dana Aparora, B'kpa nana nerpa Sp'k- 

sa, BE)pa nana mianApa, t'kaa nana! Taia, BueThtapuntia, B'Epa Aaa 
neereatuisa n B'bpa Co en(y) BOIAPA aan) BEAHRRI(X) N maani(X). 
a:€n0 Bamtatn une)r'k .RTO RVărr(a Pocne)Aapt SV Naueii Semait MoCa- 

AdREROH' w(7): na)uu(y) Are Hat Kero. Bz nâipe('7) BITU), -re('r) 

UTE Bujoy vienopStunati e: EMY Bes: ere: Butii, "40 LUTO (EN) ee 

NOTREpANAN H cVagChnnan),: sa: ME ECANhI- ÂdâN EMY Sa ere mpa 

“Ro(v)o n R'kpue CASȚIEBOȚ. A. Ha BOALILEE No TREpIIECA ei "TOMoY R&- 
cemol ERIUJENICAHHCAS REA”! "art £CâtnI cncyâk i Haue Mo Hei PEACRILUR 

NHCaTu Hi. npunkeiuru Hai NEA: Reem(S) aere MAUrE MĂ; ev cs= 

mark Ed a at(7) 5 Sint, m c)ua as) R. Ba un cîro uruaria Brene(e)u (4). 

“Traducere. ! Cu mila « lui Duninezeu Noi Alexariări Voevod, 

Domn Țării :Moldovii, cunoscut facem cu această“ carte a noastră 

tuturor cari vor căta la dânsa sau o 'vor auzi, citindu-se, că această 

adevărată slugă a noastră pan Crăciun Belcescul a slujit mai îna- 
inte sfântrăposaţilor rioştri înaintaşi, cu: dreaptă şi credincioasă: 'slujbă 

“1 şi astăzi slujeşte nouă cu dreaptă şi: credincioasă slujbă. De aceia, 
noi: văzindu-l cu' dreaptă: şi credincioasă 'Slujbă cătră noi, l-am 'mi- 
luit' cu osebita noastră milă, “i-am dat în “Ţara noastră a. Moldovii . 
două: Sate- uric, cu 'tot venitul, pe Valea 'Albă, unde-i este. casa. din: 
veac şi alt: sat' Negoeşti,: între: Totoeşti şi între Levet 'Miclouş, oci- 

:-nele lui uric, lui şi: copiilor lui, anume lui Petru şi lui Ivan şi lui 
Iosif şi. lui Andriiaş şi copiilor acestor 4 fraţi, asemenea şi nepo-- 
ților lui şi strănepoţilor lui: şi răstrănepoţilor lui. - : e 
= lar hotarul lui, începând dela Levet, la malul părătlui, omo- 
vilă săpată, de acolo! drept «la câmp) Ia o movilă săpată, apoi drept: 

- la marginea dumbrăvii: dela Totoești, la: marginea dumbrăvii, la o. 
movilă 'săpată, apoi drept în. mijlocul: câmpului, la o movilă săpată, 
apoi drept la'.malul pârăului, iarăşi la movila săpată, apoi peste pârău 
şi peste dealul cu: pădure, la'văle,:mai în sus de făntână, în codrul: 
'dela' Hiapeşti, apoi la codrul din. jos,: apoi dela capătul acestei “pă 

'*: durici şi. în jos valea, la deal, până mai jos de-drumul: ce: vine dela. 
-Hlapeşti, apoi. drept peste pârău, apoi. drept peste codrul dela Şer-" 
Dea, apoi drept la capătul câmpului dela Viad,: 'apoi ai deal, până la 
ccapăt), Acesta-i -tot hotarul, nestricat niciodată în vecii “vecilor.. 

- Şi la aceasta; este credinţa Domniei noastre, mai sus scrisului 
Alexandru Voevod şi credinţa fiului Domniei mele, llieaş. Voevod: 
şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor noştri, credinţa.
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- panului Mihail, credința panului  Hrincă,: credinţa jupanului Oană 
vornic de Suceava, credinţa panului Vlad dela Valea:Albă, credința 

jupanului Vlad dela ' Sireti, crediriţa panului Crâstea, credinţa pz- 

nului Negrea, credința panului Ilieaş .ceaşnic, credinţa” panului : Vâl= 
cea şi credinţa panului Drăgoi, credinţa panuilui Petru Ureacle, credinţa 
panului Şandru, credinţa panului Stan vistiernic, “credinţa” lui Dan 

postelnicul. şi credinţa tuturor boerilor. noştri mari:şi. mici; *:! > 

Iar după viaţa noastră, cine va fi: Domn în Ţara” noastră! a 
-Moldovii, din copiii: noştri sau pe 'cine Dumnezeu va. alege să fie, 

acela să nu-i: strice fără vina lui, ci: să-i. întăriască” şi înputerni- 
ciască, pentru că i-am dat, pentru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă. 
"Iar pentru mai bună întăritură “acestor toate de 'mai. sus scrise, 

am poruncit 'slugii noastre, lui Isaia Grădovici, să scrie: şi să lege 

pecetea noastră, „cătră această carte” a noastră. i 

tului Ignat, purtăterâl, de Dumiezeu. ii 

Pergament,. cu. pecetea pierăută,, la Acad, Rom. cra, „dăruit 

de:G. Beldiman.. O planşă în |. Bogdan, Album: paleografic . mol- 

dovenesc nr. 18. Scrisoare uncială. foarte frumoasă.. Documentul e 
bine, păstrat, afară de încheieturi, unde: e .rupt.- O copie de: *pe un 

- Suret, cu data greşită 6929 a fost publicată | în Ghib..Sur. 1 p. 12-14. 

După -original, a; fost. publicat în Ghib. revista “Teodor. Codrescu 

(laşi) 1 (1916) p. 65- 67, cu unele abateri. Cu mici deosebiri, e re- 
produs în. Ghib. Sur..18 p. 12-14. Un: rezumat al uricului, cu data 

exactă, în Arhiv. Stat. aşi, Anaforale nr. 115, fila.93. (proces 

pentru încălcare de hotar între moşia: Belceşti dela ţinutul: Neam- 

ţului, proprietatea logofătului Ştefan Catargiu şi parte a Mănăstirii 

Cetăţuia şi între Sărbeşti, numită şi Talpa, a a. vagăi: Lascarachi 

Costachi), E 

Boerul Crăciun Belcescul din 1414, care Slujise, și “Dominito- 

rilor de mai înainte, este necunoscut. aiurea. .-: ..- 

Satul Belceşti azi este numai o. moşie. fără. sati în: a -:comina 

“Talpa, din judeţul Neamţ Î. Satul este pomenit şi în 'uricul” din 7000 

(1492) Martie: 30,. când :se întăreşte satul :lui lurşa : 'aprodul, nepot 

“lui Crăciun Belcescul 2.' Satul este 'cel puţin din vremea descălicării. 

Alt sat Belceşti: este în judeţul Iaşi 3, altul în Tutova. “Toate poate 

1 Marele dicţ. geogr al Rom. 1 p. 359. pi 
2 |. Bogdan, D. Şt. 1 p..503.. 
3 Dicţ. statistic al României 1 p. A12.. 
4 lbid. 2 p. 968
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îşi au originea; şi numele , dela: străvechiul. Belci, în care este ra- . 

dicalul slav ataz,. alb.. 
- „Al doilea. sat al lui. Crăciun Belcescul este satul Negoeşti, din 

comuna Talpa,. judeţul. Neamţ 1,. pe Valea -Albă. Altul este în apro- 

piere, în comuna, Dragomireşti2. In 7000 (1492) Martie 30 satul e 

întărit. lui Vasca, -nepotul lui Crăciun. Belcescul3.. La 1803 satul 

era tot răzăşesc 4. Numele îi vine dela „Neagoe şi era şi în veacul 

al. XIV-lea 5, 
„. Satul “Totoeşti. este cel din « comuna, Războeni,- judeţul Neamţ, 

aşezat pe Valea Albă6. El.e:pomenit: şi în 7030 (1522) lunie 277. 
Numele îi vine dela Tot (== Slovacul) +- oiu. Numele. este. foarte 

„ important, căci din - “timpurile cele mai vechi ne arată influenţa slo- 

vacă în Moldova, „Desigur că iniluenţa : e venită pe cale: ungur 
rească. Pentru nume cp. numele ; logofătului. Tăutul. : -: 

” Satul: lui Levet: Miclouş apare mai târziu. sub “iumele de Leo- 

teşti. Aşa e numit satul întro hotarnică. a Belceştilor,- din: 1820 

Octomvrie_8, în care se caută hotarele satelor din 1414 Dechem- 

vrie 208% 0 piatră despărțitoari Negoeştilor: de-Livida, ce acum 

le zic Leoteşti“ şi colțul Belceştilor dinsus:. . o piatră des- 
părțitoari Negoeştii de: Leoteşti.. Di 

Satul este pomenit şi- în '7106 - -(1598)- Horii: 8%, la inut 
Niatituli, apoi în zapisul din. c,162210, . . -.. e 

“Azi satul nu mai 'este; - Şi-a “schimbat numele său a: dispărut 

în vreunul 'din satele încunjutătoare, cum s'a petrecut lucrul cu 
foarte: :multe sate; desfiinţate - din cauza: “formărei: marei proprietăţi. 

i" Levet'să tie slavul'annz (leu) + topi ii a 
7 Satulie . dela începutul, veacului: al XV-lea. -: 

1 Frunzescu, Dicţionar topografic p. sui. “ 
fi 2 Dicţ. stâtistic al României, 2 p. 636, Frunzescu, Dicţionar topogra- 
ic p. 
„1 81. Bogdan, D. Şt. lp.503. -: DI 

4 Uricariul 7 p. 266. 
5 Un alt sat Negoeşti, tot la Neamţ, era pe Valea: Neagră, pomenit î în 

6967 (1459) Segtemvrie, 3, 6974 (1466) :Martie .13,;6996. (1488) Octomvrie 15, 
I. Bogdan, D. Şt. 1 p. 35, 95, 354. Altul a-fost pe Sireti al.boerului Neagoe 
logofătul, pomenit în P6078. (14170) August 10, 'ibid.:2 p: 310.:Altul a fost peste 
:Prut al, neamului lui Stoian Procelnicul, cum se.vede din uricul din. 6998 (1490) 
Octomvrie 14, ibid. 1 p.. 434. „Pentru, cele. de azi vezi Dicţ.- statistic al Ro- 
*mâniei.2 p. 1157, 

- 6'Dicţ, statistic al României 2 p..636.. Altul este: în com. = Erbiceni jud. 
Iaşi, ibid. 1 p. 470. ” 

7 Ghib. Sur. 18 p. 116, : AR 
z Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale | nr. dd ta: 114 Fe E a 
9 Ghib. Sur. 20 p. 7L: ceas. art at 10 Gib: Ip. E p 53, AEV TEN. UTE. EC ROA9CT. re enceut 

ea Ia
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Hlapeşti este satul din comuna Talpa, judeţul Neamţ 1. Satul 
“e pomenit şi în uricul. din 6955 (1447) August 22, ca fiind al Mă- 
năstirei Neamţului 2. In: 6987: (1479) Mai 19 era în altă stăpânire 3. 
"Este pomenit -şi în :6991 (1483) Septemvrie 4. Satul era şi în vea- 

“ cul-al XIV-lea. “Numele să-i vie oare dela. Hlapea ?.. Pentru acest 
nume cp. cuvântul : îlapân,: mâncăcios,. în' care poate e onomato- 
peicul hlap. 

” Codrul dela: Şerb din 1414 “arată stăpânul “satului: Şerbeşti, 
care este satul “Talpa: de azi, din comuna” Talpa, judeţul Neamţ5. 
“Aceasta 'se vede întrun proces, pe. la 1850, între: moşia 'Belceşti, 
"dela ținutul Neamţului, şi Şărbeşti, numiţi şi Talpa6, Intr'o hotar- 
“nică din '1820 Octomvrie 8 a Belceştilor,: satul e fumit „Şărbeştii 
“lui Talpă“ 7, sigur numele: unui proprietar nou. Ca: “Şerbeşti, satul 
“e pomenit într'o hotarnică "a Hlăpeştilor, din 6987 (1479) Mai 193. 
“Din 'uricul din '7000 '(1492) Martie:30: se vede că satul era tot al 
“neamului lui Crăciun Belcescul 8, - 

“Hotarul lui Vlad -din 1414 se numeşte: în hotarnica din' 1820 
;Octomvrie 8, a Belceştilor; Şcheia 9 : : „în dreptu capătului” câmpului 
“din Vlada, ce să numeşti Şcheia... i“. la capu „câmpului din 
„Vlada, în muche dealului, ce să riummeşte Şcheia“, i 

- “Acest Vlad este cunoscutul boier Vlad" dela Valea Albă; pomenit 
în 6922 (1414) August 210, Decheinvrie' 2011, în 6923 (1415) Aprilie 

e
 

Pi
 

1312, Acest Viad nu “trebuie 'să * se' confunde cu Vlad Vornicul şi € 
“cir Vlad dela” Sireti, căci. toţi trei! apar în'1414: August 213, 
'" In cazul de' mai sus” este' importantă denumiiea ' Oarăenilor, 
după locul de unde: erau, ceia ce este obicinuiti în timpurile vechi. 

e - a. f -? . TI EI pa E 

1 Dicţ.: statistic al României 2 2 p 638. 
2 Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neatuţ, păchet 211 nr 6, st. „Nicolaescu, 

“Doc. si. rom. p, 221. 

3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 28. si 
"4 1. Bogdan p, 274-276, PRR 
+5 .-Dicţ.: statistic'al - României -2, p..638..! ENI Nb Di aceea: 

6 Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr..115 fila. 9%... 
7 Ibid. p. 94: „pe din gios de rădiu, ce mergi la Şărbeştii mi Talpă... 

“piste codru dă Şărba... . şi esti un dial înalt şi să numeşti şi âstăz Şărbu“, 
-Cp. ibid. p..95v., Marele dicţ. geogr. al Rom. 1.p. „359, Frunzescu; Dicționar 
topografic p. 410. a | 

„+8 L-Bogdan,:D. Şt. 1 p. 503. î: pn 
9 Arhiv, Stat. laşi, Anătorale nr. 115, fila. 94 +. şi. 95y.! DI aa 

10 Vezi mai sus p. 103 rândul 26. 
11 Ibid. p., 111 iândul 34........- 
12 Acad. Rom. LXXXV/4, Cercetări ist, “das, “anul 5 90) pe „51, 
13 Vezi mai sus p. 108 rândul 22 şi 23,
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39. . 
. 

Ia "Suceava. 1415: “Agile: 13. i 
- EI 

Moxandru Voevod dăruieşte: mănăstirii lui. Ivan: vornicul, care-i 

- la. Humor, -un -sat. la obârşia! Solonţului, - unde a fost. 

Tatomir şi Pârtea, şi. seliştea lui Dieniş, - Ie 

$ ma(e)riro BAIE Mn. ara pa BOEROAA PoencA4p& BeMani Ae= 

an Aanekou | snt), SHAMEHNTE He eat ANETWA% HAN AA Ko Hank. 

„SipspuTt Han £ro aeanuiuiTs ursun “nomee. „GArengonsBean reReasi 

BArNIAMB Men NponSReAciItIeAMA H na SAAUINE, eTensunteatn BOA 

"TEAMA HauunAvR H tz Sade u SApaniit redau Wu Ara reBaavul H 

ww 
na XOaope “EA ceas ua „BDAXt 'consuua rAe elen), BNIAR.- “TATE AMIp6- 
n Np&TA H CEANULTE Anenuuree, Tes uzce Ad BY AETB nprkApeuenutte as 
MOHacTIHIpR Opt ca Back ACXoAcAIn menepSuiltns. MIROANE. Ha. 

„BkKnI Bkunbi. a XeTaph "Tomy. ceaot -ca. RzCkaul. eTapuu. - Koraptu 
KSAA wHBaan H3 RbRa. “ Barcky necratnaut ECâUnI H PVEM.. uerere 

“ KoTopn(p) au). n uaco(y), TOTh SanaaTu'Th satkesip Ti) 4 
(pS6an 4HETOFE cprRpa, - A Ha Te ee) B'Epa. Mauro, „TEABRA BIN u=: 
„CaRHaro ăarBauA pa peioani Hu Bpa EZSABAEI Mare Ei cra reRa' Aus iafanna: 
ROEBOABI. n „BEpa BacEke „Tal. manuui()6), n Rrkpa. Boap ian), REga 
Nână MHkallaă m AkTen ere, Rpa Mânia, Kana H Akai, ere, Rkpa 

“nana, Razuli, n Abreu ere, Rkpa nana mergi, Rkpa nad LITEV H Bkas 
"EpaTa tre nană kpăeri n Abreu ere, BRA Nana RAaAa w(7) 'B'kăore 
NSTORA, Bkpa nana. Aparouia H ateu Eero, Bkpa natia Aparera wT Try 
AO N AkTEH ere, t'kpa Nana E Spiita Haka ere, Rkpa nana nvua 
HBOMoTaTA n. Akai ro, Bkpa „nana nafama dantunkă n AEren tre, 
"ekpa nana Mee TARA u abrar ere, "Ekpa nană „CFană RUCTIApnuka, 
BEpA Maia Tana NONCBIHUA, elspa “Nana crâna "pzanua, BEA nana 
AdHă NOCTEAHHRA, B'kpa nana Aemonstia CTOAIIRA | n Bkpa az 
Li ce BoAp  Hauin(y) MOAaanetru() 1 > Bemisbi(X) i 1 Maati(), 
„10: HâUIFAA znork _KTO :BVAETI roencAapx Hat faţ > BEMAN Han 
w(7) ARTE Hamu(g) “nau: „e(r)- HAnero : NaiMeta „măi kore B4 n2- 
EEPETh EBITH, TOT 10 Eh! HE NepSuntaz: natuere, Aia, Cupe 
BI cYy TEpzAuaz n -oyepnula) “nout Aaan -Ecavhl ea! RECEA ACRpOA 
Boară, 4 KTO Eni XoT EA or nSpSuinirui, Takoitai îi «(e7) i NpeRAATh 

1 Sic. 

  

LE ai !
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av(7) ra Ba n npu(c)riuă er airpe ni "Aa c(c7) noa Pak n npo=: 
KAETOAMi api$.. 4: HA :BCALIEE UOTRABRALEHTE TOAMS EBCEMS Ritiu enticau= 
10M$. Beatz ECatni C(EMS). Hale MS BhpriomS Hcaiekii A0rogeT$ nilcaTH: 

m npugkeurui  nauiy. neua(r)- cea anerip noua o celau)ek B: 
«tr Sar anpu(a) ri, 

Traducere. Cu mila. “ui Diininezbu,' Noi Alexandru: Voevod, 
Domn Țării Moldovii, facem :cunoscut! şi. cu această carte a noastră: 
cine va căuta la dânsa .ori va:auzi citindu-se, pentru că a bine- 
voit Domnia mea cu, a mea - -bunăvoire. şi, pentru pomenirea sfânt 
'răposajilor părinţilor. noştri şi pentru pomenirea. şi sănătatea Dom- 
iei mele. şi a copiilor Domniei mele şi am. dat: mănăstirii panului. 

1 “Humor, i un. „sat la. "obârşia , , Solonţului, ; unde” a. fost: “Tatomir. şi. 
Pârtea, şi seliştea lui Dieniş. Toate aceste. să fie mai. înainte zisei - 

mănăstiri uric cu tot „venitul, nestricat. niciodată În. vecii vecilor.. 
lar, hotarul ; acestui. sat, cu: toate "vechile : hotare, pe: unde. au 

“umblat, din veac, . ; 

Găr au tinut, îcest sat, şi copiilor. lor. şi în şi întregului n neam “ai lor, cine. 

ar începe, cu: sfada. ori cu plângerea, . sau cu orice fel de- -răutate;. 

în orice zile şi “ceasuri, acesta. să. plătească. zavescă aceste. „50. „de. 
„ruble de argint curat,-, - î.. - A 

lar la. aceasta “este Credinţa “Doniriiei, oaste, și mai sus. scri- 
sului Alexandru. Voevod şi credinţa. iubitului. fiu, al Domniei. -mele, 
Ilieaş, Voevod şi. credința tuturor copiilor. noştri: şi credinţa boerilor. 

noştri, credinţa. panului Mihail şi a. copiilor. | lui, credinţa panului 

“Hrincă şi a copiilor lui, credinţa „panului Vâlcea „Şi a. copiilor, lui, 
„credinţa panului Negrea, credinţa” panului Vlad şi. credinţa fratelui 
său pan Crâstea şi a, „copiilor lui, credința pânului Vlad dela Valea 

Albă, credinţa + panului; Dragoş. şi. a copiilor lui, credinţa panului 
Dragoi dela “Tulova şi a copiilor. lui, credinţa. panului Giurgiu , şi 

-a copiilor. lui, credinţa. “panului lon. Jumătate şi a „copiilor. lui, cre- 
-dinţa panului ilieaş ceaşnic şi copiilor lui, credinţa panului Nesteac 
:şi a copiilor lui, credinţa. panului Sian vistiernic, credinţa. „panului 

Stan Popovici, credinţa panului Stan Bârlici, credinţa, paniilui Dan 

postelnic, credinţa „panului Domoncuş. stolnic şi : „credința, tuturor 

:boerilor noştri moldoveni şi ' mari şi mici. a 
_lăr după viaţa noastră, cine va fi domn. Ţării rioastre, fie 

-din copiii noştri, fie din seminţia noastră, „ori PE cine: Dumnezeu 

Ei : i - Ia
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va :alege :să :fie, acela să nu 'strice dania; noastră, ci să întăriască: 
şi înputerniciască, .pentru că i-am dat cu .toată :bunăvoia, Iar: cine: 

ar voi :să:strice aceasta, acela să fie blestemat de Domnul :Dum- 

nezeu şi: de. Preacurâta “lui Maică .şi :să fie: asemenea: lui luda Şi 

;  blăstămatului Arie, 

Şi pentru mai bună întăritură tuturor acestor de mai sus scrise, 

am: poruncit acestui credincios: al nostru, . Isaia logotătul, să scrie: 

şi : să lege pecetea noastră, de.această. carte a. „noastră. - 
: In Suceava, în: anul 6923 Aprilie 13.: a, ; 

-* “ Pergament la' Acad. Rom. LXXXV/41, ci pcătea lipsă. Pe- 
verso“: <Pârteştii 'cu seliştea Denişevo». A fost citat de' I: Bogdan," 
Cnejii români, “Anal: Acad. Rom: seria: 2-a, tom. 26 (1903) p. 26,: 

asemenea în D. Şt. 1” p. '205. 'L-am publicat şi: în Cercetări ist. 
(aşi) ânul: 5. (1930) p.:51-53. Cp. ibid. p. 58, 69- 70. , 

” : Boerul' vân vornicul, de care e vorba în uric, apare . în do-: 
ciimente ca Oană vornic” de Suceava, Oană vornic, * Ona:: vornic; 

Vană: şi Vanea vornic, Ivan vornic de: Suceava, Ivan vornic, , Ion 
vornic, Ioaniş, lanuş vornic şi Vană dela Tulova, satul“ unde-şi avea; 

curtea. „ Apare în “documente întăiu sub Ştefan Muşat, în 1397 Fe-- 
vruarie 3 şi apoi necontenit sub Alexandru cel Bun, până în 6933 
(1425) Mai 12, când “apare: ultima- oară. “In 6936 (1428) Dechem-, 
vrie 28 el era mort, 'căci “prin acest uric: se întăresc. 'satele fiilor. 
lui. Ivan vornicul, panii „Lazăr, Stanciul şi Costea şi aceştia, boerii 
întâlni foarte des” în 'uricile timpului, ca boeri de divan. 

“ Homorul sau Humorul este un pârău în' Bucovina, care se- 
varsă în Moldova,: la gura! “Humorului 2. Dela numele pârăului şi-a: 
luat numele Mănăstirea ! “Humorul, întemeiată la fnceput de „Oană. 
vornicul, ceva înainte: de. 14153, i adi | 

“Solonţul | este un pârău! în Bucovina," Care : se datsa în'Su- . 
ceava, la: satul Costâna 4. Pârăul este ' pomenit şi în alte! urice ale: 
Homorului, din 6983 (1475) Aprilie 255, 6999 (1491): Octomvrie- 
266 şi 6998 (1490) "Martie 157. Un. alt pârău' Soloneţ era tot în. 
Bucovina, în hotarul satului Cozmin; “din țitutul Cernăuţilor, po- 
menit. în uricul” din 6996 (1488), Aprilie 38. | 
ii i Vezi M. Sostteheseu, Net rl ui Opt, jeni “de “Suceava ; şi satele: 

- „2 Harta Bucovinei de: Ed. Fischer... în, ac 
3 Vezi lucrarea dela nota 1 p. 58-69, . ÎN 
4 Ibid. p. 69, i i 

5 Bondan, Dşt.. Lp 203, 205. a a i 
„6 Ibid, p, 488, i o 

1 Ibid. p. 407... 
81 Bogdan, b. Şt, 1 p. 334, 338, 340, Un pârău i Solout, i văi cu acest 

N
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- Satul unde a fost Tatomir şi Pârtea: este în districţul. Gura 
" Humorului. Aici găsim Pârteștii de sus, cu Cacica şi Soloneţul. Nou şi. 

Pârteştii de jos, cu Strigoaia 1: Unul din aceste sate este. şi se- 
liştea lui Dieniş. Satul era în stăpânirea fiilor lui:Oană vornicul şi. 
în 6937 (1429) Iunie 32: şi în 6953 (1445) Februarie 183. In 6964 
(1456) lanuarie 20, satul era al Mănăstirei Humorului 4. Şi. tot aşa 
în 6983 (1485) Aprilie 255,.-când este numit. nmprepin.. Seliştea. 

lui Dieniş în-1456, Ianuarie 20 , este : numită. Șlobozia, în, 1475 
Aprilie 25 e numită. AfenuuieRo- ARO: Ia 

- Pârteştii îşi are numele dela: Pârtea, care a, fost. vechiul stă» 
pân. întemeitor 'al, satului, Dieniş a asemenea este. un vechiu u stăpân 
al locului. ,;; ... ::: e . 

Foarte interesantă pentr istoria vechiului drept 7 românesc este 
zavesca: de 50 ruble: „de argint curat, pe, care: Domnul. o pune, în 

Ce. 

pâră pentru: ele; : - Srar „părea că » "vânzători. nu: le. dase: tocmai, cu 
bună voie...» „i Pe ape 

1415; Aprilie, a. 

Atexanării Vocuod: “întăreşte Mănăstirii Moldoviţa satul Vaculii 

şi selişiea lui Zârnă, -q date. mănăstirii, de soția, sa, „Ana, ... 
„da moartea ei. 

tă 

  

„4 

    

pe , 
da 

” Alexandru Voevod. arată că” a s sa adevărată. x soţie Ana, de. â 

ei. bună „voie “Şi cu' bună. ştire; . “chiar | inăințea” m morţii s; sale, a a dăruit 

Mănăstirii, „Buna Vestirea, care-i la Moldoviţă şi unde este « egumen 

“Vasilie;  sâtele anume “Văculiriţii şi unde 'Zârnă şi-a făcut selişte 

supt pădure, ca să. fie. acestei. mănăstiri, uric, .:Cu toate veniturile. 
De aceia Domnia. sa, „după voia şi, dania soției sale. a! "dat, | 

nume şi “uri sat este în “jud. Soroca (Diăţ.. eogi: ar Dăsăabiei p p. 193) şi se 
varsă în Răut. O vale Solonețul, în. jud, L504oca 'dă în Valea Cuboltei (Harta 
Basarabiei, de Nour. Cp. şi i. Bogdan, D. Şt, 1.p..108).: Un pârău. şi un sat 
Solonţ este în jud. Bacău (Dicţ. statistic al României 1'p. 688. şi Il. Bogdan, 
D. Şt. 1 p. 165) Un sat. Solonețu este. în Com. Bivolari, jud: laşi. (Dict. sta-: 
tistic cit. 1 p. 484) 
| 1 Harta Bucovinei, de Ed..Fischer, I. “Bogdan, D. Şt. 1 p.: 1205, 

2 Cercetări ist, (laşi), anul 5' (1930) p 55. , 
-3 Acad. Rom. ms î1l fila 42r., Ghib. Sur. 18 Lă 54-55, | 
4 Acad. Rom, ms (11 fila Bir... a 
5 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 203. . . ai 

10
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după moartea ei, aceste sate să fie: acestei mănăstiri uric cu toate 

veniturile, | 

: Hotarele, acestor sate să fie: după vechile toare; pe unde d din 

veac „au umblat, neschimbate niciodată. ... . a 

Blăstăm împotriva. acelora . ce. ar; strica dania. ei 

- 6923 Aprilie 14. ; -. Na IE ai 

-. Acest uric, în: rezumatul de: mai sus, în “limba. germană, a 

fost publicat de Wick. Moldowiza p. 59 cu “menţiunea sr. (sârbeşte), 

ceia ce înseamnă că Wick. la 1862 a avut înainte poate originalul, 

ori poate mai: “probabil .0 copie slavonă. Uricul. are data 6923 
Aprilie 14. Egumenul Vasilie la Wick. e Basil. Locul cu satele 
sună: die Dărter namens Wakulinză und wo Săran untern Walde 
eine 'Freistătte gemacht.: Ar'fi- greu: de văzut în Săran pe Zârnă, 
dacă în “uricul : Moldoviței din 6951 (1443). Noemvrie 291 nu-am 
avea, pe lângă: altele, BăRvanțit ini e. Hrerănia Spunea. Numele 
satelor Moldoviței în uricul din:1499 Noemvrie. 15 din traducerea 
germană a lui Wick. sânt date ca şi în uricul din 1415. 

Data de 1415 a acestui uric nu e sigură. Din document Te- 
zultă că soţia Ana a lui “Alexandru cel Bun a murit la sfârşitul a- 
nului 1414 sau începutul anului 1415, înainte de 14 Aprilie. Insă 
piatra 'de pe mormântul Doamnei “Ană, dela Mănăstirea Bistriţa, 
pusă de Ştefan cel Mare, arată data morţii 6926 (1418) Noemvrie 2 2, 
Să 'ti citit Wick. „data uricuilui greşit Sukr' în loc de” Suks (1419); 
presupunând “că a: avut în faţă originalul 2? Ori inscripţia dela Bis- 
triţa a fost citită greşit su:ă în loc de sua (1414), căci data de 
2 Noemvrie pare a fi exactă3. Sau Ştefan cel Mare, după însem- 
riările călugărilor dela" Bistriţa, a. greşit, ca an, data „morţii “bunei 
sale Ana. " Această ' Ana în „Letopiseţul dela Bistriţa” este” numită 
„Neacşa' şi mamă a lui lie Voevâd4,, „Dar, încă în 1411, se naşte. 

11, „Bogdan, “Album” gaitograție moldovenesc : nr. 36, laţimirski, Dar: | i stvenniia „jalov.... gramoti mold, în Drevnosti trudi: slav. korinissii imp. mosk, „. arheolog. obştestva, 4 (Moskva 1907) Pp. 294. etc. 
2 N. Iorga, Inscripţii p.:38-39 : în cereau BROEOAA . .. . Spacu cui : TpSEh' TĂI AHhI TAăa aarăauapa BOEBOAhI MATEPRI HATA BOIROA E nate nu npberatick: wa, Rh E-RUNRIM WBHT'EALA R a&T SukS Med 

HO, E. Asemenea, Melchisedec, Notiţe ist. şi arh.:p. 62, 
“3 Din. nefericire fotografia inscripţiei din G.. Băl Bi ] cel Mare p. 286 nu se poate citi, pi dă serici e lui Ştefan 4 In 1. Bogdan, Cronice inedite p. 35:- “poa e ca. EMS catuza Npă= ghici HApEUEHIH. HAIA ROEBROAA - RZ akră Sus ala k WTZ Eiarnuu HARUIH. Cp. N. Iorga, Stud. i Doc. 6 62 

Co, SE 8 ş p. 6, „Istoria li Lit rom. „vol, 1 ed. 2
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din Stanca, altă soţie, poate nelegitimă, Ştefan, fiul lui: Alexandru 
cel Buni. - , 

“Satul: de care e vorba: în“uric este: Văculeştii din. judeţul Do- 

rohoiu2. In uricut: din. 1443 Noemvrie 29 satul este:arătat, lângă 
Brăeşti, cum e în adevăr. Satul e; ;străvechiu şi era şi în veacul al 

XIV-lea.' Seliştea lui Zârnă s'a păstrat. ca-nume într'un pârău şi o 
baltă de lângă Văculeşiis.. 

| a 
aa i ci 1415, 

N 

Alexandru Voevod dăruieşte zugravilor. i chita şi. Dobre două 

-„sate-pe. Drăslivița, anume - Crăiniceşti. şi Leucuşeşti,. cărora 4 

li se arată hotarele. Ei trebuie să zugrăviască | 

ENE Ra: „ai. Domnului 8 „biserici... ; II 

+ ma(e)ris 6 BIT „MI aaritanapa Koenoaa “rocneaapt. Seman 

MOAAAECKON unnu(a) Suamennre ne can AHETOAL HatHm, nzcban 

RTO MAUR CY3pUTh Han ro o canun(r). urSun, "exe, TOTI neunit 

caSrii, Hama HHKBITA H ABBE, “sorpaiţu, Aaa „ECAMAI, HAR 0 natie 

BEMAU. cY MOAAdILEKEH. AEA ctaa Ha „APBCANBII Ha. Ha Bonuri, 

a ABSro6 ceno na. HAA atu eaţu VITO. ENI Hama, „SYBURh. cz. Beit 

ACXOACA HA “ua „A'k'remb n), u o HSuaToan. ua “N npaoy; nSuT9ah 

u() n npamuSpaTeatn. n) N DAME n() ko, CA “HSBEBETA, Bank 

i HENOPSULENO HHROANE Ha. RE, 4 XOTAph. ra ABă. CEACAID nSeetue 

w(7)., ropk HA AEA ASBa pacojara w(7). stMaA, 4. „(7 moak, npecru 

Ha A'EaS. pat noro) Hă CTAzuh,, 4. wm), moak npec'ru, Ha ASEh 

SA AVEPOLHUH, A w(r) meat npecTu upe(e) NOTeRL Acera, na 

ASEn Ha Sante, a (7) Toak. „Ipsen Ha Aba. Ha erăzn't, 

oRăaie! tot) onoajaii Hpocru Ha as Ha AACRS Hă Morbta$; 

“Tă ApocTH npl3b' NOTO(K). ACACRE Ha :A ban, NpSTORh - na mernia(S), 

Ta ras CEXOANTE. KA  păBĂHH STA: a w(T) Ton Amon NpSTo- - 
-. - 

1 Letopiseţul « dela Bistriţa. în |, Bogdan, Cronice inedite p- 35, cp. N, 
Iorga, Istoria lit. rom. vol..1 ed. 2 (1925) p. 128 

Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 353-354. “Aici pomenit şi. uricul din 
„1415 Aprilie 14. Dicţ. statistic al României 1 p. 366. 

3 Dicţ. geogr, al jud. Dorohoiu p.371, greşit Zerna. „la harta siat major, 
planşa Bucecea, lângă Văculeşti : Valea Zârna. Cp. şi 1..Bogdan, D. Şt: 2 p: 
443. Zârna este şi o plantă acăţătoare, care face fructe negre. .-.. : 

10 
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at(a) 'uă 'morial? poy[e)âns, Ta TA A Eaemi_Ha UETRPATYIS. ME 
PAS MaaSt, 4 (w)T Teă MernIAH NeNpkR6 Ha ACACRb Aan ta EAMIIR: 

crâznz; a.w(7) meat: nohphin  npk3h  NOTeRb MRancR Hă Ahab CV 

crazia,. a w(7) 'roak Ha TAR .UITe “e(c7) e (A)S paun nur ear ii de, 

roci, a w(7) oa. npiks6 nore(E) kpanuukoRb repk Ha FAUR ARI, 

aw(7) Toatk Akaoan: rep: A0: akca Aoganotiă. '7se ath e(c).XoiTap Î 
KSAA HA E(cT) oara AAA Aparoauigs ! iecaant w(7)” regaaut. a 
sd "TOMA Yorapk ate acun HmS WCaAHTII Ctia, Ad WC4AATh ca TM. 

EERIILENHCAU LANE NOTEPER(A)ENTEAh-A WII HMAIOPR MHCATI HAM Sa: 

ThIA ABA CEA ARE UpKRhi eAHa w(7) ASAHErO Tpără, 4 AGSraa Ko= 

TOBA Hâuă BOAA EXACTE, PASRE UpRRII WT PAAOBIUI, Han EA AA 

HAN nps(er). d HA BOAt; NoTREpRenie REAGAN Cani NGUBECHTIL HAS 

NEUATB: MAS iea” cemS ales - viantitNS, aan Tha noTăepiente th. 

NOTREpâeMB, “ao n BEAR: neuăThiS 40 eat name CARPE- 

tun'TH Hdiue” A kâo' nui fnueanusr, “a “Reaii rosu “caripziilerb, Mar 

Xoutan Han npuk'beurui uiti? -  liuărra: EEÂNRSIR, a Ha To Race RpA 
HAUIETE PERA ERILUIEIIHCANIIAE antBani Apa BOEEOANI "n BEpA BESARBALU- 

Maro enă rea MIL MAfatia BOEROALI H ntpd Backya arii idtuu(X) 

un Ega' ESâph! nai), Bkpa Nâtia MXantaa, Rkpa 1 Matia run, Rkpa 

Mana WaHâ "Akopuiita EStaiiezore, | pa nana Aparsuia, “Bkpa nana 
erp, Rkpa nana RSiRA, apa nana : nafaua datustiiia, Rtpa Hand 
RAzUA, pa nana MECTARĂ, itpa. mană MA Apa,  Bbpa Nână Aparera (Tr) 
rSaonn!, pa iaiia Tous, BEpa nana cŢana nenegiiuă, “ekpa nana Aaa. 
noctaiinka, pa! Nâna „ASăteuR Un: cTeanuRa n: pa “Back BOA: 
atit) MeAAaRekhI () u' ein (3) 1 Maâni(j-): a no nawe(43) unor 

Ko! "ESALTI rsene(A)ăpr madueut Beau „Me Adei Hânt w(7) abea 
uătiily)) sati "w(7) Haulero DasMetie Baii “(ere B& ASGEpETh BHITU ToTby 

ue: GhI HA iienepSunitât Hatuero Adtiia, aAH CUITO Bobi CVTEPBA HA 
"n ovăgnas. ă uă BOAUIEE hoTaepaenie Tov Bzcem(v) (EI UIEniCati= 
OAS neaban 'eeathi: cast) HAL Eav it puoas Heaîtgut: ASTORETS * nu 
ceaun n uaius netarh „npuisenrat K” ernS aucr$ naneas în... 

e 

- Traduicere. Cu mila. ii: Dumnezeu; Noi Alexandru Voevod, 
Domn Țării Moldovii,' facem: cunoscut şi cu această carte;a noastră 
tuturor cari vor căuta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că aceste: 
adevărate slugi ale noastre, Nichita: şi : Dobre zugravi, le-am dat 
în Țara noastră, în Moldova, 'două sate la: „Drăsliviţa, anume Crai- 
niceşti şi alt sat, anume Leucuşeşti, să ile fie uric, cu tot venitul | 

sie ae :
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lor. şi copiilor, lor şi nepoților lor. şi 'strănepoților. lor. şi răstrăne- 
poţilor lor şi seminției lor, «cine, se va! „alege: aproape, . nestricat: 
niciodată în veci. :. :...: mie : 

_. Yar hotarul acestor două, sate, începând. “di deal, ta doi. 'ste- | 
jari îmbinaţi 1 din „pămâat: şi de. acolea drept la: deal, prin pârău,.. 
la stâlp, şi de „acolo „drept la “stejar,. la dumbrăviţă. -şi de acolo drept: 
peste pârăul lui „Dobrotici, la stejar,- la. marginea pădurii şi de acolo. 
drept la deal, la stâlp, apoi drept pe deal a stejar, la Miel, apoi la fân-. 
tânile 2 dela pâraiele -lui. Ivan şi dela fântâni, drept la dealul Do-- 
dului, la movilă, apoi: drept: prin. pârăul Dodului, la dealui Prutului,: 
la movilă, apoi unde coboară drumul Cătră Răbâia, şi de acolo pe; 
dealul Prutului la movila Rusului, apoi pe acest deal la a patra. 
movilă mică şi dela: această movilă deacurmezişul la dealul Do-. 
dului, la un. stâlp şi de acolo deacurmezişul . prin. pârăul lui Ivan,: 
la deal, în stâlp şi de: acolo „la stâlpul ce. este între Crainiceşti şi: 
Fetoeşti. şi. de acolea prin: pârăul. Crainicului, la deal, la.un: stejar,. 
şi de acolea pe „deal, în sus, până la pădurea Lohanului.: Acesta. 
le. este tot hotarul, :pe unde” li l-a tăcut Dolh. Dragomir, trimis de: 
Domnia mea, NE 

- Şi pe. acest hotar, dacă le e cu putinţă să-şi aşeze ate, să-şi 
aşeze, cu. această mai sus scrisă întăritură.. | 

„Iar ei ne vor zugrăvi, pentru aceste două sate, două bisericii. 
una una_din Târgul Romanului şi alta, c care_va fi voia noastră, fară de. 
bisericile, „dela. Rădăuţi, Sau..0 casă sau :un: pridvor. (Șau: _nartex) 3. 

Şi. pentru mai, bună: întăritură, am poruncit să: atârne pecetea. 
. noastră. cea mică, cătră “această „carte a noastră, dar cu. aceas-- 

tă; întăritură. întărim, ca şi ;cu pecetea ; noastră. cea 'mare,: până 
când vor. săvârşi lucrul : nostru mai „Sus. scris,. "Iar cândvor sfârşi. 
sli lucru, noile: vom, “atârna pecetea. noastră cea 'mare, ...: 

? Şi la'aceste. toațe, credinţa Domniei noastre mai sus scrisului 
Alexandru Voevod şi credinţa- iubitului fiu al Domniei „mele .Ilieaş. 
Voevod şi credinţa tuturor. copiilor noştri şi credinţa boerilor noştri,.. 
credinţa panului. Mihail, credinţa „panului Grincă, credinţa. panului: . 

"Oană vornic. de. Suceava,. credința panului. Dragoş, „credinţa : pa=. 
nului Negrea, credinţa panului Giurgea, credinţa panului Ilieaş ceaş-, 
nic, : credința panului. Vâlcea, „credinţa, panului: Nesteac, credinţa pa=, 

1 Slav, DecoaTx,. „pocearnu, îmbinat, .: ! i a. i 
2-In'l rusă KSAo au, put, fântână, orobabir« cu iezi) Cp. ke 

1At, trunchiu. .. | , Re 
3 ngow cr “Vestibulum sau narthex. -
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nului Şandru, credinţa panului. Dragoidela 'Tulova;. credinţa panului' 
“Tobuci, credinţă panului Stan Popovici, credinţa. panului Dan pos- 
telnicul, credinţa panului Domoncuş .stolnicul şi credinţa tuturor 

'boerilor: noştri moldoveni şi -mari şi: mici. - 

“Tar! după: viaţa: rioastră, cine ar: fi. Domn Ţării noastre Mol- 

-dovii, fie: din: copiii "noştri,: fie: «din - seiminţia- noastră, sau pe cine 

Dumnezeu va alege să fie, acelă să- nu''strice dania noastră, ci să 
întăriască şi: împuterhiciască, IE a a - 

- lar: pentru: mai: bună. întăritură . tuturor celor de mai sus scrise, 

am poruncii slugi: nioastre, credinciosului. Isaiia logofătul ” să Sete, 

şi să atârne „pecetea noastră, „eătră această: carte a noastră. 
E i cps. o... iaca 

Originalul pe: pergament în. Arhivele “Ministerului de Externe: 
din. “Moscova 1.: Peceţea :a fost: ruptă cu partea: de jos a docunmiein-: 
“tului, pe care .era' data.: O fotografie: a uricului între mss lui L.! 

„ Bogdan, la :Acad.-Rom. Scrisoafea' e uncială.: In ins 126 dela Acad.. 
- Rom. dăruit-.de!: 1; Bogdan: se' află 3 copii 'ale uricului, cu unele. 
diferenţe 'ortografice faţă de original, A: fost publicat! de Ghib, Sur. 
22 p. 86-90, cu data c. 6924. 

.. -Uricul este-foarte: probabil din 1415, după lista. boerilor de. 
-divan, cari se potrivesc: cu cei din 1415 Aprilie, 13, - “Din: 1416 şi 
1417 nu -se găsesc: urice.- Da 

: Documentul este Extrem: de “important, întăi: pentrucă: i ne a- 
zătă sate'din' regiunea- Huşilor de azi, fără 'să: :pomeniască de aceş- 
“ia. Drăsliviţa. (ori : poate Drăslavăţul) -- este pârăul. pe care este a- 
=şezat "Târgul Huşi, cum:se vede':diri uricul din 7010 (1502) Ianuarie 
23 2.: Satul Crainiceşti pe 'Drăsliviţa “nu 'se "mai întâlneşte azi, cum 
“mu. se întâlneşte - nici. Leucușeşti şi nici: Fetoeşti. . Probabil” şi-au 
schimbat numele.- Azi, în sus de Huşi, unde cred eu că erau aceste: 
-sate, vin Păhneştii, Odobeşti, Duda, Novacii, Epurenii, Cornii. Deci 
între aceste sate .trebuesc ' căutate satele zugravilor: din 1415. :Nu. 
«cred că. hotarul: lor- se întindea pe locul: 'Huşilor de azi şi cu “atât 
mai mult nu 'cred.:că se întindea 'dincolo de Prut: “cum “crede d 
-Ghibănescu 3. :Hotarnica ' satelor: este : destul de clară; în: privința 
aceasta. Nicăiri- nu se arată. că hotârul: trecea peste” Prut. Cred că 
hotarul începea din dealu! 'Lohanului, : ce venia: lângă pârăul cu 

1 1. Bogdan, D, Şt. 1 p. 416; : n 
„.. 2 Ibid; 2 p: 189; “târu Hișului, ce-i pe Drislavaţ pârăule, "Azi pâ- -raiele Şara şi Turbata, Dicţ. statistic al României 1 p, 373.. 

3 Ghib. Sur. 22 p. 89: „Pe coasta de răsărit hotarul mârgeă pe dâima: “dealurilor, ce despart Prutul de apa Lăpuşnei“, -.
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acest nume 1 (dealtfel, din uric se vede că hotarul sfârşia la pă- 
durea Lohanului) apoi .pâtăul lui Dobrotici, pe. care nu-l pot idan- 

tifica.: Localitatea Miel “ne “arată - tegiurii străvechi, cutreierate de 
-păstori. De aici 'pâraiele.lui. Ivan, 'pe: care nu. le 'pot identifica cu 

cele de azi, apoi dealul şi pârăul Dodului, care. negreşit trebuie de 

pus în legătură cu satul. şi pârăul: Duda, “de, azi, din judeţul Fălciu, 
dela nord de Huşi, depărtare,de 12, km.2..De aici hotarul mergea 

-cătră dealul. Prutului, :pe .unde :coboră drumul spre Răbâia, movilă 
şi crâng, pe teritoriul satului Râşeşti, din. judeţul Fălciu, pe malul 

“Prutului 3, De aici hotarul. mergea :pe dealul Prutului, spre miazăzi, 
la. movila Rusului; - şi tot, pe. deal,::apoi. se înturna,: pela. nord de 

Huşi, spre dealul Dodului: şi pârăul-lui Ivan, pe lângă Fetoeşti, care 
-este. arătat lângă. Crainiceşti, prin pârăul Crâinicului, ce ne amin- 

-teşte -pe. Crainic. străvechiul» întenieietor al: „satului :Crainiceşti,: pe 
„deal, la: pădurea.. Lohanului.. Fe: hartă urmării, | hotarul „€ este lămurit 

la nord de Huşi.:,. îs: : LD 

"= Sate: Crainiceşti : sânt desi ponieaite.; “Unul în. „6998. (1490) 
Martie 154, în districtul Siretiului, din - Bucovina, :altul -în* 7005 

(1497). Martie .20,-pe Polocini,. în; judeţul. “Tecuciu 5'altul în :6964 
(1456) Iunie 8, în apropiere de Hotin 6. "Numele îi. vine. dela Crainic.. 

- : Sate Leucuşeşti sânt iarăşi: des. pomenite. Unul, Leucuşăuţi, în 

"judeţul Roman,: în'. 6916. (1408): Septemvrie..167, -altul: în .6950» 
- (1442) Aprilie 58, altul pe Bârlăzel, în 6961 ; (1453) Octomvrie 
229. Altul a fost în judeţul Botoşani, pomenit «în 7112 (1604) 

-Mai 28 10. 
Dodu din 1415 este poate: 'de pus în Tegătură şi cu Dodeştii, 

sat. de. pe lângă Crasna, . din 6946 (1438) Mai .17 11... Acesta.să. 
fie totuna cu Dodeştii, pe Jagătia, din. „los: de “Tămăşeni, din ju- 

-1 Harta stat. major,  Flanşa Huşi. ” 
„2 Dic, statistic al României ], p. 378, Fiunzescu, Dicţionar topografic: 

:p. 177. Aici pâraiele Duda, Răcea şi Valea 'Grecului, i | 
„8 Dicţe statistic al României 1 p. 380, | ia - 
„41. Bogdan, D- Şt.:1,'p. 407, 415; ce-i i 
„i 15 IL. Bogdan, D. Şt., 1 p. 1182120. 5 ” 3 - 

„6 I. Bogdan, în Gonv. Lit. 33 (1991) p- sI: Crainicouţi:” 
7. Vezi mai-sus p. 61, rândul 3,.p. 63.- - 

_8 Anuarul inst, de ist, naţ. Cluj, 3 (1926) p. 532. 
„1 9 Ghib. Isp. 4 p-7i. Cp. asemenea |. Bogdan, D. şt 1 p: „10, 12, 347, 
344, N. lorga, Stud. şi Doc. 7 p. 281. - 

10 Ghib. Sur. 5 p. 237. " 
, - 11 Arhiv. Stat. Isi, Anaforale nr. 17, sila 15 ind. 1, “0, „opisut 
4, "dos. 82, divanul domnesc, fila 27r., Mr:
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-deţul' Fălciu ? Acestă e-poimenit în: 6983 (1473) Martie Las 1. Valea 
ui Dod, lângă. Huşi, :e.:pomenită 'c: 16642. a 

- Răbâia-ca' movilă şi moşie e pomenită în documente'3,- 
„“” Pentru Drâsliviţa sau: Drâslavăţ 'cp.. satul Drislivele. din ju- 

«deţul:: Dorohoiu,: pomenit încă din' 6940 (1432) August 144.: In 
„Drăsliviţa, Drâslavăţ, Drislive' să. fie cuvântul rusesc Cauza (prun, 
prună) Sau canitârn, a „vărsa, turna,: curge. . 

"+ "Dragomir. Dolh va fi fiind din neamul lui Viad Donici; din 
1406 Mai 15.::.. i 
. “Documentul este, cum vedem, foarte: important, 'căci: ne vor- 
-beşte de sate, “care: erau' şi în 'veacul al XIV-lea, în apropierea 
:Prutului, în: regiunea: dela! nordul Huşilor. aa 
-:. : In al: doilea rând, 'uricul este extrem: de important, arătân- 
-du-ne.2 'vechi zugravi; întrebuinţaţi de : Alexandru cel Bun: In acest 
“timp se 'zugrăveşte, poate_din_nou, biserica” Sfintei Vineri (Pâras- 
-chiva), din Roman, pe care Alexandru cel Bun.:0 .înzestrase cu. 
:sate în 1408 Septemvrie 166. Mai mare importanţă, prin -râritatea 
“ei, e" arătarea că. se zu se 'zugrăveau_şi_une le case, palate, ştire_de_ de_o 
“valoare considerabilă, pentru_istoria culturii Și a. ariei noastre, delă- 
:inceputul veacului al XV-lea. ae ii 

| “O aită valoare a uricului este că ne. voibeşte despre. între- | 
“buințarea: şi valoarea :peceţii celei mici şi a celei „mari, cari se -a- 

, târnau Ia pergamente. d 

Ti „Baia. 1418 Ianuarie 15. 
Alexanidru Voevod judecă: pâra. între Maicolea, fiii şi nepoții ei, 

: deoparte şi între Vlad şi Crâstea din Solca, pentru acest sat. 
Se pune şi zavezcă,. 

T ma(e)rir Bike ari AAN APE ROFEOAd roeneăapt 3 BEMAIL Aoa= 
„AAREREN SUAEME UHM CUM HALA AHCTO ME cvetainy” kTeT ua(u) 
„eY3pu(7) Han 'ero Syeanautir ue we TOTA. HeTHHHAA Mdneaa 

1 1. Bogdan, D. Şt. 1p. 196-199, “Dieţ. statistic al României i p. PTA Frunzescu, Dicţionar topografic p: 165:. Cp. multe: locuri în Ghib.. Sur. 7, 
184, 190 etc., Sur. 15 p. 95 etc. .: 

: 2 Ghib. Sur. 4, p. 67. Pentru, Duda, diterite i6curi î în Sur. 17, 3 Ghib. Sura 17 pi: Dr ( 30 . „2. 4 Candela (Cernăuţi), 3 1 p. 687. c Ghib. Isp. 1 1 3 Sur: 4 p. 70, Sur. 16 p. 9%, Sur. 1 p. p p. 18, 234, 5 Vezi mai sus p. 51-52, “ 
„6 Ibid, p. 60-64, Vezi şi goseraţile d. -Grinesu, în Sur. 22 p. 90. 7 La Oreste Popescu u're, a 

4
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AZUIN CTOAHGEA cz CROHMU CUI, CX. ROSAOIO N. CX CRIN Hi ex 
CBROHAUL CVHVUATRI, €4 B4A9TOR 1. CA. ApATOUIEAh TAFAA Mă “BAAĂA i 
“d KBACTR.W(T) CoARhI AF MA BhIAA Otita: TOTO. Ciao. w(7) coana 
00 HE MOTA. ACGRITII. A RAA(A) N. RPZCTA ONpARHANcA. 4 MANROAA D= 
BEA) Hadul c4 cRomAui cuta Hi ex cRonAu SVIVUATRI: ANUINAH RAAAA îi 
KPACTI CV IpAROE MMA. 1 ONBARHAN BASAA II RPACTIO CAANI CROHANI 
ASRIRGAM - NEpI(A) naaut.. a: „Athi £CAUI. NGCTABItAN „RAGAORIĂ.  _KBRCTH 
„SARASRV R'BUNSIR CHIAR AECATh pSsau AHTOTO CEPEGpa H AETEA Uh 
i BpaTnamn B(5) n cvuuarem nb ri PASII VUATOAn AXE po 
"ACRU Sh Ceea. ca. Mankoata ni cz | Akai. ci. ez OPHSuaTnI. ei 
ea Oy Chan pOACA HYh, K'TO. w(r) HHXh OUnE(T) CRAAGR: Han 'ra- 
„RE. Mail BY(A) KoTepeR "AHXOTOI 34 "TOTO. CEAC, TOTI.BANAATHTh Să 
-RASRY Te 1. PVEBAN. d. Npit TOM! BRIAN MABTIpu A .nă(n) wanta Atog- 
MU, : NANA sv pb wm). CbpaTeauu, Na(u) Aparut i... (naut Wana 

io “e (e)raun. EHCTIApUNRE, AdHb ROCTEAHUSb, "Nod AMițanac, Az- 
“MĂKRVIUIb: CTOAHIED, AVANA BApOCB. nuca îcata terei oY Banu, nat(7) 
:BIRS,. M(e)ua. re(u) ei. e 

- Traducere. Cu “mila fui Duininezeu,- Noi “Alexariătă “Voevod, 
'Dom Ţări Moldovii, cunoscut facem. cu această 'cărte, a "noastră 

“adevărată Maicolea, fiica lui Stoian, Cu fiii săi, cu “Cozma : şi cu 
:Sân şi cu nepoţii săi, cu Balotă.şi cu Dragoş, S'au jăluit contra lui 
"Vlad şi contra lui Crâstea din Solca, că acest sat dela Solca, le- a 
“fost lor ocină şi nu l-au putut dobândi, Dar Vlad şi Crâstea” s'au 
:îndreptat. Iar Maicolea, înaintea noastră, cu fiii săi şi cu nepoții 
-săi, au lăsat pe Vlad! şi Crâstăa în dreptul lor riiine şi au îndreptăt 
„pe -Vlad şi pe Crâstea, înaintea noastră,. chiar cu. limba lor. 

Şi noi am.pus lui Vlad şi Cârstea zavezcă _vecinică optzeci 
-de ruble: de argint curat, şi copiilor lor şi fraţilor. lor şi, nepoților 
„lor şi. strănepoţilor lor şi întregului. neam al lor, cu Maicolea şi cu 
-copiii ei şi cu. „nepoţii. ei Şi cu, întreg peamul. 'lor,. Cine din ei va 
“începe cu sfada sau cu plângerea sau cu orice fel de răutate, pen- 
“tru acest sat, acesta să plătească zavezcă aceste 80 de ruble; : 

Şi la aceasta au fost mărturie. pan; Oană. Vornic, pan Giurgiu 
dela Frătăuţi, pan Dragoş . .... , pan: Oană......... Stanvis- 
-tiernic, - Dan postelnic, Popșa Mihail, ,. Dămăncuş stolnic, Oană 
Bărbosul. . i: a a 

A scris s Isaia logotătî în n Baia,i în ariul 6926, luna Ianuarie î în 15. 

1 La Oreste Popescu : ek, 

10 

15
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„ Pergament înalt: 26: cm. lat:23,5 „cm. Se păstrează şferile de 

mătasă, cari legau pecetea, care. lipseşte. El era, la 1886, împreună 

cu 'celelălte: din colecţia lui Oreste: Popescu, la: 'Tyminski.din Cer- 

năuţi,: care. le-a aflat în biblioteca :răposatului. profesor: universitar 
Onyszkiewicz. A- fost copiat de Gheorghe - Popovici şi publicat de 

Oreste Popescu, Câteva doc. mold.p..3-4.; : 

- Satul din: uric este Solca, din districtul: Gufa, Humor din 

Bucovina 1; a 

“In uricul din 7010. (1502). Martie: 12, nepoţii. ui Crâstea d din 
Solca. şi ai lui Șandru Ghernian, din. privilegiu. dela Alexandru. cel 
-Bun :„cu:pecetea verde“ -vând! satul: Solca: portarului de Suceava, 

-Luca -Arbure...Aici Crâstea' din: Solca. este numit. Crâstea Goraeţă. 

-Numele cel dintăiu şi-l avea. după. satul lui, .cel: de. al, doilea; după 

„tatăl său, baerul Goraeţă sau Horaeţă. Se Vede. că “Vlad din „1418.. 
-îşi, înstrăinase. partea, lui din Solca, vânzând-o lui Şandru Gherman 

:Şi cu această; ocazie: s'a “dat: lui: Crâstea: Goraeţă şi. Şandru Gher- 
man de cătră Alexandru cel Bun uricul cu'pecetea;verde, necu- 

noscut .azi.. Poate .că Vlad şi Crâstea erau fraţi. N 

Boerii Goraeţă sau Horaeţă se. întâlnesc în cele. mai vechi do- 

“cumente' ale! noastre din Moldova: „Aşa. el” apare în 1399 Noemvrie- 
28, sub Iuga” "Vodă3,.. în 6908: (1400); Fevruarie 114; Iunie. 295, 
August 46,. în 6911 (1403) Iariuarie 71. In 6929: (1421) apare pan. 
Goraeţă şi fratele său Stanislav 8. “Un: Ivaşco: Goraeţă apare în în 6947 
(1439), Aprilie, 39.. ii - 

"Să fie oare: Vlad: şi "Crâstea. din Soică: (său. Gorâctă). totuna. 
“cu Vlad dela  Sireti şi. fratele. său “Crâstea „ceaşnie; cari se întâlnesc. 

în divan, uneori ? :* . DR 

Maicolea: fiica lui “Stoian, din” 1418, trebuie să! fi: fost -în. 

vrâstă, de vreme ce avea şi, nepoți. „Tatăl său “Stoian trăieşte îi în: 

vremea, descălicărei. . Ia A e 
Satul Solca era şi în “veacul al XIV-lea. e 

| Documentul, ește foarte important şi peritru istoria vecfiiulsi drept: 
românesc, , a: 

- 1 Harta: Bucovinei de Ed. Fischer. : 
:7. 2 LI. Bogdan, D.,Şt.:2 p. 198-200, . , . : AT 

„> 3 Nezi.mai sus p,.23,-rândul 9: Micu dela. Hozacia) a 
nd 4 Ipid. 'p. 2 rândul 10: și 28: Horaeţă rândul 11: i ordeia istiernicul.. 

id. p.. rândul 25 şi orae icu şi Horae ă viştierni ul, 
„+ 6. Ibid. p. 41, rândul-16. 3 17. Ş ; stie ernic 
“7 Ibid. p. 47, rândul 9: “Horaeţă dela Hotin. ” 

8 Hurm. Doc. 1: p, 833-834. aa a 
9 Acad, Rom. XLVII/227. Pa o rai 

ide
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“Târgul de. jos (Roman). 1418. Martie 1 17. 
Alexandru “Voevod: întăreşte: dania: făcută! de Sân Bârlici Stăsi 

„rii „Moldoviţa, anume. saiele „Provoratie” şi “Orişini. 

Cu. mila_lui Dumnezeu, Noi “Alexândru: Voevod,- Domn: “Tării 
Moldovii, cunoscist: facem şi: cu' această scrisoare a noaştră bituror, 
cari ar căuta la” dânsa sair ar: auzi-o : “cetindu-se,: că a venit înaintea 
Domniei' “noastre “credinciosul. "boer, Sân Bâtlici, şi: de a: sa! bună , 
voe şi cu gând. bun; din a” sa cinstită! şi credincioasă “răsplată, pe 
care tatăl său: Bârlă -a câștigat-o! prin dreaptă şi credincioasă Slujbă 
dela Domnii ce au fost“ mai înainte de noi: şia, dat Mănăstirii Buna 
Vestirea- Curatei Născătoare de: Dumnezeu, numită: Moldoviţa: două 
sate, ânume: Provorotie şi Oprişinţi1; 'ca să 'fie "mănăstirii numită 
mai înainte uric, 'cu tot venitul, “neschimbat niciodată: în Veac. i: 

“Iar hotarul” acestor sate: să. fie. cu. toate: hotarele, pe unde din 
veac au umblat. : i 

"Şi la aceasta. este. creaţa” Dorinei mele, “îhai 'sus scrisului 
Alexandru Voevod şi credinţa prea iubitului fiu al Domniei' noastre; 
Ilie Voevod şi credinţă tuturor boerilor noştri "moldoveni. ir 

Şi cine:ar vrea să 'strice: această danie - şi întăritură, să fie 
blăstămat de Domnul „Dumnezeu, de Preă curăta' Tui Maică; şi de: toţi 
sfinţii, cari au: trăit după: poruncile lui Dumnezeti, acum: şi în veacul 
viitor şi să fie: asemenea lui Iuda Iscarioteanul şi blăstămatuluii Arie, 

“Şi pentru mai: mare: “tăria” şi întăritura tuturor! “celor. mai - sus 
scrise, am poruncit : credincioasei - -Slugi, - pân -Isaiea 'să ' scrie: şi să 
lege pecetea noastră cătră această. carte a. noastră, SI 

„In Târgul. de. jos; 1 în anul 6926 lua, Martie, 17 ri 
i E 2 i 

- “In traducere: germană, „ docuinentul de. mai SUS. a'tost publicat 
de Wick. Moldowiza p. 59-60, cu menţiunea Sr(= sârbeşte) şi H. 'p: 
(atârnă pecetea), ceia ce înseamnă că la. 1862, „autorul a avut îna- 
inte originalul, care azi nu ştiu unde se află. * 

  

Sân Bârlici la Wick. e „der Sohn „des . Băii “Bâdă: tatăl lui 
Sân e „Bărl“. Satele sânt „Proworotie“. şi „ Oproschinzi“ . Din feri- 
cire, se păstrează originalul uricului, pentru, aceleaşi sate, “din 011 

   

August 26. 

. 9+ 

   

1 La Wick. Oproschinzi e sigur grăşală. Satul e Oprişinţi ca Şiin 1503 

10 

15
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(1503) August 26 1, în care e vorba. şi de dania lui Sân Bârlici, de 
sub Alexandru cel Bun: : AEA CEAA 3 Boaccru CSWABCROI, HA HAtA 

nponoporia Hu. “to npiituaniti th, 10: te BEIAh Adah TOTH. ARA CEAA CcHuz 

EPBAHUL pH; Atat, Hat DBH, aartanagk Bostoai î.... șa, MONAE- 

7u58 10. nă, „MOAĂAGU A, a În 
Este vorba 'de satele Prevorochi şi “Oprişeni sau Pan, din 

districtul, Siretiului, „din; Bucovina 2.:- .....-i iii iii 
„In uric. se „spune; că. înainte. de, Alexandru cai, Bun “satele: îu- 

eseră ale. boerului Bârlă. „Acesta , „este unul din: cei mai vechi boeri 

cunoscuţi, ai,, „Moldovei.: Apare., întăiu, în. 1384. Mai, 1, sub Petru 
Voevod3, apoi. în:. 1387 Septemvrie. 274, Acesta este - cred totuna 
cu Bâriă dela, Hârlău, „din uricul. lui ; Iuga. Voevod, c, 14005, apoi 

: sub. Alexandru cel Bun, în 6908. (1400) Fevruarie ui 6, Iunie 297, 

ro
 

Bârlici,. Vană şi: Petru. Bârlici 

August 48, din. 6911. (1403) Ianuarie 79, în. 1404 10, „decât, e, cu- 
rios. şi neînțeles, pentru. ce în, acest, de pe urmă loc apare, în urma 

fiilor Baliţă şi,. Sinco. Din cauza. iriportanţei scăzute, fiind prea bă- 

trân,, 'sau Bârlă dela Hârlău, „este. altă . persoană ca Bârlă, tatăl lu. 

Baliţă şi Sân? Acest Bârlă străvechiu este întemeietorul satelor Bâr- 

Strânibii,; dela, Neataţ,. porienit î în. 6936;: (1428). Aprilie 2211, „Sau 

Bârlinții, din, Bucovina, din, 6998, (1490). Martie: 1512, +... 
-,  Fili-săi “sânt Balici. sau Baliţă, „Sin. sau Sinco, | poale şi Stan 

  

| Balici,. fiul lui Bârlici, este pomenit și în. “6901, (1393) Noemvrie 
18. 13. şi în 6919, “C411), Iunie „28 14; în - -1404,. apare, ca frate cu 
Sinco 15, „Acesta . apare. în - 1393 ; ; Noemurie. . 18 13, „în. 6911: (1403) 
Ianuarie, 7 16, în 6915. „(1407) Martie. 83 17, şi tot t aşa până în 6919 

1 1. Bogdan, D. şti 2 p. “201-224,” ( ” 
2 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Cai tovița pi 170, A : Bogdat,D. 3 2p. 224, 
3 Vezi mai susp, 5, rândul 20: domino Borla. 
4 Hurm. Doc. 1: p. '297 :. Burla. 

sil“5 Vezi:mai' sus p.. 27, rândul 9: Bârlina dela Hârlău Aici, rândul 10 şi 
fiul său Baliţă sau Balici. .. RIDE IP ID ORCI A 

„6 Ibid p. 32, rândul 8. i i e 
-7 Ibid.'p::37;: rândul 25,1 0 piei LD i Ai ii 
8 Ibid. p. 4l, rândul 16. -- 
9 Ibid, p. 47, rândul 2. - 

::10'Hurm. Doc: 1: p. 826. 
„= 11: Ghib. Sur. 18 p.:22.. 
12], Bogdan, D. Şt. 1 p. “407, al. 

iti 13 Vezi mai sus.p, 14, rândul 8.:. | 
14 Ibid. p: 85 rândul 1. 
15 Hurm. Doc. 1* p. 826. . ! Te 

1 16: Vezi: mai sus p- PAT: fândul 2, sii e ae tt ri 
“17 Ibid. p. 56; rândul 25. “ a aaa co 
me Și 
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Cat) Septemvrie. 22.1... Deşi, după. această. dată el nu mai, apare: 

în divan, :el trăieşte încă, cum.ne arată donația din din 1418 Martie 
18. Sin . Bârlici este,. cred, întemeietorul satelor; Sâneşti, cum .este 

cel. 'din judeţul laşi 2, . Stan Bârlici: este foarte: cunoscut din. docu- 

mente, ; unde se. întâlneşte . regulat. în divan,: începând din ::1407. 
“Octomvrie 6, unde-apare ca. ceaşnic 3,: apoi. în 6919:(1411) Sep- 
temvrie 224. „şi în foarte multe; urice următoare,;: până în :. 6947: 

-(1439) Octomyrie 26,..când. îl întâlnesc. ultima oară 5....In 6929 
(1421), Stan .Bârlici: apare ;:împreună cu fratele :său Vană6.. Aici: 
apare. şi .un Bârlicka. ..In 6944 (1436) Mai. 23, „apare. € ca: pisar: un. 
Petru Bârlici, sigur tot, din acelaş: neam 7. 

„Satul Oprişinţi. îşi .are: numele „dela: Opriş... 
€ 

Satele sânt poate mai vechi ca descălicarea, n mai i les Provo- 
zolie, al cărui nume e foarte curios. 

pe 

 Sudtavăi. 419 Aprilie: 8. iai 

Alexandru Vozvod dăruieşte lui Dragomir şi loanăş, fi lui ae 

- Borâlovici, trei sate: în . Câmpul. lui Dragoş, la Nechid, anume. 

„Borâleştii, Paşcanii şi Dragoteştii, apoi satul Provozeșii,. a 
“pe Tazlăul Sărat - şi poiana ! ni „Opri: in 

  

-. 

Wc "TIN HCTIHRIH -ChIHoRE nana rai east a HMAa Apare! 
MHpR HI ÎNVANZIIIR : CAO EHAU îNEPERE CEA TONOURBUIIN ML: NBEAROA Has: 

UIAMb  NpaROI N BEpi0lD. CÂOABOI, 'AFILEC CASKATb : HAM - NpARCL Hi 

EkpHiei cacao TRAA "Ani BBAEEULE HE N0ARSt [i RkpuSto cas-? 

BS AO Hac X440RAAH CAII Mb WCOBHOIO AMACETIN, Aaan tCARI HAZ 

OV HaEH SrMAH % Menace TPI Cead' Ha “Noae: Apărouiseo: na: n 

meri a CTT i i 

1 Vezi mai sus p. 92 rândul 25,-: în n ” 
„.2 M. Costăchescu, Sâneştii... în Buletinul Ion Neculee;aşe, iasa. I- 17. 
- 3 Hurm, Doc. 1? p. 828 

„.: + 4 Vezi mai sus p. 92 rândul 26. a i 
"5 Ghib. Sur. 18 p.. 45%. „Pentru urmașii di, Stan Bariici, “1 Bogdan, D. , 

St 15 -152-159, : 
"6 Hurm, Doc. 1*; p:. 833. ii EI: 
"7 Wick. Woronetz und Putna p. 151: e mean 
8 O poiană a lui Opriş în uricul din 6927. (1419), Aprilie, 8 (vezi mai 

jos nr. 44).. Un sat Oprişeşti la Zeletin,: în 6960 (1452) Dechemvrie:21 (Acad, 
Rom LXXV/1). Cp. şi |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 22,2 p. 59, 61, 22îietc.* 
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KHAZ,: EAHO CEAO rac uk oaia, ABOVre ! ceas Tiatuasin, perie crae- 
Apare Teiu u EAMIe rac: Ha. ceacuimai vrasacti Ha. Havk: -npogesepir: 
n noatua wnpuiiia: 15 i i CHAR o PURA. cs ev chan: Ace 
XOAWalz: Ha ! kim. etunăta u Akieatt Hm Hi “oVuSuareaih Înma- vi 
tipboțuSiâTSme uz ni 'np pa Tomn: Haz na Ekin Rihanna,” 4 Ye 
TapT EA - CEAaAtr: NOROAĂ "Măi VU HHA XoTapă' nana Wa Apiitii ep - n 
NâH HAlaA UaluuHRZ. d ud TO'ccT Bhkpa atuerro: năensAeTita Rhuenit= 
Cânaro :aatăaniA pa BOBO Abu: su nkpa! akreu: Hank “ui Bkpa BOApA - Ha 
WHY. Bpă:niana. Muanaa,: pa. Nand XBIurK Kay: Bkpa. nâuă tierpu, Bkpa 
NANA Wata 'AROputa, R'Epa' natia Eazul, Rkpa nad ae pita! evatera- 
TERHUA, kkpa natia Hcaia, Bkpa nâtă Hafantiă” Mânia, Ekpa Nână Ac- 
MOHKOVINA CTOANHKA; nkpa n Nâtă- CTată BRIpanua, “kpa: “mată erai &uc= 
THApunsă. Hi: BEpa Ce ca 

   
ee mea e ne MRAMIRE BDATAEBU 
oy couatk akr Stă anpua r. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi. Alexandru Voevod: 
. ... . . . . .. « . . . . . . . . . . . . . . - 

op mite mu anca ete i-si Că aceşti-adevăraţiifii ai panului 
Ştefan. Borâlovici, a anume Dragomir. şi: loanăş-au slujit:mai înainte 
sfântrăposaţilor înaintaşilor . noştri, cu dreaptă şi credincioasă Slujbă, 
azi slujesc nouă...cu dreaptă: şi. credincioasă; 'Slujbă.-; De aceia noi 
văzându-i cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, i-am miluit 
cu deosebită milă,. le-am dat în Ţara noastră -a: Moldovii, trei sate 
în Câmpul lui Dragoş, la Nechid, un.sat, unde-i. casa. lor, alt sat. 
Paşcanii, al. treilea. sat Dragoteşti, şi: un:sat. pe "Tazlăul: Sărat, 
anume. Provozeşti şi poiana: lui. Opriş.. Toate: aceste :să le fie uric, 

=: cu tot--venitul, în. vecii -vecilor .şi:. copiilor: lor. şi nepoților lor şi 
3 strănepoţilor; lor. şi. răstrănepoţilor, lor, în vecii-vecilor.:::i:-. sii. . 

:; Iar. hotarul acestor.:sate;- pe: unde, le-au făcut hotar r pan Şan- 
drişor. şi pan llieaş. ceaşnic.:: :.--. =: a ta, 

lar la aceasta este credința Dormniej noastre, mai-- sus;-scri-— 
sului Alexandru Voevod şi credinţa: copiilor noştri şi: credința: boe- 
rilor noştri, 'credinţa' panului Mihail, credinţa: panului Hrincă; Credinţa 
panului Negrea, Credinţa anului : Oană: Vornic: credinţa . “Pânului 
Vâlcea, credința * panului “Giurgiu ' Jumătate, “Credinţa” paniilui * „Isaia,: 
credinţa panului Ilieaş ceaşnic,, credinţa „Panului Penineiş; stolnic, 

    

tag a 
: Bi Hasti stune:: “vincrieierei rdisață, ACU,  ritimele Togotătului, wauuso; 

Eparaenuiu că Ea a UNDA Ti Ei „DI ad Pee 
SD
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«credința panutui Stan, Bârlici, credinţa, panului Stan vistiernic şi 
credința, tuturor î : Aia | 

ee i , Ivaşco Brateevici. logo . Re 
- In. Suceava, anul 6927. Aprilie 8.: It: 

“ Originalul a fost. odată: la- Arhiv, Stat: Biicureşti: A fost pu- 
Dlicat de Hasd.: Arh. Ist,: 1* p. 110, după” care. îl reproduc şi eu, 
Documentul: se află rezumat în 'ms grecesc, 65/1V, "dela biblioteca 
"Universităţii din laşi, p. 11. “Cp. L , Bogdan, D. Şt. 1 p: 238, Uri- 
carul 18 p. 141. 

O: parte” din - “satele “de” mai sus 'sânt! citate în Catapul lui 
Dragoş: Satul lui Dragomir. şi: 'Ioanăş Borâlovici, numit în 1419 
numai, prin expresia „unde-i * casa lor“, este 'satul Borleşti,. din: ju- 
deţul Neamţ 1: Borleşti este format din Borâleşti' : şi acesta “îşi are 
“originea . în 'străvechiul Borâlă.. Dacă Dragomir şi Ioanăş slujiseră 
Domnitorilor de: mai” înainte 'de” Alexandru Cel: “Bun, tatăl Ştefan 
Borâlovici este contimporan descălicării. şi, tatăl acestuia Borâlă e 
dela începutul veacului al XIV-lea. Borâlă e în legătură cu Bora 2. Pen- 
tru satul Borileşti sub Ştefan cel Mare şi. 'urmaşa Marina Lolcă, fiica 
ui Toanăş Borilescul, vezi uricul din 6989: (1481) Fevruarie i 1 3; 

“Satul Drăgoteşti nu mai este : azi.: EL trebuie să fi fost: lângă 
'Borleşti. “In 1481 'Fevruarie 1 este! “cumpărat - de Ştefan cel Mare . 
şi dăruit Mănăstirii Tazlăului, împreună cu Borileştii 3, “Numele” îi 
vine 'dela un: Dragotă şi e foarte vechiu. “Era şi în veacul al XIV-lea. 

“"Paşcanii. nu mai 'sânt azi. Era însă tot: lângă Borleşti, pe Bis- 
triţă. “Despră acest: 'sat vorbeşte uricul “din: 6988! (1480) Ianuarie 
254, Satul “a fost: dăruit” Mănăstirii Tazlăului de Petru Rareş, în 
1530 Martie, 3, după ce-l: 'confiscase 'delă boerul Sima, care, se răs- | 
“ulase împotriva lui, “Ștefăniță Vodă5. Satul” era: şi în Veacul al 
“XIV-lea: Numele îi vine 'dela-un: Paşco, : iii a 

„... Câmpul lui Dragoş unde erau aceste sate era în județul Neamţ şi 
“Bacău, la nord şi sud de pârăul Nichid şii între Tazlău şi Bistriţa € 6. El se 
întindea foarte mult, după satele ce le vedem cuprinse în el.Aşă, în chip 
trecător, arăt că în 6944 (1436) Iulie 24, sânt arătate în: Câmpul lui! 
Dragoş, satul unde a fost curtea Netedului, satul lui Parcin, Blăgeştii, 

-1 Dicţ, statistic al României 2 p. 628. ; Eiaiă mă 
2 1. Bogdan, D. Şt. 1.p. 365. ii E | 
3 Ibid. p. 365. at 

„4 Tbid, e „Păşcanii pe „Bistrița, în Câmpul ui Dragoş Sta 
îi 5 Ibid, G 
..- 6'Hasd, Pena Ist. i, p 15 crede că acest camp € era: În Bicovina. 
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Bolăceştii 1. În 6963 (1455) August 20, satele: Beţeşti, Ştefăneşti, Bol- 

ceşti, Marişeşti şi. Ceretiani2.-In. 6966 (1458) Septemvrie '5,: satelă + 
„unde a fost jude Draganici şi unde a fost jude Dâmba şi Poiana. 

Râului, unde este biserica : şi Poiana'Lungă și Runcuşorul“, toate: 
pe Nichid3. In 6989 (1481) Martie 12, satul Urseştii4.. In 7003. 
(1495). Martie 19, satul. Giurcani 5. „In.'7005 ;(1497). Martie 15,.sa- 
tul Bărbăşani, în Câmpul. Ii Dragoş, pe. Bistriţa, . şi: Rediu 6. In 
11056. (1548) Martic- 6, satul Muncelul, „din. Câmpul. lui” Dragoş. 
In. 7114 (1606). Mai: 11; satul Lăzeşti,. în ținutul, Bacău8,. In 7140: 

| (1632) Octomvrie 13, “ satul Cândeşti 9, azi în trupul moşiei: BIă- 
geşti, din -judeţul. Bacău. In 7146. (1638) lunie. 20, satul Petreşti 10, 
pe. Bistriţa,, în . “ținutul, Bacăului, azi în. trupul: -moşiei Blăgeşti., In 
TATI (1669) . “Martie 12, satul Stăneştii. a Ma 
, . Cine, este. Dragoş, cel .ce a .dat numele câmpului 7 1 “Bogdan 
Crede, că este. Dragoş, Viteazul 12, „Dragoş. Viteazul trăia şi în 1428. 
Să. fi. avut el multe sate. în “aceste. „părți, pe. care. “le-a înstrăinat cu- 
rând, “rămânând” totuşi multă vreme, sute . de. ani, denumirea:? Nu 

e. mai vechiu. Câmpul: lui Dragoş, “decât. satele de pe, el, din care- 

unele sânt cu Siguranţă, din veacul al XIV-lea ?. Nu: e. oare. vorba 
de. Dragoş descălicătorul 2.Nu. e: “vorba. oare. de vreun vechiu cnezat: 
al vreunui Dragoş, găsit. aici de. descălicători ? Sânt întrebări fără. 

răspuns, Oricum, la. 1419 numirea de. , „n Câmpul lui Dragoş sună. 
ca ceva.vechiu tare, 

--.Provozeştii, din uricul “din: 1ai9, este "satul. Prohozeşti, . “din, 
“comuna, Poduri,. judeţul Bacău, 13, care prezintă” fonetismul moldo- 
venesc; h în. loc” de v. „Satul, era şi în; veacul al, XIV-lea... -Numele 

cred îi vine. dela Slav, ngenesz transport, ceia, ce. ar fi în legătură 
cu un. 'străyechiu drum, cu umblet “mare, .....: : oz 

Ia "Poiana lui “Opriş, trebuie : să „fi fost î în. „apropiere ae Piovozâşii.. 
pa 

Pârăul Nichid se varsăi în Bistrița. ;Numele lui este străvechiul4. 
i 4 Ghib sp, r li.p „9.2 i a EI Poe pa 

pa uletinul en Neculce, asc, 7, 329 172, 1 “Bo dan D. 2 113. :î---3 1; Bogdan, -D Șt 1 pl 19. * e; oii 5 Pe ei i 4 Ibid,, pe 251: a 
i - 5 Ibid, 2 p. 84. 
„bt 6 lbid, 2pi 112; ' 

> iz 37 Acad, ROM: Beceţi 40,1. Dag Ta 
8 Ghib. Isp. ip: 52, , | i 

id, p. 234, Ibid p. 47,2: p. 134. -Hasd, "Arh: Ist, 1 . ao. 
10 Ghib. Isp. 2" p: 167, 2* p, 76, Be p.. 181, ;222, 4: p. 11 Ibid. 3 p. 81. Eau FI Ea 

icţ. sta istic al miei p. 68, Frunzescii, Dic ionar topo rafie 366.. 
14-Dict, statistic al României 2. p. 628,- - greşit : ighir topi pi caz când 

e şi această pronunțare, ea e o etimologie “populară. 

 



    

i “Suceava. 1420 Aprilie 25. | | 

Alexandru Voevod. 'dăriieşte. vornicului -Vena'! satele 2 Corriaşti -Mi- 

„ lăușesti, Loznovă: Săcăreni,: Vorniceni, Dumeşti, Țigănești, i 

“Lavreşti, $ Sadova şi Homiceşti, 'de | pe „Bâcovăţ. + 

si „Se arată hotarele. as Să a | 

"a maori. „BTe9, „AM, „aacdanap RCEROAA i eenoăieă aia 

MSAAALLERSII, suna stiamtuntro, H CHAMA acToatz aut RBCkata 

NTO. Hâ Hbh E; SUTE. Man, ere. 9 CARINTIA yTey U,-, Oe. "TOTI erati 

cara | n, Băpuln, BOApHUL . „NANA Bea „AROPUUIRE „CAOVEHAZ DpERAe 

CBĂATOASINBII HAL, Hal Ata pate, paReie. H. „RĂpue CASVABOIS; 

4 ANECh, Hasta „casţi aura Tigani. H Epuse Casier. Tkata Ab, Bu: 

askauie LU pane, H pure, CASIER AĂ0 ac, HN. RaaSBaani, ECMH, ere 

   

piuiz 1, AROprindan n Apateu n “rauri ui mape - n ea 

ACRA îi Xeauruerin, POE, Race Aa iert ERE, Ta Haeă Sonet, en. 'Ră= 

CEMR- ASogea ue: es: H Area * aro " o iey uăToAt tre “m nbanuep: 
UaToA! sro “ upătțioy parea” us ui “BBEEMo “macel! “sro “Re! “ca 

MStispera MANBAN:R TI uenepSiueito” "Roanzte Hă ERAI kaibia! a 
korapn “e bân 'erAoatR 4 eSTh” HA BHIROBIII noua 4 (wT) Expo 

BaprRa “insnacriapk nd epa nacii& aunBROINI, ns: “rprn” "opoănipă 
Ha LU ă ASS0RHI, “Na M9e TA rpzăaţitiin, ra Aaacu na” REAIIRSIS Rgt 
UHUS, a TR BEANRON pătat RI [LL TEA „repuionenoț cata, oT4 

Rituputanieaiu 5 nea'biriu, "MoASBATII, pa: nd ENRORIIU, orz Mâaers 

a sita 6 ni că nopsckisu, 4 “orz nopoekiieui“ Mă Ei cerne, “mis, na 

"TAreMHpIRS ceas, 4 OTE TroAMipoEA “eeatitiia noepya! Xomuieiua, ui ne= 
BrpXb CARUI, n STR itp CaAeRoni nd ey Erie “KoHeAtu, 4074 st Criă itonteabi 
BEPYCAin A EPESĂPERA MsSnaerhip, i Ha "TOAA Xorapu AA CCăĂNTE cozii 
NacHKHI GOA MAETA AMCUH OCaaniTIt, n NOTBZKAdEAZ: EMov “eTaphani Xe 

Tag KoVAA msrrbin WAS aAn. 4 na To ET oa Mauiere rseneacrad 

  

i : a 4 

"1 La Venelin. kou „sm completat nuiele satului după tr 

setul din 1811; .- 7 ate 
  

  

   :"3 La Venelin' uta vii, n suret Tigăneştii: ri 
“4 La: Venelin: RHUIHE, - „i a i 

5 La Venelin onputanonul Pentru, forma pu cp. riul din 4 1429 Fe= 
vruarie 10. - | Di m e 

6 Malorusul AVator; ” luncă. - :    
+ 

i: 
JI 

  

15 

30
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ENIIDENHCANHArO AntBaniA pa ROIROARI.H Ekpa RBSARGALHIIIArE china rec- 
NOACTEA A Halanua, ROERCANI n pa. eackya Aire Hate H R'Efa 
BOAPR Hauny6, gkșa iianai “ivttcaniăa'* n Aki re, nkpa NANA roua 
H. AETEn. ere, pa, natia“ Aparoma. n. „AbTai..ere,: Bhpa” nana Spa 
CTApoeTnI H: Are. ere, &Epa nana erana RHCTIApHNRA, kpa Nâuă HEana 
A RARA, nkpa nana HRANA ONpHUIA, tkpa Nâta APMERSIA cToannka, R'Epa 
NANA UEHApa N Ak'ren sro, „Rkpa. nana „erp, &kpa nana Haiatua, pa 
NâHa Bazuă |, Rkpa nana MEA puua, Bkpa NANA Ada Wata, Rkpa 
Hăâna uter ka CA kai ere, BEpa Nana” eroană. npoutannită,' fikpa nana 
ISpEhi n Rbpa aebya B0Apn MOAAARCRIIE REANENJA! " Măarige: “a ue 
HAUUIEANA miss ere Bora 2 H3SEDETE BIT Tone Aaptatz Haureu sant 

KT, ToTĂ IpSEnI' "emo nehepStunaă iatitire Aaniă, aan ENI! 2aiey “noraep= 

AHax' oepEminz; 'Banioy E “Aaah ecatu emo aa NpaBeyi Hu: "REpHOVE 
Qi . > ro” CASES W Sa roi ii "9 aa! BCALIEE NST- 
ip Arne Toate: BBCEMOI” ERIIULENIHECĂRIIO Ave REataui EcMH cast Ha 
ULEAO Ekpioaloj; natie Hcasnu : Aoregierov nuicăru' ii pu teurri Hauiroţ 
îieuarb Ră eee aero. Matiz EMoy, E couant R aro Burut anp. Re ana: 

— , Tradicere.. Cu „mila lui Dumnezeii, Noi Alexandru "Voevod; 
Domnul Țării, „Moldovii, - facem cunoscut „şi. cu, această, “carte. a 
noastră „tuturor. cari „Vor. căuta. da, dânsa sau 0. vor auzi 'itindu-se, 
că, această. adevărată slugă şi credincios boer, “pan Vena2 vornic 
a „Slujit mai înainte sfântrăposaţilor.. noştri înaintași, cu dreaptă şi 
credincioasă Slujbă, iar astăzi ne, „Slujeşte nouă, cu dreaptă. şi cre- 
dincioasă . slujbă, De aceia, noi văzându-l cu dreaptă şi credin- 
cioasă slujbă , 'cătră „noi, l-am miluit cu  osebita noastră “milă 
şi i-am dat în „Țara noastră a, Moldovii satele, anume Corneşti 3 
şi . Miclăuşeşti şi Loznova. şi. Săcărenii şi Dvorniceanii şi Dumeştii 
şi iganeştii şi. Lavreştii. şi Sadova, şi Homiceştii, Toate aceste să-i 
fie dela. noi uric cu tot venitul Tor,. lui şi copiilor. lui şi nepoților 
lui, „Şi. strănepoților. lui şi răstrănepoţilor lui şi întregii seminţii alui, | 
cine, „se. va alege, mai. de aproape. nestricat niciodată în vecii vecilor, 

“Jar hotarul acestor sate ce sânt pe Bâcovăţ, începând dela 
mănăstirea lui Vărzar,: pe . deasupra. prisăcii lui. Acibcu, : pe dea- 
supra Gorodiştei, la vârful Lozovei, la podul4 lui. Gârlanici,; dela 
fântâna mică la fântâna ceă mare, iar. dela fântâna ” cea nâre, pe 
deasupra la poiana Tarnovsca, din poiana, lui Chiprian; Molovatele 

ELSA 

  

pi sie si tai, pai db. "1 'Orig, nkpa Mana! năgAzuă. 
2 In suretul din 1811, publicat de Boga, e; ;Vană.., 
3 La Boga: Corniceştii. 
4 La Boga: molul ori malul. 
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lui la Bâcovăţ1,:din lunca -cea mică şi către Porosăci şi dela Po- 

- rosăci la gura. Pituşcăi, la seliştea..lui Tigomir, 'iar dela seliştea 
lui “Tigomir. pe. deasupra 'Homiceştilor. şi pe.la obârşia Sadovei. şi 
dela obârşia' Sadovei, la. gura. Conelii, iar dela gura Conelii, pe 

deasupra la mănăstirea : lui Vărzar. . Şi. în acest ;hotar, să-şi :inte- 
meieze prisăci, câte va putea. să-şi întemeieze Şi îi întărim vechile 
hotare, pe unde. au iimblat 'din veac, : : Di 

"Şi la aceasta este. credinţa. Domniei oastre, m mai sus s scrisului 

Alexandru Voevod .şi credinţa iubitului fiu al Domniei..mele llieaş 

Voevod şi credinţa tuturor .copiilor noştri 'şi credinţa 'boerilor noş- 
tri;: credinţa 'panului. Mihail -şi a copiilor lui, credinţa panului Grincă 
şi:a copiilor lui, credința” panului Dragoş şi:a -copiilor lui, credinţa 

panului . Giurgiu - staroste şi : a “copiilor. lui;::credinţa. panului. Stan 

vistiernic, credinţa panului loan Deatcă, credinţa. panului loan Opriş, 

credinţa *panului Domoncuş :stolnicul,: credinţa panului. Şendră şi 'a 
copiilor lui, : credinţa : 'paniului Negrea,::credinţa: panului: Ilieaş, cre- 

dinţa panului “Vâlcea, credinţa panului. Mândrieca; credinţa panului 
Dan ceaşnic, credinţa” panului 'Nesteac..şi .a copiilor. lui, credinţa 

panului Stoian - Procelnic, credinţa: panului Ciurbă. şi, credința tu- 

“turor. boerilor moldoveni, : mari: şi -mici,: îi 

“lar.după viaţa 'noastră,.pe.. cine: Dumnezeu. a: alege:să.. fie 
Domn în “Ţara noastră _a Moldovii, fie :din 'copiii. noştri, : fie din 

seminţia noastră sau 'oricine, 'acesta:să nu:i. strice dania: noastră, 

ci să-i întăriască şi împuterniciască, peniru că i i-am dat „pentru- a 

lui dreaptă- şi credincioasă: slujbă sale e . za A : 

- Şi pentru mai bună întăritură, tuturoii celor de mai sus. scrise, 
am m poruncit slugii noastre, credinciosului pan Isaiea logofăt, să s scrie 
şi 'să lege pecetea noastră, cătră această: carte. a noastră: 

“In “Suceava, în anul 6928 Aprilie 25 zile. i E 

| “Documientul a. fost publicat! de, "Venelin,. Vlahoboliz: “gramoti 
p, "60-62, Origirialul! nu ştiu unde se află. O tălmăcire de pe sârbie 

de clucerul Pavel Debrij,. făcută la: 1811 _Dechemvrie'20 şi. 'posle= 
duită în 1812 Fevruarie 9, se” află în Arhiv, Stat :din Chişinău. 
Acest. suret a fost publicat” de L. T. 'Boga, în Documente. basara- 

bene, fasc. 4 (1929), Chişinău, ] p. 3. 4 Textul slavon a „fost pu- 
” iblicat şi de Ghib. Sur. 18 p.:15-17. 

„V. Boerul Vena vornicul cred. că e acelaş. cu Ivan vofniul, „de 

care: a fost vorba. în “uricul din 1415 Aprilie 132... E : 

  

1 La. Boga: Bâcu. iz ÎN a : mi ia i pia, : 

2 Vezi mai sus p. 116 rândul 10. “ e i
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„*: “Satele de care este vorba. sânt arătate pe Bâcovăţ, o vale şi 

un pârău, în 'judeţul: Chişinău, din Moldova de. dincolo de Prut, 

-care.are' o lungime de 27:km; şi se: varsă în Bâc 1.: Corneşti este 
satul 'numit şi. .Sobâni, din volostea : Boldureşti, judeţul: Chişinău, ai 

: cărui locuitori sânt 'răzeşi şi: azi 2.:: Acesta - în adevăr e lângă ce- 

lelâlte: sate de care e vorba:în:: uric.: Numele îi vine său dela un 

vechiu proprietar Cornea, din veacul al :XIV-lea, sau dela regiunea 

păduroasă: cu--mulţi' corni.— Miclăuşeştii: este satul. Miclăuşeni, - de- 

lângă Vorniceni,: judeţul Chişinău 3. Satul îl găsim apoi.în stăpâ- 
nirea ' Mănăstirii Căpriana,: ca şi altele din uricul de: mai''sus4.. 
Satul era şi în.veacul 'âl: XIV-lea şi 'îşi are numele :dela- un:stră- 
vechiu “Miclăuş 5: — Loznova. este: satul Lozova, de pe: Bâcovăţ, 

de: lângă" Vorniceni,. judeţul Chişinău 6. : Satul a “fost : dăruit. de 

Alexandru: Lăpuşneanu Mănăstirii Căpriana 7, prin. .uricul din: 1067 
" (1559). Aprilie, care “I-a. avut! până 'la :1873,.când a fost secula- 
rizat de guvernul: rus8. Numele: este în 'legătură:cu slavul aosa ra-— 
„mură, Satul era probabil: şi în veacul al XIV-lea.—Săcărenii nu cred: 
să fie satul: cu 'ăcest nume, din volostea - Bujor, 'judeţul: Chişinău, 

de vrenie ce: acesta este depărtişor de celelalte: din: uric9, Cred 
mai curând că a dispărut său şi-a schimbat. numele 10. Satul îşi are: 
numele: dela Săcară :şi: era şi în veacul al XIV-lea:——Dvornicenii este- 
satul- Vorniceni, din-judeţul: Chişinău, aşezat aproape “de “gura pâ- 
răului Bâcovăţ 11.-Satul: a fost dăruit „Mănăstirii Căpriana de Ale- 
e o pr poe etc cati Dep ae 

1 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 29,.Harta Basarabiei, de. Nour. -.. :... 
„2 Diet. geogr. al Basarabiei p. 74, Harta Basarabiei, de Nour. Un sat 

Corneşti, tot răzăşesc,: foarte mare,: dar. depărtişor'de celalt este în judeţul 
Bălţi. Acesta e nu departe. de calea ferată Iaşi-Chişinău, lbid. Pentru satele 
cu acest nume din Moldova, din jud.. Suceava, Dorohoi, lași, Roman, cp. Dicţ.. 

„Statistic al' României 2 p. 850, p. 800, l.p.'364, p.478. - -.. . e 
____ 3 Harta Basarabiei, .de Nour, In Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 151 nu 

“este trecut decât satul Niclăuşeni, de pe malul Prutului, din jud. Bălţi. " 
îs 4 Ştefan. Gr. Berechet, Mănăstirea Căpriana... Chișinău 1928. p.: 12. 

„...5 Sate, cu acest. nume mai avem Moldova, în jud. Dorohoi şi Roman, 
Dicţ. statistic 'al Româriiei 1 p. 358, 2 p. 804. Cp. |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 172-173, 
uricul din 6980 11472) lunie 5,-pentru cei dela: Roman: Altul în sus.de Hârlău, 
în uricul din 6938 (1430) Iulie '7,. Anal. Acad. Rom. seria.2, tom. 11 (1889), 
secţ. ist. p. 144-145.:-, ..... i: i E (Aa Serie aie 

„ 6.Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 137, Harta. Basarabiei, de Nour. . . - 
4 Ștefan Gr, Berechet, Mănăstirea Căpriana, Chişinău, 1928 p. 14. : 

tii id, pe a 
9 Dicţ. geogr. al Basarabiei p:- 184, Harta „Basarabiei, de Nour. : . -... 

„„„ 10 S'ar putea gândi cineva la satul Scoreni, din volostea Vorniceni, 
jud. Chişinău, fost asemenea al Mănăstirii Căpriana, Dicţ. geogr. al Basa- 
rabiei p. 187, Uricariul 8 p..261, Ştefan Gr. Berechet, . Mănăstirea Căpriana, 
cit. p. 12. Celalt sat Săcăreni din volostea Bujor, 'e pomenit într'un act dela 
Alexandru cel Bun, L. 'T. Boga, Documente Basarabene, “fasc. 4.(]929) p. 6. 11 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 229, Harta Basarabiei, de Nour..
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xandru Lăpuşneanu, prin uricul din 7067 (1559) Aprilie 1, care l-a: 
avut. până la 1873. Satul este întemeiat probabil de vornicul Vena, 
dela care-şi. are: numele, ca şi satul. dela: Dorohoi, tot al lui, acesta 
pomenit în uricul din 6936 (1428): Dechemvrie.282 şi în 6983: 
(1475) Aprilie 253. Satul este probabil dela începutul veacului ati 
XV-lea. Dumeştii au dispărut sau şi-au schimbat  numele4. El'ă. 
fost dăruit împreună cu alte sate 5 din uricul diri 1420, de cătră. Ale- 
xandru Lăpuşneanu Mănăstirii Căpriana, prin uricul'din 7067 (1559). 

Aprilie: Nu-l: aflu însă în tabloul moşiilor mănăstirii, probabil pentru că 
apare cu alt nume. Satul îşi are numele dela Duma şi era şi în vea- 
cul al XIV-lea 6.— Satul Ţiganeştii a dispărut sau şi-a schimbat -nu- 
mele. El trebuie-să fi fost în apropiere de Vorniceni 7. Işi are nti- 
mele dela un străvechiu Ţigan, Era probabil şi în veacul al XIV-lea. 
Satul Lavreşti a dispărut sau şi-a schimbat numele. Satul ne- vor: 
beşte despre străvechi. aşezări călugăreşti. Era probabil şi în veacut 
al: XIV-lea. — Sadova este sat mare, în 'volostea: Pârjolteni,: judeţul 

Chişinău, în o vale: ce se “deschide în valea: Bâcovăţului 8. Satul a 
fost dăruit Mănăstirii - Căpriană- de "Alexandru Lăptişneariu,. prin 

uricul de care a fost vorbă mâi suis. Numele îi.este în legătură 'cu 
Slavul câas. grădină. Era probabil.şi în veacul al XIV-lea:— Homi= 
ceştii. au dispărut sau şi-au schimbat numele. El se: află însă' in 
apropiere de celelalte, cu care împreună erau cuprinse în acelaş hotar, 
cum; se vede din uric%. Satul era: „probabil şi în veacul al XIV-lea. 

| 1 Ştefan Gr. Bercchet, Mănăstirea “Căpriana, Chişiniu 1928; p. 14, iz, 
-. "2 Mihai Costăchescu, Neamul lui: Oană dvornic de: : Suceava, în. Cer- 
cetări ist. (aşi) anul 5-(1930) p. 53,70,.71. i: ae 

Bogdan, D. Şt. 1 p. 203-205, . it i adie 
3 Un sat: Dumeni.este însă pe Prut, în volostea. Zabriceni, ina, “Bălţi. 

Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 91, Harta Basarabiei, 'de Nour. .: 
. 5 Ştefan. Gr. Berechet, “Mănăstirea „Căpriana, Chişinău, 1928, p. 4: 
A Ra i 

6 Un sat Dumeani: pe: Pute” în ţinutul - “Hotiatalui este poimenit în ia. 
(1636) Martie 16, L T,.Boga,. Documente Basarabene; fasc..8..(1929), Chişi- 
nău, p. 1. Un sat Dumeşti, la Vasluiu, cu uric dela: Alexandru cel Bun, este 
pomenit în 7007 (1499) Noemvrie: 26,* |. Bogdan, D. Şt. 2 p,' 162, 165, Cp. 
Dicţ, statistic al României 2 p. 990. Un sat Dumeşti este în ud. Iaşi, (ibid, 1 
p. 470), altul Dumeni este în Dorohoiu (ibid..1'p.:358).: 
“7 Un sat şi o mănăstire Ţigăneşti este în jud. Orheiir: 'Dicţ. geoer. “a 
Basarabiei p. 218; Harta: Basarabiei, de Nour. -Acesta 'este pomenit în 7160 
(1652) Septemvrie 18 şi 7161 (1653) Fevruarie 18, L.'T.: Boga, - Documente 
Basarabene, fasc. 7 şi 8 (1929), Chişinău p.37, 14. Cp. uricul Sin 6945 (1437) 
Dechemvrie 20, în Buletinul lon Neculce, fasc. 6, (1927), p.. 347: "Satul la o— 
bârşia Rezinei,. unde şede Ţigan“. :-'. . 

8 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 182, Harta Basarabiei, de: Nour.- 
9 Pentru nume cp. Homiceni, din com. “Talpa, jud. Neamţ, ur din 

com, Cristeşti, jud. Fălticeni (fost Suceava), Homeșşti, din- com. Grebănu, jud. 
Râmnicul-Sărat, „Diet. statistic al României z „pe 638, 869, „716.
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=-i ..Numirile proprii din hotarnică sânt foarte.. interesante. : Mă- 

măstirea, lui Vărzar este Mănăstirea Vărzăreşti, de lângă satul Văr- 
zăreşti,: din. judeţul Chişinău 1.:.Ea este .dela începutul veacului -al 
XV-lea;:— Prisaca lui. Acibcu. nu'a lăsat nici .o urmă: până azi. .Era 

însă la miazănoapte-răsărit de Mănăstirea : Vărzăreşti.:: De aici ho- 

tarul merge spre: Gorodişte,.care e satul : Horodiştea, din volostea 

Pârjolteni, judeţul Chişinău 2. Satul a: fost al Mănăstirei Căpriana 3. 
„Apoi hotarul mergea pe deasupra Lozovei, la podul lui Gârlanici, care: 

nu a lăsat nici o amintire; Poiana Târnovsca sau a Târnovei' azi nu se 
mai păstrează în amintire. Ea este pomenită însă în trecut, în această 

parte, cum de ex. în uricul din 6937 (1429). Fevruarie -10.4,.apoi 
în; 6978;(1470) Aprilie .1 5. Numele este foarte vechiu--şi e în. le- 

gătură cu; slav. "panic: spini, “rus. 'repua porumbrel. Foarte :impor- 

tantă este poiana lui Chiprian, care corespunde satului Chiprieni şi 

Mănăstirii Chiprieni, din. volostea. Vorniceni, judeţul Chişinău 6, nu- 

1nită, prin. etimologie . populară, şi Căpriana 7. Mănăstirea este stră- 

veche,; căci, prin uricul.din 6937 (1429). Fevruarie 10, Alexandru 

Voevod dăruieşte Doamnei: Marena „mănăstirea la Vâşneveţ, unde 

este egumen: Chiprian&,8. . Călugărul. Chiprian-. se .aşezase deci: în 

” „această_regiune înainte -de 1420.: Ale lui Chiprian erau şi Molo- 
vatele de pe Bâcovăţ: Un-pârău Mulovateţ, în, această regiune, este 
pomenit în hotarnica Mănăstirii lui Chiprian, din. 1429. Fevruarie 
109;;apoi in 6978 (1470) 'Aprilie. 110;..;Acesta:-este: probabil . valea 
şi pârăul Malovata, din judeţul Orheiu 11. Porosăcii azi nu mai există, 
Ii “1 Dic. geogr. al Basarabiei p. 226,: Hârta' Basarabiei,- de Nour. Un alt 
:sat Vărzăreşti este în volostea Tuzoara, jud, + Orheiu.: Ibid. Despre această 
anănăstire vezi Basarabia, Chişinău, 1926,.p. 210. : .. 
:. “i 2 Dicţ, geogr. al Basurabiei p.: 116, Harta "Basarabiei, de Nour. Alte 

- Sate cu numele Horodiştea sânt în. jud.- Bălţi, Orheiu, Soroca, Ibid. Cp. uricul 
«din 6937 (1429) lunie 3,. în Cercetări ist. (laşi) anul :5 1930), - p. 56,:77, 78, 
apoi cel din 6964 (1456) lunie 8, în Conv. Lit. 35 (1901) p. 671 (aici.o Go- 
zodişte, poate la Hotin).. Cp. uricul din 6974. (1466). August. 1, L Bogdan, D. 
Şt. 1, p.:107-109. Apoi Ghib. Sur. 9 p. 89. : * Si „ a 
„* 3 Ştefan Gr. Berechet, Mănăstirea Căpriana, “Chişinău 1928 p. 12, 
î.* .4 Acad, Rom. ms 126, dăruit de |. Bogdan. -. i, 
SL Bogdan, D. Şt, 1 p. 144-147: ua TEDHARRS -A0 ,koak noakiia 
Arpiit'Te Numirea se. întâlneşte” în 6938 (1430). Fevruarie: 21,. Wick, Set, 
“Onuiri p. 172-3, .Woronetz und Putna 2 p. 148, unde e vorba de: Târnaucă 
«din Bucovina, Cp. I, Bogdan, D. Şt. 1. p,: 82, 83, 225, 226, 419, 422, 424,2 p. 
215, 218; Pentru un pârău din Moldova de dincolo de Prut: uricul di 

” 41431) Fevruarie 6, Hasd. Arh. Ist, 11 p. 122, . --. ” „uricul Sin 0939 Lp Ș Dic. cor, al Basarabiei Pi 907504 Harta Basarabiei, de Nour, .;: 
efan Gr. Bereche năstirea Căpri işi - - 

Basarabia,. Chişinău 1926, p. 211-214, . prana, Chişinău 1826, p 3-23, 
rit. c+8-Acad,. Rom.-ms 126, dăruit de I. Bogdan... e 

+9;Vezi mai sus, -. A Aa aa 
"10 Bogdan, D. Şt, 1.p..145-146, ea 11 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 139, In jud. Orheiu şi.un sat Mălovâtă 

sii 
   a»
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dar întrun , document -din 7003:(1495) Martie 13: este: pomenită: 
dincolo de Prut:o: selişte sub Poroseci 1. Pituşca e valea Chituşca 2: 

"Seliştea lui, Tigomir nu s'a păstrat ca nume. : Numele €' în legătură 
“cu rus, 'ruxiv, dulce, paşnic, liniştit, malorus. ruxeaniprru 3-: Pârăul 
Conela- ne. aminteşte Cunila, din .uricul- din .1429: Fevruarie! 10, de : 
care afost vorba mai sus4 şi care ponieneşte Sate -şi locuri, : din 
aceiaşi regiune 'a Mănăstirii lui Chiprian. scie e 
. „= Dacă în "adevăr Vena' vornicul este: aceiaşi. -persoână'cu Oană 
vornicul. de Suceava; atunci! satele. cuprinse în uricul 'din' 1420 au 
fost dobândite, „prin danie sau'cumpărătură,: “după 1415. Aprilie '13, +: 
când nu le mai avea 5 și au fost înstrăinate înainte de 1428 Dechemvrie: 
28 şi 1429 Iunie '3, când'nu le mai găsim. în stăpânirea fiilor săi 6. 

- “Documentul este extrem de important, pentrucă ne arată re- 
giunea Bâcovăţului, .de dincolo de Prut, locuită 'şi având o: pro= 
prietate. întemeiată, încă din veacul al XIV-lea; dacă. nu mai veche. zi 

AR Ea -, - EI 46; A ea mai 

Ra 1421. “(Dechemviie 5) | 
Alexandru: Voevod - "dăruieşte foastei sale soții Cnzaghliei Rim- 
«-gaila, cât va trăi, Târgul Siretiului şi Volhovăţul, cui toate - 

iti satele, “cătunele, morile, heleşteiele, vămile; plățile, dările, 
i - produsele," veniturile» şi toate: bunurile 'ce aparţin Sir 

nm i retiului şi“ Volhovăţului, Asemehea '600 ducați cu 
i de aur sau „galbeni de” aur „ungurești. i 

    

au Mn N aarBatta pa, ROEnoAA, recneăaph Benail mel (ojianeou. n T ia, 
Mar, Haiatiz BOEKOAA, CHA, AMĂAUApA BOERCANI; POCNCAApA SEMAN „me(a)-. 

AARE n MEI, Boâpe. „POCICĂApA „Hauitre. aaedaniApa BoteAbi, - na(n); 10; 
MUanAo âepery (metri, man), Ra(n) ARSpUUEA,- Na(R). rgu(u)so, na(n), 

erp, nați) Apary (ui) „naţii). RV pi na(u) au(o)ta,, m aliase, 
70, 

, O TLT Boga, Docuiaânte Basarabenc, 4 (1929) Chişinitu p.. “a 
„îi 2 Dicţ. geogr, al! Basarabiei LL 62, Harta Basarabiei, de Nour. Este şi 

un sat Chituşca .sau Pituşca...:. 'v* ” 
3 Cp, 'Gană Tihul din 1484 Mai 13; 1, Bogdân; “St J, 216-271. 

Asemenea Seliştea Tihova, de lângă Popricani-laşi, 'din EFIE Mai 5: ibid, p.! 
208-210. Numele/e acelaş cu străvechiul 'Tugomir, Tihomir, din: Muntenia, D.:: 
Onciul, Originile Principatelor p. 2%, N. „lorga,.. Geschichte des rum. Volkes... 

2'p. 520, | : a Pa fa tt 2 4 w(m) apaka-RSUHADBa: E e i Pi tii 
mai sus 116. 

3 Vezi mai susp Neamul lui Oană dvornic de Suceava, în în. „Cercetări 
ist. (aşi), anul 5* (1930) p. 51-58.
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na(u) avapu(u)a, nau) naia(u), na(n) ne(n)ua, na(n) neera(k), na(n) aa(u), 
na(u) ncau, na(u) era(n), naţn) era(u) ipzan(u) n pa(r):ere nana, na(n) 
sp(e)r, „na(u) : wapnia(k), na(u)  Aamaxv(u),: na(u) -aauo. Bc(u) ui 
Bpa(7). ere Mutaeuiz,: na(n): neantn(u), nau) nau) nana, na(n) npe- 
u(a)iu(R), na(u): svav(4), na(n) aw(o)ga,' na(n) nga(n) Atrae, 'na(n) 
kata, ne(p)ka, ua(n) Ko(p)aa(7), na(n) mega(n) erpanu(u) n spa(7):ero 
(p)uz. na(n) ov(u)katra. n upa(7) ro "rărean(o), na(n) mnao(ur), 
na(n) BsrAa(n),. na(u:aru(u) Raaianenn(0), na(n) repaeuz n Epa(r) 
es crateaa(n),. na(u): npzan(u) sa, nau) -Aparoan(p) “Bpaun(u), na(u) 
Yyo(a)so. ui 'Epalr) ere. dea, ..ne(u)..Repu(c) rsawgari,. na(n): Bopu(c) 
Epaetu(4),_na(n) Aa(m)u(a) zpan(u), - nc(u) erponuo(5). ApSaa, cra- 
uncaa(R) Mnamuez, Bo(8). wnputma(K), amo „noca(A)un(R), rana), 
AVAUITPZ BaAtnn(u), Open, REAL. 1... AMAAÂH,  SHAEAO una) 'cu(a) 
Hauii(1). anere(a) Razi (4)oaw; KTokeani ua(1) ovspn(r) Han oveanui (7) 
era ura, keaw() ro(r) Bvar(7) norpke(ns)ră 1, en) cca. Aaan 
CROER ACBpeR BOAED d HHRH(A) npoapuruiu cepe(T) Auic'To 4 Roajotena 
HEX CEANI HI MIpHCE(A)khi, CO MANI: Ii Co CTARNI H € ABITAL Ii ONAATNI 
H 3 AdHANI, € NPHXCALI 1 ACyoAnI HI ex cțenatui ăti(7)ini, apre(2) 
R TEA AWICTY R cEpET 1 US(a)rotiit cari, nuuere con na- 
8a(4) n nanepi(A), ne. nhinatarun, CECTpR rOeNCAApA Wăâlitro Kopoaa. 
ne(ajezore. nuni(y) N, Rtaugoro kna(3) : aatăa(n)apa, Hate BuTeRTA, 
KUAPHUA, pu(m)ranat, ENBUION out nato, AC EH BHROTA UK ToA 
na Ra(A)iuu re(A) miele)res(r).soaciu(6) "ayaro(e) a anco ur(p)- 
annu(y) scaorni(ț) Syriwpektu(7), na, Akoe ROSA AHRUIH; Ha Alin CToro 
an(c) 14 nerpa "TBHETA, a. Ha pi(ka)erao „X(c)ae ABVraA TpIicva, Ac- 
RV(a) wa anna, To Haar(A) pi Aaa n ro canByi(1) ovec no(a)unru 
n At(pari, take ei cr(m) ancry naneane, put uantent UTHu apt 
jr)e) riancien ekpk ne(3) ateru ui Be(3): xurpocru. na(<) au nu (a) 

i ME Aaa “rua(p): S9asTRi(4) RoTrepere BOY Ha cy(u)oateuin Anat ii ucr 
Havraianiui ei” ec(a) aerul, ro(r)aa no(a)Aar(a) ca Ropoattu ne(a):aoa, 
roenCAapeRu sanie ue(A) Apyrie mer) ew(r) seaoTni(3)! Apa= 

„Tetă AuBe uep)ieuni(p) scasru(;) evre(p)en(X). na() an. (an an) 
ue A(6)aa naaruitu - Heru(u) iun .scaorni(y) HABVrui(y) “ngntuani(30) 

„mecru ce(r) socru 1) Te(r)aa nepe(a). roeneAa(p) - na(w) naur('r) 
neruraTii TTm(5) AFananua(r) ee(r). seasrti(p) mă. anul) tenul), Ha Baa), rate) HX8_EpaTit.H BeTararu-Ta(k) Acare, aan() - 
20 Bauleni EhiEuIen "Ruarnui pu )ranan “uone(a)uuati HCTHNU Ye. îi 
NpUBBIARIH SCASTRI, 4 aihi Hawne(4) ww ro(a) "ae(a)uaru, : a ma goape 

  

1 Orig. are norptisua, ai si
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BEMAH Me(A)AaReROn.. Ha ;BEBYV AcTa - cere. 6. Haven Noiranu tao 

HCTUH N: pVROHAE CAREVEARI. HI, PVUNMRI pH Hauieii -uTH n npu Xp(c)Ti- 
taucken Rupu, n(2) ua) rocnoaa(5)- aartanApz “BOtROAa, reeneaa(p) 
SEMAH. Ae(s)ăanexon, a. no. nem) Evaviuea umtk(7) nofa)unru Hanu 

carat Hyz: Bir. ncaiui o cr(41), aneru, ana. norna(p)ni, "ron 

Beat E CEMV_AHETIE. MEUATU au ceme npunicuan, Eat(7) Să, 

“Traducere, 'Noi Alexandru Voevod, Domnul: “Ţării Molăovi,. 
asemenea şi Noi Ilieaş Voevod, fiul” lui Alexandru Voevod, 'Dom- 

nul- Ţării Moldovii şi. noi boerii Domnului nostri Alexandru Voevod; 

pan Mihail dela Dorohoiu, pan Vană vornic, pan Grincă,:pan Ne2 

grea, pân ' Draguş,: pan - -Giurgiu, pari -Vilcea,;- pân Şandru, pan Mu- 
-dritca, pan llieaş, pan : “Popşa, : pan Nesteac,. pan: Dan, pan Isaieă, 

pan Stan Bârlici şi fratele său Vană, pan Crâstea, pan 'Oprişac, 
pan Damacuş,: :pan iLaţcu' Boţ şi fratele -lui, „Miclouş, pan loaniş, 

pan Nân-Vană, pan. Procelnic, pan Budul, pan Ciurbă, pan Ivan 
Deatcă, pan Vană Porcul, pan Corlat, pan Ştefan Stravici :şi “fra 

“tele 'său Giurgiu, pan Uncleat şi fratele său “Tatomir, pan Miclouş, 

pan Bogdan, pan lachim Caliianovici, pan. Goraeţă şi 'fratele său 

Stanislav, pan Bârliecă, pan Dragomir Vranici,- pan' Hodco: şi fra- 
tele său Leul, pan Boris. Golovat, pan Boris Braevici, pan Danciul 

Julici, pan: Stroişor Drujă, Stanislav Milişev,, Bob Oprişac, Laţcu 

| posadnic,. Gudici, "Dumitru Badevici, toţi mari: şi mici, cunoscut fa 

-cem cu această carte! a "noastră: fiecăruia, câre' va” căuta - la dânsa 

sau o va! auzi citindu-se, cui aceasta îi va fi de irebuinţă să ştie, 
„Că * am dat de a noastră bună! voe şi” nesiliţi de' nimene, “Târgul 

Sireti şi Volhovăţul” şi cu satele şi cătunele, cu morile şi cu heleş= 
“teiele şi cu vămile şi datoriile" şi: cu 'dările,: cu „produsele. şi veni, 

“turile 1 şi cu toate bunurile, cari ascultă de acest Târg. 'de. Sireti. 
şi Volhoveţ, neluându-se nimic pentru” noi îndărăt de aici înainte, 

le-am dat, cât va fi în viaţă, surorii” Domnului” nostru, Craiului Po-! 

loniei şi altor ţări” şi marelui “ cneaz Alexandru sau Vitold, Cnea-! 

ghinei Rimgaila, fosta: soţie a: noastră. "Mai dăm pe: lângă aceasta: 

în "fiecare an şese, sute de ducați de: aur” sau, galbeni! de' aur un- 
sureşti, “împărţiţi în două: trei sute în' ziuă” sfântului apostol Petru! 
şi, la” Naşterea lui Hristos alţi trei! 'sute,' cât: va: îi în viaţă, Aceasta! 
îi “vom: da şi toate aceste “Tăgăduim 'să împlinim * şi să ținem, cum. 

e: scris în această carte, pe cinstea “noastră şi pe credință noastră, 

creştinească, “fără înşelăciune şi fără viclenie. 

1 E greu de fixat, în traducere, deosebirea, intre npnyoaz şi  Aekoaze:



144 | 1421 

- Iar. dacă 'nu:'vom: da 'aceştiizloţi, . în fiecare: an, la ziua” ho- 

tărată şi: ceasurile însemnate :în 'această : carte, atunci” ne . supunem 

Craiului: Poloniei,” - Domiului: nostru. 'sub 'alţi: Şese “sute de ducați de 

aur sau galbeni de aur ungureşti.. Tarăşi dacă nu vom plăti: aceşti ade- 
văraţi' zloți şi ceilalți şese sute de zloți, adăugaţi, atunci Craiul, Domiul 
-nostru .va :lua aceşti - douăsprezece - sute: de zloți dela”; negustorii 
„noştri şi dela, pământenii noştri,;, îi; va aduna, şi împlini, atâta vreme 

"cât va trebui -ca să. împlinească: dreptul. şi zloţii de--adaus, foastei 
noastre: soți. Cneaghinei, Rimgaila, iar. noi despre, aceasta. NU vom: 
zice nimic. o sr = 

- dar noi ca: adevăraţi. boeri ai Țării! Moldovii,! « scriși pe nume: 
în fruntea acestei, „Cărţi, făgăduim. şi răspundem, pe cinstea noastră, 
şi. „pe credinţa creştinească, că vom îndeplini. şi noi, slujitorii scrişi. 
în: frunte, . în .această carte, :ceia' ce. 'făgăduieşte Domnul nostru, . 
Alexandru „Voevod. Domnul: Ţării Moldovii „şi. cel „ ce - va: i după 

ea 

dânsul. ; POD ti 
Jar peniza. întăiritura acestui cuvânt, am. “legat. şi. i peceţie, noa= 

stre cătră; această. Carte. .. inte pe a 
In; anul + 16920. 

"Originalul pe; pergarieni ar acestui document se; “află. în Ar 
hivele imperiale. din, „Moscova, Are, pecetea. cea mare a ;Domnului, 
foarte bine “conservată, „cu legenda : : „NEMAT6. sv, enranăpă. ECERCANI 
rna, Bemik „MOAAdEEReH, ” Asemenea, are Şi. peceţile.. tuturor. boerilor: 
din „documerit. .O, fotografie; a acestui document. se află, ia Acăd.. 

aaa 

    

dovenesă. nr, “19. “Pentrii peceţi, “ibid, “nr. "88. „A fost “publicat. de 
Ulianiţchi, Materiali “ne. “25 şi în întregime, | cu puţine, abateri, de: 
Kaluiniacki, în Hurm,. Doc. î: p. 833-835, cu. traducere latină... 
Asemenea. în reziimat. la Dogiel, Codex. diplomaticus regni Polo-- 

semeneă  Rykaczevschi, Inventariuni „p. 134- 135. pa , 
O Versiune latină. a. documentului de, „mai sus, originelă, tot 

pe, pergament 'se atlă, în... aceleași, Arhive din “Moscova... 0! foto-. 
grafie, la Acad. „Rom. pâchet, Sar. 51. Documentul are pecefea cea 
mare a Domnului, atârnată, cu legenda : Meduar "îw:) arbanaA pa, Bor-; 
Boat. Top. Senate „Aaa acel. Peceţile, boerilor sânt în număr de 
17. A fost publicat în rezumat. ds Dogiel, cit, “mai sus 12 p-. „600. 
şi î în întregime. în Hurm. Doc. Tr p- 514. E e aa 

„ Textul latin e următorul = oi ii e i
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Nos Allexander 'Voieuoda: dominus''Terre Moidawiensis et nos 
Viyasz Voieuoda - filius 'domini Allexandri': voieuode Terre Molda= 
wiensis et nos Terrigene domini nostri Alexandri voieuode videlicet 
dominus ' Michalasz “Drohimsky, 'dominus : Yvan 'dornik, dominus 
Rinko, dominus Negra,: dominus: leorgius, dominus ::Schandro,' do- 
minus Modriczka, 'dominus -Ylyasz, dominus Popscha, dominus Dan, 
dominus Ysaya, dominus -Stan et frater suus Vancza, dominus Yva: 
nisz, dominus Budul, dominus Proczelnik; dominus: Czurba,. donii-: 
nus Ivan .Detko, dominus: Kotlath, dominus: Stephan Strauicz. et fra- 
ter suus leorgius, dominus. Miclus, dominus lakym Belianouicz, do- 
minus Gorayecz et frater suus Stanislaw, dominuş Berliczka, domirius 
Dragomir: Branicz, dominus Chotko. et: frater. suus Lewa, . dominus 
Borisz Glovati, dominus Boricz Brayeuicz,. dominus Drusza Hudicz, 

„Laczko posadnik, dominus Dimitri. Baydouicz. notum, facimus „per 
presentes, omnibus qui 'literam nostram , uiderint seu, eam legerint 
temporibus opportunis, 'quia. „dedimus et presentibus; ;damus - et..do- 
namus ex bona nostra voluntate, a -nemine conpulsi nec coacti. Op= 
pidum nostrum Sericht - et Holchowetz cum villis et villuilis et .per- 
tinencys molendinis, . piscinis theloneis et, „censibus, et reditibus, et 
omnibus ipsorum, proventibus, ad opidum predictum et Holthowecz 
pertinentibus,. nichil nobis . penitus reseruando Sorori, domini. nostri 
Regis Polonie, et. alias magnifici “duci .. Littwanie, Alexandri, alias 
Witoldi, preclare principis, Ringale condarm, „consortis; ; nostre, in v vita 

ducatos- aureos, aut. florenos; rubeos : “vngaricales' in, duas,. partes 
diuisim persoluendos - ad festum „sancti, Petri et Pauli ăpostolorum 
tricentos et ad .... . Xristi. residuos' triceritos inquantum ipsa. uiuit 

sibi tenemur dare et persoluere inprotracte: et hec' promittimus ex 

toto adimplere; circa fidem nostram Xristianam absque dolo et fraude, 
Et si. nos protraheremus persoluere, pretactos ducatos. ad terminum 
et diem prefixum et. „tempus prescriptun. în. litera presenti . i 

sexcentos ducatos aut ilorenos' rubeos Yngaricales et £ si în termino 
eo non curaremus persoluere eosdem florenos 'et alios adjunctos 
penales sexcentos ducatos ex, tunc dominus noster rex: 'debet pro 
eisdem XII, centis,: ducatis arrestăre ; „mercatores nostros 'et: super 
terrigenas nostros . debet ipsos recipere' et: arrestare: tam! diu donec 
principis Ringale condam VXOTIS . “adimplebimus:. 'pretactos! : ducatos 
et nos: debemus -ad. predictam' arrestacionem . tacere” vna cum, ter- 

rigenis! nostris Moldawiensibus, superius in litera “predicta' nomi- 

10
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natim -scripti, -sicut. veri ifide iusores,.. promittimus et fideiubemus 

circa, honorem nostram. et: fide Xristiana quod dominus noster. Al- 

lexander Voieuoda Terre: Moldawiensis :et.; qui: post ipsos. erit: do- 

minus debet: adimplere: etnos .fideles ipsorum superius; scripti in 

litera presenti-et.:ad- radificationem 1: rei  predicte:. nos: praescripti 

terrigene 'sigilla nostra: iussissimus una cum domino appendi: Datum 

et actum ipso „die: sanctae Lucie virginis et. martiris - „de ;anno; do: 

mini milesimo: quadringentesimo, vicesima: ptimo. ::: e 

Am 'pus data de“ “lună: a: “prințului? document Decliemvrie 13; 

după: data celui ! latin, căci “probabil au fost scrise în aceiaşi zi, 

unul, poate cel latin, înmânat regelui “poloni, « celalt doamnei Rimgaila. 

“Am trecut “docuimentele: între: cele” interie, peritruică, e vorba 

de donaţii de târg şi sate” din. Moldova:: Altfel doctimiântele ai Îi 

putut Îi trecute între cele externe. iri iii Ata wo 

| puli! Siretiului 'şi a! Volhovăţului, ci sata domneşti: Tall Siret 

este'în Bucovina. Este probabil. o aşezare străveche, care şi-a luat 

niuniele dela 'râul Sireti, ! pe care'e: 'aşezat.- Era târg şi în 1384 Mai 

12” şi-şi : 'vă fi dobândit această” situaţie: "datorită faptului că era 'cale 
comercială îritre "Suceăva Şi Cernăuţi, spre. „Camenița In 6916 

me 

Alexandru 'cel Bun, o: niimeşte „mama! i noastră” şi căreia în 6963 

(1455); Octomvrie' 65: i se” întărește” „târgul! Siretiului, cu vanid şi 
cu morile şi cu toate” veniturile, ce! sânt: în “acesf târg şi! 'Olhovăţul 

şi cu' morile şi “Tătarii” şi” loviştele şi toate veniturile“ este aceiaşi 

Rimgăila, care „purta, în "Moldova, iuriele: de: Maria şi care trăia şi 
în 14552 a tatii i ii a tate 

Volvăţur este satul Volovăţ; din: “districtul - Răduţiore, In 

6963 (1455) Octomvrie' 6, “satul se nurneşte, Olhoveţi” Satul: este 
pomenit: şi în 6998 (1490), Martie: 15" şi: avea, mai! “multe Cutuii 7; 
Satul: era! probabil, şi. în veacul. al: XIV- Ie; "și. ăre „uriele' 'oare, în 
rădicalul” neasii lup? m : : 

ri ue toi 5 mat      
i) 1; Sic.. . 

bi! +2 Vezi mai! sus p. 4- 6: rin 'civitate Cerethenisi«, ÎN 
“i 28 N. Iorga;: Geschichte: des rum::-Volkes'1 'p.. 172. ii a i ; 

+4 Acty zapad, Ross, 1» nr. 21, Hasd,. Arh; Ist.:1.p,. 130- 132, .. 
'5 Hurm. Doc, 2: p. 677-683. ! i 

3: 6*Harta Bucovinei 'de' Ed, Fischer, :1.: Bogăân, D; Şi "1 p. “416, : îi 
ut «7 Bogdan, D, Şt. 1 p.:407, 416-417; "RazXoteţr, -Un deal; Volhovei 

ră în hotarul s satului „Ivancăuţi, azi „ÎN ţinutul (Cotmiani,; din Bucovina. „Ibid, 

p i  
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"Nat ir a23: Marti, gena Aa nur 

PI i 

  

Alexandru Voevod dăruieşte Mănăstirii Neamţuliii: două sate, ini 
pe. Moldova „Buzești şi altul seliştea. lui Nenavice, pe Topolița. 

i? Fiat i pita i ii ii .   
i ti DI ui îa(e)riă” Eîetidsn! dida Apa! oentoaa lui 'rociisAjliin” tiziceit 
OA Ctnaj îneRsii SEMÂN “untinia e Biiânteiimre' "KTO Ma” cite mtacănite: “Asa 
BUTE: HAN tro: o Băniiir FA” ee adreipeităenii” roeneAcTEo, “an Bade 
Thin "atena ! “i “AOBpHâi tipsiistSătiried “ii (Rat: sa air! 'eroncuii: 
Rin poat iei! rociiăeraai AH m (Ada Ai 1 Saypatiie rociloaerea | 
au n ae), MendeiFup iz suecdii ine foens aa Li Bora îi 'enacă Maniere 

Rutueno! pioni ret oii ACRA Si giirte cz scai AeL 

Xedoaă nenopSimee nikoantite H(a) ek tku)urnlă. 4 XoTapă: T6AiS 

ctaS 110 tă Meâăanrk că uzi cTaguân XeCrăpii) (7) ze)! erpauz 
sati jeriptitaă Hi: “own pălazil mode: cae (3) 'BREA,, â STApE! TOS 'ci- 

AugiS'- ue “re(7:) Ha! "Potianii rio te) eAiioe, “nnini (ri$) erapsâţh) 

Xorapk! tur) Spiă, Ha iorntăS, Ta (a)! MSrhidii nieupinăi alitpa- 
uu$ Ta wm) spziniiu npseru ov nos), NSTeRGAIR A Sant op iii 
Kcitea Bgrenă Ha: 'pSnhtox, liră w(7) BS7Spn nenpkke! Su iMoriimâsi” 

“PĂE Epăă! anak6” nek ră nSTâaiă Aa o erat) ro” ierniera 
(ur! EuirorpiAţa), : neTonomz'! "Acăiki tar” căra pere ius (m) na 

spot TAIA, io e tus [0] XSTapz: "RSAA Xorapirna: iau) AA pi 

“a îi na(H)! Ma diia! dăurniuRă i Wkreri păsările a Ha re ter) Ekpa, lia» 

aere roensAcTEa EnInenncannare Arăat A pa ROEOARI ii: Eipa: sans 

iratiuiiaro' “Chină! ireclieAetiă! Ali” iafatia Bee Âbt! n Rbpă Bctyb” Abreu 

iz (X) - i! Băpa” eapi iai) itkpai îană' “ui pantad, "etpa” Matia: Wwana 
AkSBunkă coacere; pă! Hâa: puna, “ati”! "mâtia: "a pâre ua), inta 

tina - HEFpH,: “urla nana! “m RApnua, ukpa- natia: “atinX aitaă. IRU ȘI “ukpa 
natia “ăana? vaita); ikpa” nană': nana” “A-berra,! Rp ata” Acăteli- 

Sid: eroânusa i! ikpa ata copi nauii:(0) aeadăseini(A): Mo ne- 
aus () a: maarii(y). Sano” nani zen orEiero” BATE! "vocuoAapz 
naut: Seman! naut (7) Areni nâuiti(ţ) Han! w(7)' Hauiere! inăeavenă un 

KOPE BEPL MBEEpETE BIT TONI Aa Hr: inspStuibirz! iiauiero “Aania. a 

   

Te Ca 'nSnScirra”! “nepSuiurri Tâteâmi «AA ei) lipSkaarz (7) nec 
apere [aie vi LH: si ai 2 “ij INEEzE ci 

    „2 Probabil, căci! se cânoaşte aj şi-a me ti 

e 

5.10 

15 

25 

30
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NOAA ECra H cnaca Ratutre i npucTrhiă Er MATEpE H Aa te(r) ne- 

ACEEA ISA WU NpOKAATOMS. apit. A Hâ ESAUIEE NSTEPZAcuiE ToMS 

RZCEMS BHIUIENHCaNHOMS „FE kAn Ecavni ; caSSk Mae B'Epnomă ut- 

TOEBH rpaMaTuKS nuca w upuukeilrn - tânS “neuarn. K CMS ancT$ 

Hamas. St Mu B AD, SĂ, Mpa Bi (sau Pc a 

" Tiiducere. "Cu mila: Tai Diininezău, eu “Alexandru Voevod şi 
Domn „al: întregei. ţări a. Moldovlahiei facem cunoscut, cine va căuta 
la această scrisoare,sau.o va auzi, că a; binevoit Domnia mea. cu 

a mea bogată „şi „bunăvoire - şi. pentru pomenirea sufletelor. sfânt- 

răposaţilor: păriiţilor; Domniei : mele. şi pentru. sufletul. şi sănătatea 

Domniei. mele. şi. am dat, Mănăstirei, „Inălţării. Domnului. -şi Dumne- 

zeului. şi, Mântuitorului, nostru, , care-i . Ja Neamţ, „unde este stareţ 

Chir Siluan, două sate, un. sat: pe Moldova,. anume Budzeşti, şi alt 

sat pe :Topoliţa,. seliştea lui Nenavice,. ca să-i fie. acestei mai îna- 

inte. zise. mănăstiri uric, cu tot. venitul, nestricat niciodată, în vecii 

vecilor, ..; -., + a it ea 

lar hotarul. acestui sat, care-i pe, Moldova, « cu toate vechile 

hotare, . din. toate, „părţile; pe. unde . a hotărit: (şi. trăit) acest sat din 

veac. lar hotarul „acestei. selişti,. care-i. pe “Topliţa, începând. 'din- 

trun .teiu, pe. vechiul hotar.al lui Giurgiu, la o. movilă, apoi. dela 
movilă, deacurmezişul, la. fântână, apoi dela, fântână, drept în pârău, 

pe .pârău la vale,. în capătul dejos. al Vârtopului, la. Ruptură, apoi 

dela. Rupturi, deacurmezişul la movilă, “unde-i o salcie, aproape. de 

- „drum, apoi pe. drum la vale, în “pârăul ce curge din. vie, pe pârău 

Ja .vale, la-un „mesteacăn,. care este în malul Topliţei,. Acesta î îi. este 

tot hotarul, pe. unde a hotărît pan. „Mândricca şi pan. Dan ceaşnic 

şi Neagoe gramatic..- PI: . - 

Şi la. aceasta este credinţa. Domniei. noastre, mai Sus s scrisului 

Alexandru Voevod şi. credinţa iubitului fiu al Domniei. mele » Ilieaş 
Voevod. şi credinţa. tuturor „copiilor, noştri şi credinţa boerilor. NOş- 

tri. credinţa, panului. Mihail,, credința panului Oană vornic, de. Su- 

ceava, credinţa panului. Grincă, credinţa. panului. Dragoş, „credinţa 
panului. Negrea,.. credinţa, panului Mândritca,; credinţă panului Mihail 

Popşa,. credința panului: :Dan ceaşnic, credinţa panului Ivan Deatcă, 
credinţa, panului Domoncuş stolnic - şi i credinţa, tuturor boerilor noşiri 
moldoveni şi mari şi mici.. 

„lar. după viaţa. noastră, cine.v va fi Domn în 1 “Țara noastră, fie 
” din copiii noştri, fie din seminţia noastră, ori pe cine Dumnezeu 

va alege să fie, să nu, strice. dania noastră. „lar cine S'ar. încerca
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„să strice, acela să, fie blăstămat de Domnul Dumnezeu, şi Mântui- 

“torul nostru şi de Preacurata lui Maică şi. să fie asemenea lui luda 

„şi blăstămatului Arie. . „....: (a para 

Şi pentru. mai bună întăritură tuturor celor de.n mai sus. scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Negoe gramaticul să scrie 
şi, să lege pecetea, noastră, căiră această carte -a. noastră. ! „+. 

„„1n; Neamţ, în anul. 6930, Martie 12 (sau: 2): 

“ Originăl pe 'perganient' la Arhiv. “Stat; Bucureşti M-rea Neanuţ, 
depinsri particulare. “Pecetea'! pierdută. 'Opisul, Mânăstirei Neamţ fila 

22 nr. 1822, cu data: greşită Martie '3. La Acad. "Rom. CLXXV/4, 
o traducere românească “din. 1794, cu data 6930 Martie 2, Cp. 
Creşterea' colecţiilor Acad. Rom. 1915 'p.'58.: -0 copie a uricului 
la Acad. Rom. ms 126, dăruit! de L.: “Bogdan. 

Satul Budzeşti este. satul: Buzaţi,': din comuna" Tiziigeşt, ju 

deţul Neamţ, sat aşezat pe Moldova î. Satul este pomenit între sa- “i 

tele. Mănăstirii “Neamţului: sub Ştefan cel Mare, de ex. în" “uricele 

din 6978 (1470) Aprilie 12 şi 6990 (1482) Mai 93, iii 
“Satul este mai vechiu. ca: 1400. Numele îi vine dela un Buză 

sau Buzea, ” 
„Întrucât la dania. aceasta nu, se vorbeşte, de o ,curapărare, 

probabil că satul era vechiu domnesc. E 
| Seliştea lui Nenavice de pe Topoliţă nui 9 "pot identițica. Și 

numele: Nenavice e neobişnuit. 

"Nu pot' identifica nici hotarul, „adecă” moşia lui Giurgiu, de 

ret Seliştea lui Nenavice. N Ă 
“Interesante sânt românismele ; “Vârtop, “Ruptură şi Rupluri: „ 
“"Boerii hotarnici aveau' şi ei moşii în apropiere. o 

ie pi MB. 

1422 “Aust. 20.. 
„ Mesandru: Voavod. dăruieşte: Mă inăstirii Bra. vama. 

: din. Târgul Bârladului. DT a 

- pi male) în BIRIEIR MRI antBanApz. Retea r cenioadpti Stavan Me(a)- 

BaRekeHi da Sanie Can” aner Sh MăILIHAVR Senin, KTo, marin 

CPSAPITA Han tre CANTE, Tun ORE Ec: nponsnoantau HAINA 

ACEI npeusncarti eat n: SVununau - semn sa Anii er enesituu(y) 

1 Dicţ.: statistic al Roimâniei 2 p. 634, “Frunizescii, "Dicţionar “topografic 
p. 83. In Marele dict. gcogr. al „Rom: 2 p. „5, e dat greşit ca moşie fără sat. 

2 |. Bogdan, D.-Şt, 1 
3 Ibid. p. 363. 

+ 

u
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npeARSIEA „Haun(y) isa SApatue PSCHOACTrBA Mu Ada temi” nenac: | 
Tip 'w(r) : “ERIC “etpenutiis? anpkumertreir: Borepe Ani mniro i) 
BpBAMAcEore para Ad sar) "ToMS Menaernipeui- De pik nă kâthi.. 
A nare ler) Hkpa” reeneacriă au îi ntpă upki zSakBatiliiaroau ChiH4 
HANALIA 'BROEROA RI HE “nkpa nackyn” ui TOCIIȘĂCTEA mu “n: “pa [dz 
akpn i reenoAcrRăiu,: Khpa Snâuă! anyauâa: BA GTi e o iEkpa” Se 
Natia anus Hi ATI sro, Tekpă :Snână : uRâiiă A ROpitnA” HA krin 
Er, RRPA, ARSNana „Mergi, „Bkpă, RSNana ; Bhtauui,, Rhkpa aSnană Spa 
n Ain ere, bpa DANA Ada, RE: spa. nană nanania;, pa n Nana, Mcaa, 
pa. nana, > RBXCTI, ; eta Nana. CRIMEA, 4 pa, NANA, CTană BUCTHAPIIEA, 
rbpa nana „ETOANHRA AZER SUI, kpa BCE. Beakpr aan) Moa- 
AdeRbINb Bratueni(y -) n aa (ri ă „Ne, Watt EURO | ETE. BVACTE 
POCNCAApR Hălnon Sedan, „NOAAABERONI, na, ur) nau). Ateriu, Man 
w(7), naum) Epariu, Han, vtr), Manere, „poa. na Ey (4)-! kere, RA Na 
BEPETA, BHITA "TeTu, Apo. BN namere,, Aănna n, HMCAtsta 4, „Say UIUAN 
dati, 410, BI, „MOTEEPANIAII., A. ETe, ca cAISRV elite), nspy mura TEA. Ad 
acm) caii pnuţ npneTaa „EOrSPOANLA , Hdd BY asr) upenatrb 
e(7). recusaa sera enaca HAUIETE. A; ut) BxC Si, “CRATN(j),. nea RSI 
m) asredie('r) tak(r) Si. aBrsc(r) n ati cra 

“Traducere.” Ci: imila: lui” Diimnezeii, Ni Alexandri Voevod, 
Domnul, „Țării, „Moldovii, facem. „cunoscut: cu, această, carte a noastră 
tuturor, cari vor căuta ia dânsa sau, o Vor auzi citindu-se,, că, „am 
binevoit, cu a, noastră bună voire, şi am făcut, “pentru "sufletele 
Sfâritrăposaţilor noştri înaintaşi şi 'pentri. sănătatea Domnici „mele, 
am dat, Mănăstirii „dela Bistriţa, Adormirea. Preacuratei Născătoare 
de 'Ditinnezeu, vama “din „Târgul Bârladului, să fie acestei mănăstiri 
uric, în veci. ti bt bi 

lar la aceasta este credința: Domniei mele şi credinţa prea- 
iubitului fiului meu, . Ilieaș Voevod, şi credinţa tuturor copiilor Dom: 
niei mele şi credinţa -boerilor ' Domniei! mele, credinţa - jupanului - 
Mihail şi-a copiilor lui; credinţa jupanului Griucă şi-a: “copiilor lui, : 
credinţa jupanului Ivan vornic şi a. copiilor: lui, credinţa jupanului 
Negrea, credinţa. „jupanului, Vâlcea, credinţa, jupanului , Giurgiu şi a 
copiilor. lui, credinţa, pariului. “Dan, , credinţa, panului, Jlieaş, credința 
panului Isaiea,. credinţa, panului -  Crâștea, „Credinţa, panului, Sâncu, 
credința, panului, Stan vistiernic, Credinţa panului, Dămăcuş, stol- 
nicul, Credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni mari Și mici, 

     

  

1 Originalul arc onkptr ia i: Să i pi ri
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iu, lar după viaţa, noastră, cineva fi Domn Ţării, noastre, Mol- * 
dovii, fie. din. copiii noştri, ;fie;.din fraţii : „noştri, sau “din. neamul 
nostru, sau: ori-pe., cine Dumnezeu. va. alege. să „fie, aceia să. nu 
strice: dania : noastră şi. scrisoarea: „noastră, 'ci să „0 (întăriască. lar 
cine s'ar încerca. ;să. strice, aceluia „să-i fie „pâritoare. Preacurata 
Născătoare. de; Dumnezeu: işi să fie. blăstămat «de Domnul Dumne- 
zeu, Mântuitorul; nostru. şi:de. toţi sfinţii. i ea 

-“A scris Cupcici;: logofăt, în. -anul 6930, “August 20, De 

' "-Pergament- cu pecetea” pierdută ia'Arhiv. Stat, Bucureşi Scri- 
soarca e'cursivă luhgăreaţă, A fost! publicat, 'cu reduceri de: text, 
de Hasd. Arh: [st 1! p. „132, O copie | la Acad. „Ro: ms: 126, dă- 
rit. de: L Bogdan. - i 5 

"Vania: "Bârladului pe" 'care > Doritlul:. o niște arie 
de care e vorba în 6916 (1408) Octomurie GI. 
ni i za ai j îi ii 

ss, ase . , 
    

     
sata E) i pepe 

oh tectitani "1422. Dechemvrie' 25. Sa NR a: 
Mesanăru. Voevod dăruieşte boeruliui' Boguş! şi tatălui: său pan 

'“ Nesteae” satul Cucitirulii tunde! a “fost vătăman' Ghermân. 
oC 

9 TMAle)TI.. Rai: at „AMtAan Apă . ROEROAA,. TOENOAdgt A seal 
asta) AakCRCIL, min (48), Buamenure nece(a) aero: nana „oek(a) 
K'TO au) capn(7), HAN EFO Sp cabuuuțrr).; uTSuii Ape; sro(T) Heat tut 
caSra. paz, putu ; na(u), Bery, (ui), casn(a), “ua(a), Nano u; fp- 
HER Cave, T(n „HARUL ere npaRSI, ui RpuvzIs, EACIRSIS 
AS ua(7)- anna ECAIRU, EIro, WEȘBIICIE HAUIEo. male) H- AAA FCâdt 
EA EAI CEAC „9 „Hari, seal 9. atc(i)aanpeși, pu ponz,, PAE; niu(A) 

RATâma(u); reoma(n),, TE. mr 9 a(£), co, ssvek(ai), Aexeaw(a), ua ah() 
HI AVMA;, PE Napirc HECTARY,, HA kTE(a4), Xa, Gparia(44). Maat 9 uz 
Harpa). Xa ai; npao uvaara(a), HK n, „mpatţupârriv(a) UX2. RENOPt= 
IEI, UNRȘANL, na Rebra X9TARz. Tei Eta, Ad BvaAr(T). ne erapn(in) 
Koma (+), RVAA-H3; Bta. WEHRAA, d. Ha mo, e(er) nkpa, „(casa " 
RRBA; CHA TEZA. ANL afara . ESERSANI n. “Rkga; eyetlr) Akren. “ami ” 
„ nkpa S CĂ ESAPA maria, pa mana UIAA, aa tă nana, Bata: 

    

i ; 4 poi EP i i cari tiuă 

o 11 Acty zapad. Ros. 1 A ir21, Masă, Ah Ist;.-1% p. 131. ÎN RE 

15 
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“nana: mvâpu(u)kv; “ukpa mâna natală. LE “AbTu: sro, i nkpa nana Adana 

găina n: AFTH €ro,. Rkpa Nana” HCAH H AkTn tre, BEpa- Dana HBaua 

Area, BEpă nana AAMakt ura: cro(a)unka H AETu cron Bkpa ovek(y) 

cap) nau) C Beantn(j) 4 Maani()). a ne „uauir( 44): 4HBoTE: KTO 

BVat(T): reeneaa(p) MatiltH se(m)an: Han (7) nauu() Akrin HAN w(7) 

“Cadere DasMetie Man : BV(4) ROrO. BE NABEpI(T) ENTH "POTI „196 

n(as) snopunan nanur(r) aauia Sauy(2). ceara (at) Aaan Sa u() | 

kan cat) nnea(4) Muganaz -rpamaru(k) e -ak(7): Sia Ale) nr. 

-. Traducere; Cu mila'lui Dumnezeu,: Noi Alexandru Voevod, 

Domnul “Ţării... Moldovii,. facem cunoscut şi cu această.carte a 

noastră: tuturor, cari. vor. căuta. la dânsa sau o vor auzi citindu-se, 

că această adevărată slugă a "noastră, credinciosul pan Boguş a 

șlujit nouă .cu dreaptă. şi credincioasă slujbă. De aceia,.noi văzân- 

du-l cu dreaptă şi: credincioasă, slujbă, cătri noi,. tam, miluit cu 

osebita noastră milă şi i-am dat unsat, în Țara noastră, în Mol- 

-dova, Cuciurul, unde a fost vataman Gherman. Acesta să-i fie uric, 

cu tot venitul, în veac şi tatălui său, pan Nesteac şi copiilor lor 

şi fraţilor lor şi nepoților lor şi strănepojilor- lor şi răstrănepoților 

lor, nestricat niciodată în veci... - -. a 

"lar hotarul acestui sat, să. îie după. Vechiul hotar, pe unde diri 

veac a umblat, 

"- Tar-la aceasta este credinţa Domniei “mele şi i credinţa” fiului 

Domniei mele, Ilieaş Voevod?şi credinţa tuturor boerilor noştri, cre- 

dința panului” Mihail, credinţa panului Vană "vornic! “şi copiii lui, 

credinţa panului "Grincă : şi copiii. “lui, credinţa : panului Dragiş şi 

copiii :lui, credinţa panului Negrea, credinţa panului Vilcea, credinţa 

pânului Giurgiu şi.copiii lui, credinţa” panului Şandru şi copiii lui, 

credința: 'panului Mudriăca, credinţă panului; Ilieaş .şi copiii lui, cre= 

dinţă panilui. Dan ceaşnic şi copiii ui, credinţa panului! ISaiea şi 

stolnic şi copiii: “ui şi "credința tuturor! boetilori noştri, * “mări. şi mici, 

“lar după: viaţa “noastră, cine 'va * fi Doniri Ţării ! noastre, fie 
_ din copiii noştri, | sau din seminţia: noastră sau' 'ori+pe: cine: Dum- 

nezeui va: alege să fie, aceia: să nu Strice ! "dania noastră, pentrucă 
l-am dat, pentru a lor dreaptă: slujbă.” i A 
A scris Minăil gramaticul, în - anul: :6930 Dechemirie: 25. 

FE ANL AR ERIN 

. Pergament,, cu, pecetea pierdută, se. păstrează în muzeul, Ru 

miancev din Moscova, Pergamentul e înalt de 40.5. cm. şi lat 20 
cm. Scrisoarea .e.: semiuncială, uriîtă.: A. fost publicat în -rezumat de
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Ulianiţeni;: "Materiali p.:21-28 şi în întregime - de: Iaţishirski,  Darst-": 
veniia jalov.:. ia î. ' gramoti: mold.:: în: Drevnosti'trudi slav.: kom=-": 
missii imp. miosk; arheolog;: obştestva :4:. (Moskva:-1907) p. -293.. - 
O 'copie la Acad.”Rom.:'ms 126, 'dăruit:de.1: Bogdan. E citat de : 
I. Bogdan, în Cnejii: români, Anal. Acad: Rom.: seria 2-a, tom. 26 
(1903),'secţ. ist. 'p.;25. Rezumat. 'şi! în Dan, Mănăstirea :şi ;: Com. * 
Putna:p..190.' In 1764, 'când. a; fost. făcut 'catastihul: documentelor - 
Putnii de: Vartolomeiu:! Măzăreanu, uricul era-la: Mănăstirea. Putna, 
de unde a fost înstrăinat: La Dan, cit. p.. 191-194: şi celelalte acte ale. -: 
Cuciurului. Este, cum.se vede, satul : Cuciuril Mare, din ţinutul Cer- : -: 
năuţilor,. de lângă Cozmin:!..Un alt sat. Cuciurul: Mic este în ținutul: 

Coţmani 2. Unul 'din aceste sate-în 6944 (1436) Septemvrie 19 era: ': 
al boerului Boris 3. lar în 6956 - (1448): Fevruarie' 23 unul din! ele *, 
se. „dă de. cătră: Roman :Voevod lui Didrich: Buceaţchi 4... 

: Boerul' Nesteac':şi. fiul. său; Boguş Nesteacovici; sânt: foarte: : 

cunoscuţi: Nesteac- apaie întăia 'oară-în 6919 (1411) - Septemvrie 
225 şi apare: regulat: în divan'până în” 1428; ultima 'oară'în:6936 *: 
(1428) Dechemvrie :28 6. Fiul' său Boguş: Nesteacovici,:de' multe ori - 

.. EL 

împreună. cu' fratele său «Paşco; apare în divan întăia oară în 6942 - 
(1434) Ianuarie +13 7, apoi: în: 6944:(1436) : Mai 238 'şi în alte irice “ 
din acest an, în 6945:(1437):Feviuarie-;249, apoi în: multe urice'-: 
din 1443 şi ultima” oară în 6951: (1443). Noemvrie' 29 10; 

“ Satul! Cuciurul 'este' foarte vechiu. Era şi în Veaculi al XIV ea, "r 
când: fusese- aici vătăman! “Gherman.: 

„i i, « 50, 

unul unde. este casa. lui, altul «unde, a fost Lupe , şi altul 

unde' este văd” la Putna. Ea 

„Ţ. „a(eriie Baie „Mr  dnchanAsă. ROFROAA, rocneAapr. eatan 
mo(a)aazekon, “una - SHAMENH'TE CHAR. AETEAtA nauu(), OCNA TE... 

1-l. “Bogdan, Di St 1, p 417, „384, :407, 12, 423,. Harta Bucovinei « de ':* 
Ed. Fischer, , pl 

2 Ibid, p. 417, Da 
3 Hurm.' Doc: 1* p. 865: nanx' 'Roputez RSUopoRekbii; 

Di 

"4 L. Bogdan, Anal. Acad. Roni,seria 2, tom. 29 (1907) secţ. ist, p. „637. i 
5 Vezi mai sus p. 92, rândul 24 şi p. 95, rândul 15, 

: 6, Ghib, Isp- 1'p.%3: Și altul în- Cercetări: ist, (laşi) atiul 5 (1930) p. 53, 
1 Hurm. Doc. 123 
8 Wick, Wozonete” iei "Putna p. 150-151, 
9 Wick. Sct. Onufri p. 173-175..; 

10 |. Bogdan, Album paleografic” ioidovenese n nr. 36, Uticasul ui p. 5: : 
Boguş şi fratele său pan Paşco Nesteacovici. 10 * 

Suceava: 1423. Martie. 12. pe 
Aescăndru Voevod dăruieşte lui :Batin. trei sate ;la- Patnă, anim,"
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naut o SpPIIPR. "Han Ero” CVeabliniH'Th “urypun "ot: "TOTh! HCTHRURII CATA * 
HaUIb RUpHRIH :EATHIb, cayikn(A)Ha(a1). npaner, 1 Rupuer, CAV:RBOR, 
"THR CANI EHAEEUIII ECO NpAzVID 1] EEBUVIR CAVE, AO, Ha(c) AAACEAAH 
ECMIH £FO' OCOBHOR Hale), MA(CJTIL HI Adart cea cat oy nameti Î Seman 

O MOAAdECREN : PpH. ceda Ha NYTICH, HA HMA-TAF; EM Ec(TR) Acath, 

ABVIOE TAE BBIAD AVRIG, "TpETet ÎL: PE £CTR BAO(A) Ha nyTuou. tpothi ; 

EA BRIAH CYpiika cz. 0Ven(a1) Aoxoac(a), -u atrr(m), ere H oyiuua- r 

ro(4) ro n .npacuyuaro(A) Hi npapbpaTeo(4) n Bparuamt evo KTe 

EVAc(7) Banxuiu, Ha RRENI; 4 XOTapt “Ti(A) 'rpr(A) crasa Ad BVAr(7)... 

N9 -CTAphlAth -XOTAPOAMh 2 KVAA HN. BHRA ăuRaAI 4 Ha To E(cT) nauia 

Ekpa.H: Epa: Ca, HatereHANAMIIA , BOEROANI, 11: Bkpa cyen(y); A krin. .. 
Hauin(g): n Rhea. namn(y) neagn, e'kpa nana marea ASporuckero n 
A krin ere, thpa na(ua) TPHURAU. AETIH EPO, REpA Dana Hkana' Akop= ! 

uuka n AkTin ere, B'kpa Nâna uerphi, Bbpa nana Bhiauii, Rkpa Nana 

pia. 1 AETIH EF0, ERA Nată HAHăma Hi AkTin_ cerc, wkpa nana 

HECTARA n: A KTIH: ere, &'kpa nana  Alana n) -A;kriu ere, Rkpa. Nana 

meaita n). A &Tinl eo, B'kpa nana NSU . 1. AkTHIL: 60, REpA CTAHa 

EHETHAPUNRA, FRA Nana WUpHmakA n Aterin £TO, &'kpa HRatia A RARA, - 

Rhpa CTOAHHKA ABMZKVIIA,, K'kpa, NpOuEANHIEA, REpa uISpBiinta,  R'Epa 
syen(X) noapn ; nann(y) : moaaaneni(57):. neanni($) ui “aaani(), amo :: 
HAUIE(M) UROTII: RTO BVAS(T) POEneAApR Haâmon” Seat Han WT Had=.., 
un() A'Erin: nau: wm). nanu(7) EpATIN Han, Oro BA HSEEpECT) GEITH 
TOTI. IOBAI 1I(1)MEnepVeuuttatt „HaNiere Aaa, aan "ont, (1) ner= 
REpAMan Sanike caut Hat) Aaa 34 n(X). mpa n pri cayiay,:: 
IO ENI MA HENOBIIIENO HHRCAN Ha B'REhi, a HAHROAUIEE NOTREPRENIIE 
CEM AHCTY REALA ECaul cavs "k AIA &k HSAW ESnunu A0r9- p 
ari, un)earu n npne'kenru Han: nedâTi: (E ce aer MANEA, 
nuc), o“ ewuat'l,, Rab(7) 5 ŞIjAă Meta Man(T) ni... i. 

Ai 

Tidducere. Cu mila lui Diimiezeu, Noi Alexandri Voevod, 
Domn Țării Moldovii, facem cunoscut, cu această carte a noastră 

“tuturor, : cari vor: -căta la - dânsa sau: o vor “auzi citindu-se, "că a- 
"ceastă adevărată: Slugă a noastră, credinciosul Batin, a slujit nouă * 
cu -dreaptă şi credincioasă” slujbă. - De: aceia,-.noi „văzându-l: cu' 
dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit, cu ;0sebita“ 
noastră milă şi i-am dut în “Ţara noastră, ;în: Moldova, : trei sate la 
Putna, anume, unde: este casă Iii, alt sat: unde afost. „Lupşe, al 
treilea unde este vadul la Putna, să- zi fie uric, cu tot, Venitul şi 

  

1 Şic. DER IN NE rc 
„2 2 Originalul are xeTagnu(a) XeTa oi. Se 

ți 

îs
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„ copiilor-lui şi nepoților .lui şi: 'strănepoţilor: lui şi răstrănepoţilor, lui 
şi fraţilor lui, cine..va fi aproape, în veci. 

„lar hotarul” acestor ei sate să. fie după. vecie, hătăte, „pe 

. unde “din ;veac .au: umblat..: a 

"Şi la aceasta este credința noastră: şi credinţa fiului nostru 

- llieaş Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţe boerilor 

:. noştri, credinţa panului “Mihail :dela: Dorohoi şi a copiilor :lui, :cre- 

- dinţa panului Grincă'şi. a copiilor. lui, : credinţa panului Ivan: vornic 
” şi a' copiilor. lui, credinţa panului Negrea, credinţa 'panului. Vâlcea, 

- credinţa panului Giurgea şi 'a copiilor lui, “credinţa . pănului Ilieaş 

.. şi a“copiilor. lui, credința panului Nesteac şi.a copiilor. lui, credinţa 

panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului Isaiea şi a copiilor 
“ ui, credinţa panului Popşa şi:a :copiilor: lui, 'credinţa :lui Stan vis- 

“tiernicul, credinţa. panului: Oprişac şi a copiilor lui, credinţa lui Ivan 

- : Deadcă, credința lui Dămăcuş stolnicul, credinţa Procelnicului, cre- 
dinţa lui Ciorbă, credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni, mari 

şi mici. | 
lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării noastre, fie 

din copiii noştri,- fie . din fraţii noştri, sau, pe. cine Dumnezeu va 

alege să fie, aceia să nu strice” dania noastră, ci să le întăriască, 

““pentrucă le-am. 'dat, pentru 'a' lor! dreaptă” şi credincioasă slujbă; să 
nu le strice: niciodată în veci... -. 

lar pentru mai: “bună: întăritură” a: acestei cărţi, . am poruncit 

Slugii noastre, credinciosului Cupcici logofătul să scrie şi, să atârne 

E pecetea noastră, Cătră această carte a noastră. :*- : 
„Scrisă în Suceava, în anul 6931, luna Martie 12, 

Originalul:  porgameat lă Acad. Rom. XLVI/15,1 cu pecetea pi pier- 

-dută; Scrisoaie cursivă. A fost: publicat în Ghib. Sur.'1 p: 199-200. 
“E citat de |, Bogdari,- Cnejii români, “în Anal. “Acad. Rom. ' seria: 

"2-a, tom. 26 (1903), secţ. ist. p. 26, Radu Rosetti, Pământul p. 163. 

-“ Satul dăruit 'luiBatin, pe: Putna; unde-i'era casa, este: pro- 

"- babil satul Bătineşti, din: judeţul Putna 1. 'Satul este pomenit şi în 
“6977 (1469) Octomvrie 13, când luga Grasul dela Zăbrăuţi cuint- 
"“ipără şi” jumătate din'satul Bătineşti, la. Putna, 'cu.20' zloți, dela:. 

Stamnicoi2. Satul. e întemeiat. deci la începutul veacului al XV-lea 
de Batin. ai e P Fa: 

  

î „Dice “Statistic al “României 2 p. 7%, “Frunze, Dicţiogar topogra- 
ic p' Mae 

21. Bogdan, D, Şt, Ip. 137, E PI
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“3 Satul undea fosti Lupşe: nu-l ;pot: idenliiica: Elitrebuie să fi 
| fost în- apropiere de Bătineşti 1.: Al. treilea sat din 1423,: unde era 
; vad îni Putna, este identificat în.7005 (1497). Martie 114, cu Căli- 
măneştii 2. Prin acest uric, lon Batin,. nepotul .lui:Batin,:: vinde din 

:: uricul: bunului 'său, Batin. şi din :privilegiul ce I-a :avut dela: Alexan- 
;:.dru. cel. Bun, jumătate de sat,: anume Călimăneştii,. pe. Putna," în 

-, vad, partea de sus, lui Micul: Măcău, drept. 70 'zloţi tătăreşti, Este 

. probabil vorba de:satul Căliman, din comuna: Vidra, județul Putna 3, 

+. Sau satul. Călimăneşti, comuna Păţeşti; plasa Gârle;! judeţul. Putna 4. 
=. Alt sat: Călimăneşti, :în judeţul : Putna, este cel din: comuna: :Pădu- 
„reni, dar:acesta-:e, departe de râul Putna 5, :Numele ! îi, vine: dela un 

:- vechiu: Căliman. :.....:. E ppt 

+ Documentul. din 1423; Martie: 12; este. de + o - extremă. „impor- 

„tanţă, „căci: împreună cu, altele, ne arată. stăpânirea Moldovei,: încă 

-. sub. Alexandru cel; Bun, în. părțile. de. jos ale Moldovei, ale. e finu- 

+ tului Putna. a pi 

- Suceava” 1423 Masiie; 31. 
„Alexandria Voevod dăruieşte lui, :Vană Popşa şi fratele s său. 1 Moişă 

Filosoțul 2 sate la Rebricea, anume Sârbii şi altul în jos, 

a satul. lui. i. Moişă Filosoful. DR 

e “mafe)ine a Rai, mr „amet pa Reaneaa - “rsensAapa BEALAN 
me(a)aaexen atita. Stiaătsuuio, „MECNMR .. anere(m) HAINA SYENLAA 
RTE Hă Hh CVBPHTh Hai no o CABIIITE UT WE TOTI HCTHNURIH 

- CAVTA. alin RUȘII Rând. NOMMA ș, CAV Ha. Ha(a1); npaton ui Kuiper 

"10: 

„CAVAERSR, FEAR ANI 4 RUA FRI EPO  IPARVI, Ii, EEpuSp. ca), Ac 
„HA(€) IRAACRAAN-. ECAMRI - EP. WCOBHOI Marle ma(ehriie: HI AdAN ECMRI EA 
29 UAI SEMN % Mo A) AaREREI ABA. CENA nd „BEBPHn, EANO, CEAo: Ha 

a HMA CPABH ; 4 APVIoE. CEA HA, -ceao Monta: „pnaseo 4, AO EMY 

d BhLA0; „SVAHRB. că Seităih ACYeAeaih HI Bpăr BAT: : £Lo: Mou. &naecobv 

15. 

iz 

H-ANTHMG > BARHUOAn Hr EPAT amin. annie, u. Smpstare a MWh sr SH up'k- 

„euynare() ere n; : DBătitpaTeb, ErO 1. BRAT AA: ro, TE > Eyau(r) 
? : 

za 

1 Pentru r nume cp. L, Bogăai, i D. Sa 21 p. 173, 144, 
2 Ibid. 2 p. 108-110. aa 

îi deDici. s statistic al României 2 p- „746, Frunzescu, Dicţionar topogra- 
ic p: 

4 Frurizescu, Dicţionar” topografic p. s8, 
5 Dicţ. statistic al României 2 p. 736, :
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BANG, 4 XOTafit: PHAR AROMA CEAOMA Ad Hain “ee(7) no cratpru) n 
"XETABOMn KVAa 113 thkia wnkaaui, a na ro ec(7) nkpa r(ca)eaan 

- Bhiuijeniicanita(rr.) "atata pă, BOEBOAhI n &kpacna' rocne(A)ereaamn 
Halta ReekoAni 1. &kpa oyen(X) a krin: uau(X) n nbpa. Rxek(y) o- 
aph. Haru(X), tkpa nana aganai. Apor (n)ene(r) :u A kTin er, tkpa 

Hată rpuiuia HA krin ere, pa nana 'nank, ARopinia:u AkTiu cre, 
„WRpa Hand Herpu, nEpa nana Eau, kpa nana pita n Akriu ere, 
"Bkpa nana uafata n" Akrin ere, &kpă. nana Aaa ăia i: AkTin 

sro, khpa nană eat acrogera. n Aki ere, ekpa nana Mle) a pna, 
- Bkpă: nana Hkană A bAka, R'Epa nana AZMZEVULA evo(a)uia, pa manta 
CTaNA BHCTIAPHHRA, * BEpA Nana ARVILA . RHETIApINRĂ n. Ak'rin ere, 
„Rkpa nana upoueauuta ui A krin ere, RkpA natia EV piita . CTpatnua u 
ATI Erc, E'kpa Nana cTaa Bphandaj &'kpa Matia itp w(r) tacava, 

" Ekpa nana Mnkanaa ne(u)un ui Atrin: ere; Rkpa nana “ISpBH n E'kpa 
syen(X) Boap namu(y) me(a)aagentu(y) " eanni(y0) n maani() uene= 
PLULEUO (UHRO)AN Ha RER a NO RANEMR) 2KHEOTH ETO' BY Ae(r) ro 

“MOAADR HAN Beat! Han w(7), Akrin Hauin(X) an. w(r) “uaun(0) 
EpATIN Han Ko(ro BB) HSBEBE(T) BHuTit! POTI (Ehi: HAM HEpWIIMAN uda 

- WIPO AAHIA Aa 10 Bhi H(a)  noraepAnani Sau). tema "Hat : Aaaui 
sa u(5) npanyte n Ekpuiyio. cate sa nano(a)uree:: 'NOTBpB:t(A)eniie 

„CEMV AHCTY, . + REAHAH „ECM(u: CAV)SH : BAUIEA Kbpnoaty- - Nduy, FOUR ERIN 

AOTOBETY NHCATH. 1. NPHBHCUTH i iau neah Kcew. aer, rea wiiua 
- PBAMATIIRR 94. conant Rak(r) £ Siţăă m(c)ua:m(pr)a a. . 

Traducere, Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru | Voevod, 
- Domnul: Țării Moldovii,: facem - cunoscut şi cu această carte a 
„noastră tuturor, cari-vor' căuta la dânsa sau O vor: auzi citindu- se, 
„că această - adevărată : Slugă - a: noastră, credinciosul Vană: Popşa 

- ne-a'lujit nouă "cu. dreaptă şi credincioasă slujbă. -De „aceia, vă- 
- zându-l "cu: dreaptă şi credincioasă 'Slujbă cătră noi, l-am miluit cu 

:. deosebită milă şi i-am dat în: Ţara noastră, în. Moldova, două sate 
la Rebricea, un sat anume Sârbii, iar alt sat în jos; satul lui Moişă 
Filosoful, să-i. fie uric, cu tot venitul şi fratelui” său; lui Moişă Fi- 
losoful şi. copiilor” lui Vană şi fraților “ lui” Vană' şi: nepoților lui şi 
strănepoților lui şi: răstrănepoilor - lui Şi, raţilor, Ii cine: „va îi 

E apropiat. at DS iai: 
- Tar. notărul acestor două: Sate,.s să le fie după hotarul 1 vechiu, 

pe unde din veac a umblat. 
„Iar la: aceasta: este "Credinţa Domnului. mai, sus Scris, Alexan- 

dru Voevod şi credința fiului Domniei mele: Ilieaş : Voevod şi cre- 

10 

15,
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«- dinţa tuturor. copiilor. noştri şi credinţa tuturor, boerilor noştri,- cre- 

“ dinţa'panului Mihail dela. Dorohoi şi a copiilor lui, credinţa panului 
: Grincă şi .a copiilor lui, credinţa panului Vanea vornicul şi a co- 

-.piilor lui,.credinţa' panului Negrea, credinţa panului Vilcea, credinţa 
- panului Giurgiu -şi a copiilor lui, credinţa 'panului Ilieaş şi a co- 

„. piilor lui, credinţa panului Dan_ceaşnic şi “a copiilor lui, credința 
„ panului Isaiea logofătul şi a copiilor lui, credinţa patului Mundricca, 
„. credința panului: Ivan  Deadcă, . credinţa: panului Dămăcuş_ stolnicul, stolnicul, 

„credința panului Stan vistiernicul, credinţa panului Iacuş vistiernicul acuş vistiernicul 

şi a copiilor lui Îaip-credinţa  panului Procelnicul şi a copiilor lui, cre- 
„-dinţa panului - Giurgiu. Stravici şi a copiilor lui, credința panului 
„Stan Bârlici, credinţa panului Şerbea dela Vaslui, credinţa panului 
«Mihail. Popşa, şi a copiilor lui, .credinţa panului Ciurbă şi credinţa 

„tuturor boerilor. noştri moldoveni şi 1 mari şi mici, nestiicat niciodaă, 
-. în veci, 

„lar. după Viaţa. noastră,, cine va si Domn . Țării. noastre, - -fie 

£- din copiii: noştri; sau din: fraţii, noştri sau pe . cine Dumnezeu îl-va 
.. alege să fie, acela.să. nu le strice * dania noastră,. ci să: le întă- 

„ riască, pentrucă le-am dat, pentru a lor dreaptă şi credincioasă slujbă. 
„7 lar pentru:mai bună întăritură acestei cărţi, am poruncit slugii 

af noastre,- credinciosului pan Cupcici logofătul, să scrie şi să, i atârne 
„A pecetea noastră, cătră această. carte. a noastră. 

“A scris Onţa : gramaticul,. în “Suceava, în . anul: 6981, “luna 
Martie SI. 

  

   

   

Sa Originalul acestui pergament se află fa. răzeşul Stavarache, 
din Grajduri,. judeţul Vasluiu. Pecetea e ruptă în, două. A fost pu- 

_blicat în Ghib. Sur. 1 p, 21-26. E citat de Radu Rosetti, Pământul 

„.p. 136, Un regest la Arhiv. Stat. din laşi, Anaforale nr.7, : fila 

SE 1401. E vorba. de răzăşii. de moşia Sârbii şi. Filosofii, - ce acum. se 

„ numesc „Giocârleşti, dela inutul Vasluiu, „Citat, ibid. Anatorale. nr, 
„20, fila 53». 

„Este. vorba, de două sate Sârbii şi Filosofii, azi satul: Grajduri, 

; comuna Valea. Satului, judeţul Vasluiu 1; Satul : Filosofii şi-a păstrat 
„ numele în: dealul Filosoful 2. Satul, Sârbii de pe. Rebricea partea de 

jos, în 7003 (1495) Martie 17 se întăreşte lui Sima Gureş,. care-şi 
_ împărţise satul, cu nepotul ; său „Nieeară Ciocârlie. „Aici se e pomeneşte 

Na „1 Dict. statistic al României 2 p.. 984. Dicţ, gcogr. “ăi jud. Vasluiu p. 
-- 93, Aici menţiunea că satul se numia mai: înainte. Sarbii, „Ghib, Sur. 1 p, 23, 

- îi i: 12 Dicţ, geoar, al jud: Vasluiu. p. 8...
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şi privilegiul: ce . l-au- avut: ;biinii lor Oană'Popşă şi- Moişă Filo- 
soful“ dela Alexandru ce! Bun 1. Satul Ciocârleşti şi-a luat numele 

dela acest Nicoară Ciocârlie. Satul „unde -a 'fost Moişă: Filosoful 

pe Rebricea“ se întăreşte în 6970 (1462) Octomvrie 8 lui Nicoară ! 
Sârbescul (cred totuna cu Nicoară Ciocârlie), 'ce-l cumpărase dela 
Ilca, fata lui Popşa şi dela Danciul şi Maruşca, Î fiii lui Moişă: Fi “ 

* losoful2, 

Pe Vană Popşa şi Moişă. Filosoful îi socotesc probabil fraţi -:. 
cu Mihail Popşea şi scoboritori din un' popă 3. Moişă trebuie.să fi -: 
fost deosebit cărturar, -ca 'să fi obtinut, porecla.de Filosoful. Insuşi : '; 

numele Moişă e. de cărturar, cu influenţă bogomilică: -:. -. 

Satul Sârbi este străvechiu; Este poate o colonie de slavi, din! 
sudul Dunării 4, 

; Pa ea 52. 

" Suceva: 1423. Aprilie. 15. 
. 

Alexandru Voevod întăreşte vatamanului Verigă hotarul de lângă î 

Rotompăneşti, pentru care avusese pâră cu fiii lui Rotâmpan.' : 

fade atăt notitcAa, roeneaaph' sean MA ARERSII UIAA . 
BHUAMEINTO CHAD METOAn ! NautiAn oyen(u) KTO Hă Uh o 3PHTh 

Han ro OVeAnIITE UPU Cite To(7)  HeTiatihin Eepura Ra('ra)- 
Mah Târaat ca ca POTRIAIANORAI cnini 34 XOTAph. 1110 Ani no- 
CAaal uaun(X) HOABh AaIRA Hi REpaara. . ue: BOTHIMIAnoEI ennone 

Nepr(A) Tu Haumati Boapni Ada Repin ora(p) w(r) cent Batai 
C& CECER ACBOR ECAED 11 MOCTARHAH “Teatt” XOTapu neuen Apo 
POI BalicROp Ac “POTRIAMANORhI MOrHâbI, w(r) Mort „RILE Aj RA, 

10 

TA ApECTU HA AGA “ERIE ' MErHANI, 'TOTh XOTâph SRR, (a) Ban 
nenepțne(n) ua Ben, a: BTe w(7). un(y) nsini(7) 3a "ro(r) XoTaan . 
RV(A) ROTEBSIS AHXOTER Hat CRAASI EV(A) RDAII, “re()  aanaaru(7) .. 
BaBASKV CTE senorm(;) ovyeperuu(). TIHcane NL conatk „Eak(T) ia 
an) si. 

1 L. Bogdan, D. Şt 2 p. 19-81: ea 
2 Ibid 1 p. 64-66 
3 Vezi mai sus p. 56 şi 60. 
4 Satele cu acest nume sânt rare în Moldova. Ex. în 6944 (1436) Sep- 

temvrie 19 (la Arhiv, Stat. - Bucureşti) : .„la Lubana, Sârbii“, în 6945 (1437) 

1. 

15 

Dechemvrie 20 (Acad, Rom. LXIV/2) „Sârbii la Tecuciu“, în 6956 (1448) Iulie - 
21 (Acad. Rom; Peceţi 7): „la Valea Neagră, Sârbii“, în 6963 (1455) luuie 7 
(Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr. 24, pila 163 r. şi Anaforale. nr, 14; fila 158 .v.) 
Sârbii pe Sireti“. Cp. |. Bogdan, D. Şt, 2 p. 577; Dicţ. statistic al României 

p
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„i Trăducăre,: Alexandru : Voevod, Domn „Ţării: Moldovii, făcent “ 
cunoscut :cu : această. carte: a noastră i.tuturor,:.cari.:vor căuta' la 
dânsa. sau:0;vor auzi citindu-se, că acest adevărat Veriga vataman 

s'a: pârit. cu: fiii. lui  Rotâmpan, pentru - hotar... : Do 
. Deci noi am trimis pe ..boerii noştri, : pe: : Laţeu şi pe  Coriat. 

Dar. fiii lui. Rotâmpan,. înaintea: acestor boeri: ai noştri, au dat .lui 

Veriga hotar, din pământul lor, de a lor bună voe şi au pus-aces- 
tuiă. hotarele, începând . din drumul Băii până: la movilele -lui' Ro- 
tâmpan,: dela movile în: sus. de :stejar, apoi:drept la: vale,: mai sus! 
de ;movilă.i Acest. hotar.:să le fie nestricat, în veci. i 

lar cine dintre ei ar începe, pentru iacest.: notar; cu orice fel 
de .răutate: sau sfadă,.fie oricând, -acela să plătească zavezcă o sută 
de zloți ungureşti. aa 

Scris în Suceava, în anul 6951, „Aprilie 15, 

Originalul pe pergament mic se păstrează în Arhivele Ministe- 
“ ului de externe diri' Moscova. “Are pecetea cea mică atârnată cu 

legenda ; nsuarn' warkcatăpa &ornoanr. A fost publicat de Kaluzniacki, . 

în Hurm. .Doc.:1? p..835-836. :O fotografie în 1... Bogdan, Album 
paleografic moldovenesc, nr. 22, alta în Enţiklopediia slavianskoi 
filologhii, Petrograd, (1916), nr. 116.. In „Hurm, cit. e greşit AANTA 
în loc de Aaa meu . 

' Documentul este foarte irhportant pentru istoria vechiului drept 
românesc : : judecăţile pentru încălcare de hotar. a 

„„ Satele de care era vorba, în uricul, „de. mai sus, în parte se 

pot. identitica.. î 

Satul fiilor. lui “Rotâmpan esie Satul “Rotompăneşti, din judeţul . 
Fălticeni (fost Suceava), în apropiere de. Baia 1. Satul nu-l aflu po- 
menit în uricile lui Ştefan “cel, Mare, unde. aflu alte sate, prin apro- 
piere, în stăpânirea urmaşilor : lui „Rotompan, . ca Mihăeştii, de pe .. 
Brădățel, cum se vede din uricul din 6972. (1464) Septemyrie 122 . 
"6973: (1465) Aprilie 113 şi 6996 (1488) Aprilie 64, apoi Jâdeştii, .. 
Zbereştii şi lijeştii pe dealul Putnii şi Piticii pe Siriţel, cum se vede 
din uricul din 6989 (1481) Aprilie 205. „Satul Rotumpăneşti îl aflu 

îi Si Diet. Statistic: a României 2) p. 850, “Prunzeseu, Bicţioiar tOpogta- 
e p4 ri îi 

2p: Boedan, B. Şi. 1 p. 83-85, SI ae DE a 
:3 Ibid, p,. 89-91, - DI IN ICI 
„4 Ibid, 3 346-350, Cp. ibid, p. 205-207,, 

5 lbid. p. 251-254,
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pomenit întrun testament: din : c.::1631, al: lui Vasile Talmaci 1;-E1 
este foarte vechiu şi-şi are numele: dela străvechiul'boer Rotompan. 
Cel. mai vechiu. boer, cunoscut. cu acest-:nume,-este Stanislav. Ro= 
tompan. Pe acesta îl găsesc întăia oară în divanul lui Petru Muşat, 
din 1387 Septemvrie -27.2, apoi în: 6900; (1392) Martie: 303,;:în 
6901. (1393). Noemvrie. 184, în -1397- Fevruarie- 35, în 1399 :No- 
emvrie 286, în: c; 14007, sub. Alexandru cel 'Bun,: în- 6908 (1400) 
Iunie: 298, August :49, şi tot aşa'regulat, în anii: următori, până în 
6912 (1412) Aprilie 5, când-îl întâlnesc ultima-0ară 10. “Este, :cum 
vedem, un boier. vechiu din vremea descălicatului.” Unul! din: fiii lui 
este: e; Giurgiu Rotompan 1, ce ci i era eterne ia, - ra 

“ Satul lui Veriga vatamanul nu-l: “pot: identifica. ;:; ms 
-. » Boerii Corlat şi: Laţcu trebuie să fi avut- moşii. prin apropiere; 
Corlat avea probabil moşia Corlăteştii,: din județul Fălticeni „Cost 

  

Suceava), foastă- moşie -a: Mănăstirei, Slatina 12 a ru 
au e N aere ae aaa pe 

î mai 53. pe ze pn iat 

„ Suceava.. 1424 Fevruarie' 16. a, 

 Mesanari: Voevod: dăruieşte lui popa' luga: şi” fratelui: său Mira 
un 'sat. lângă Baia,: anume ' Buciumeni. 1 se arată hotaiele. - 
a. e N ef DEI ga me ae (a Pa pase 

Li . - pi .. S 

„T Ma(e)TII Băsieto + Mat aarăana pă (RO)EROAA: :rocneAapz Sein 
MOAAABCKON.. UHHH(AMZ: : SHA)MEHNTO: He "ANCTOAZ HaulitAi% RTO 
HaHib) oyspn(7) han ro oeanunra 13: umyun WE TOTA -HcTunnIu 
NOnz-Pră cASKHAz Haag 'Bkpue, : TEAMZ. Mi: BHA BBUIE Ero NpARVI n 

BRBHVIR CAisEV/ AO na(€) atenuat SCAM'TU SO + OCOBIIOIP : HaulEIO MH-. 

, 1 Muz, Municipal, aşi, 1/2, Ghib. “Sur 2 p. 36. Un at sat Roto- 
Băneşti, a fost în jud. Tutova, pe Bogdana, € Ghib. Sur. 2 2 p. 297 şi 300.. 

„..-: + 2-Hurm, Doc, 1* p..297.:. Stanislaus..... . -.: pr 
3 Vezi mai sus p.. 8, rândul 4 ia m paun 
"4 lbid. p, 14, rândul 5 : Stanislav 'Elovschi, si ze ci iii: 
-5.Monumenta medii aevi historica res: recsiasi Poloniae illustrantia, Cra= 

covia 1882, 6 p. 43: Stanyslaus Rotenpan,.. ... ...,. 
6 Vezi mai sus p. 23, rândul 5. ---: . 
7 Vezi mai sus p, 27, rândul 8. _ 

» 8 Ibid, p. 37, rândul 23. Rae sai i 
"9 Ibid. p. 4, rândut 14. i e cală 
“10 Ibid. p, 98, rândul 16 şi 17.-- : - in | i 

11 1. Bogdan, D. Şt. 1p. 235-286, 232, 39, 347, Pentru urmaşi, ibid, p- 
252, Buletinul lon Neculce asc. 5 (1926) p. 200, Ghib. Sur..18.p; 97.2 

12 1. Bogdan, D. ŞI. 1 p. 295. Cp. ibid, 2 p. 554, Dicţ, statistic al Ro- 
mâniei 2 p. 1118, PDS, Digiorat topografic p. 133, Pentru numele 'Corlat, 
cp. |. Bogdan, cit. 1 p. 183, | e i 

13 Mai curând ca: “% cires, La mt a 

11 
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"CEAS AHCTI HAMAS, O cout E ar) Sin ha 0); 5 
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AGETIL. H AAA. ECARI EM. oi tiatiset- Bean EAHO CEA9 RAHSh Want HA 

HMA :BVuyavEHit! UITE EH A CVPURE CA BACEAIE. ACkOACAI mr. n 

AETEMZ ETO.H Mei £rO. HaneRu H. AETEAMA Erou :CVuVuaToAta H(X) 

8 npasnouaTonaH(y) n npatpSpaToaz H(y) n azerms poat u(). ue 

Nopviniţiio. HHRoane HA R'Eimi, (4) XOTap& TOMS cea neuen w(7) 

Mori (UIT) ec(7) na: A kaS  nSTemz. ASAY AO TascTOro Î- AVEA, 4 

w('7) AS(B4). 40: NOTORA, a w(r) nsronsa ia.onenia 2 xRopoeTi)a, 4 W(7) 

koHeuz 2 XBopecria i AO Ăcpori 10: HAcTA w('7) cTana AO) Banu, Ta 

ASPOrEI AO NOTORA.: 10 HAFTR:HA BaAtua(u). nGAaH - eTanurni, "Ta 

OVNAAAETA: NORRIIDE CV: APEThI NOTORZ, W(7) "roat Ha ASEZ I'To e(c) 

na Alopor)s, w('7) oa ropt NOTOREAA W(T) EAHOro ASBA CV ApSrni 

ASGZ, a w('7) '7o(a).ua.:Bepaie- n: w(7).reak wnaTa asporetie) We 

NAETZ:.A0. Gâuu, A0: XOTapk ! Banickore,: iw('7) ÎTOAk. NOAEMZ: AO Api= 

(ro)uega 3. xorapt ni: w(7) meat: ANAT Ha ASE(poiaS: 0 (ROAuRSP 

MOPhIAS, "TO EAS e) joTapz. ana To e(cT) ukpa. namere -r(e)aa 

RIL ENHCAHHAPO  AAERANA PA nornlo)A(n) H REpA EXSARBACHHArO chat 

r(e)eamn natama BorReA mn! H gkpa-ezekyz AbTa Haun(X) «i ekpa 

BOApă HatmH(y), (a E)pa, nana MHXAHAA.. N Atren ere, B'&pă Nâtă rpHuka 

ui AkTel cr0, EEpA NANA HRANA ABOPUNKA couateero (n) Akai ere, 

BEpA Nana: HErpH,, E "EPA, NAta jBAzuN, :BEpa Nană.RVp:RA H ĂRTEi. sro, 

REpa nana HecTa(RA n) ASTE ere, REpa. Natia, Apareula.H „A kTaI ere, 

pipa (nana) nafama H AkTEn cre, Bkpa nana unuia (4 AE)TEH cre, 

&Epa Naă „AwYahaa: nonuiu n "A &Ten i re,.: Bkpa-: nana. Aaa Cu)arni- 

Huta n AETai Eero, (akpa: natia) Heana . A tra n.a kTEHLere, Bkpa 

Nana ACMouRSIua: croatia Hi. Are ero.u, nkga Bzck(y)) Boapb 1id- 

tun(0) i Beanu(y7) (Hi avaani(0). a no name iuti) KTO BCYAETZ Proc 

Adp& tauient Seaau (an (7) AEren namu(y) naut. w(7) tauero nalemene 

Han BSAR), KCro, BA HSGEPETA BhITII „Te(T). UITE FRI, HZ, HENOpS- 

uz Hamere, dania. UĂ IUȚO_ Eh. Hz, soy TEpBAhtAg. Hy pna). 3a 

HALE AAN ECMRI EA Să £PO NPaBV H &Epuy CASBRV, 4 HA BOAULEE NOT- 

Bpz:(A)enie 'romS Bz(cen)S BRIUIE NIICAtticAtS, RAE ECAnI cASS sk Hault 

BEpnomS “Erei -PpAMATHRI MICATU 'H,- upu'b(en)TH. nauS PedaTa, R 

Traducere. Cu mila lui Dutiirtezeuj Noi. Alexandru Voevod, 

Domnul Ţării Moldovii, facem cunosctit: şi cu 'actastă carte a 

1 „Mai curând ca Tazerere: - pa PIE 

_2Saun, i O E 
-3 Original Apauieza.” E Da Spa 

4 a este făcut peste un $, 
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"noastră, cine. va căuta la dânsa. sâu o 'va: auzi citindu-se, că acest 
";adevărat popa luga ne-a' slujit nouă credincios: De aceia, noi vă- . 
„zându-l: cu. dreaptă. şi credincioasă slujbă! cătră noi,, l-am miluit : cu 
deosebita :noastră milă şi i-am dat în": Țara noastră :un sat, lângă 
"Baia, anume Buciumeni, să-i fie lui uric,. cu tot.venitul,. lui şi Co- 

"„piilor lui şi fratelui. său Nan şi copiilor lui şi nepoților lor' şi stră- - 
nepoților „lor -şi răstrănepoţilor. lor şi întregului ne neam al „or, nestricat . 
-niciodată:în. veci,: .:... in i tit 

Iar, hotarul. acestui sal; începând din movila. care este î în deal; Ă 
spe drum 'la vale,::până Ia stejarul cel gros, iar dela stejăr până la 
“pârău, iar. din. pârău. la: capătul stufişului, iar delă” capătul: stuiişului, 
până în drumul: ce: merge dela :Stan: la: Baia,: apoi pe. drum, până 
ja pârăul ce; merge.la 'Radeşani, lângă Stăniga şi: câde mai.'siis în 
alt. pârău,: de .acolea Ia stejarul. ce: este'în' drum, “de acolea la deal 
pe pârău,; dintrun stejar. în alt. stejar, iar! de 'acolea 'Ia salcie şi de 
.acolea. înapoi pe . drumul: ce: nerge.:la : Baia, până în hotarul Băii, 

„-de acolea'pe 'câmp, până: în hotarul lui Dragoş: şi 'd& acolea îna- 
poi la dumbravă; în! movila cea.mare..: Acesta -'6ste tot hotariil. 

“Şi -la aceasta este credinţa : Domniei noastre: mai'.sus: scrisul 
Alexandru Voevod. şi. credinţa iubitului fiu al Domiici“mele Ilieaş 
Voevod şi credinţa: tirturor.'copiilor noştri şi credință boearilor noştri, 
credinţa. panului“ Mihail şi -a copiilorilui, credinţa. panului Grincă şi 
a copiilor. lui, credinţa panului Ivân : vornicul: de : Suceava: 'şi a“co- 

„.. ipiilor” lui,. credinţa panului Negrea, credinţa panului Vâlcea, credinţa 
panului Giurgea şi. a 'copiilor lui, credinţa panului Nesteac şi a co: 
piilor lui, credinţa panului Dragoş! şi a copiilor lui, credința panului 
Alieaş şi a copiilor -lui, credinţa: panului Isaiea şi'a :copiilor lui,-cre- 
-dinţa  panului: Mihail Popşa şi a' copiilor lui, credinţa: pânului: Dan 
-Ceaşnic_şi a.copiilor:lui,' credinţa” panului .Ivan Detcă şi :a: copiilor. 
ui, credinţa :panului Domoncuş. stolnicul şi a copiilor lui. şi credinţă 
“tuturor boerilor noştri şi mari şi mici. ei 1g i ul 

“Iar după viaţa! noastră, -cine va i Domn! "Țării "poastre, fie 
.din copiii noştri, fie din seminţia ridastră, sau ori pe. cine Dum- 
:nezeu îl va alege să fie, acela să.nu. le: strice” dania noastră, ci 

să le. întăriască. -Şi împuterniciască,; pentru că iam. dat e lui, pentru 
a lui dreaptă: şi credincioasă. slujbă. -; i "i i 

"*" “Iar pentru 'mai bună întăritură; acestor toate aia mai sus; scrise, 
-am. poruncit slugii noastre, credinciosului : „Neagoe: gramaticul, să 

scrie şi să atârne' pecetea noăstră,i: cătră această. cărte a “noastră, 

“In Suceava, în anul :6932 Fevruarie. în :16.: i ii
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;.„.:“Pergament: fost al Catincăi lui - Vasile' Diaconu, din: satul Bu-- 
ciumeni, azi-. e la muzeul din Fălticeni.' Are şi pecetea cea. mare: 
atârnată. E de ceară: roşie, învălită în ceară albă. Pecetea e foarte: 
bine, conservată .şi. are legenda :: nruarb: îw. catdaAph: BOEROAA run 
BEMAN  MOAAABBCRON, i 

„.. .A-fost publicat. în traducere de: N.» Beldiceanu, în Uricarul 14- 
„p.'58-59 cu data, greşită 6940 Fevruarie .16, şi după 'un 'suret al - 
dascălului Gheorghie Evloghie, din 1785, lunie 9, cu data exactă,. 

„în Uricarul. 16, p. :1-3.. După. original, a. fost publicat. de Ghib. Sur. 
1:p..14-21 şi de I.: Bogdan în. Anal. Acad.:Rom.. seria 2-a, tom.. 

„30 '(1908);secţ.. ist. p.. 356-357..:Aici şi o. planşă fotografică a do-- 
cumentului.; O; fotografie a: uricului. se află la: Acad. Rom. foto=. 
grafii pachet 2,nr. 15. E citat şi de Radu Rosetti, Pământul p. 136. 
1: Satul de lângă Baia, Buciumeni, este: satul Buciumeni, din co-: 
muna.: Oprişeni, judeţul Fălticeni, (fost. Suceava) 1..Satul-e pomenit 
de; multe; ori, ; ca :aparţinând : neamului." popei. luga.. Aşa în: 6936. 
(1428) Iulie 292, în .6942 (1434) :Aprilie 243, în 6947 (1439) Iulie: 
24. Alt stăpân: în Buciumeni. apare în 6950 (1442) Fevruarie 245. 
Satul e.:pomenit şi în 6998. (1490). Martie 156,:când: se: vorbeşte 
şi, despre. privilegiul dela Alexandru cel. Bun. Satul” era' probabil şi. 
în veacul al: XIV-lea. Numele îi vine dela Bucium. — Satul: lui Stan 
(drumul 'ce; merge. dela Stan la: Baia) este satul -Folticenii sau Făl- 
ticenii din comuna . Oprişeni, judeţul ; Fălticeni (fost: Suceava),. sat 
aşezat: pe .Şomuz 7, „Aceasta. se „vede din uricul diri: 6998. (1490) 
Martie .15, de. care. a fost vorba mai 'Sus..:In uric se vorbeşte des- 

„ pre: satul: de pe, Şumuz,. anume Fulticeanii,. unde a fost. Stan Pân- 
tece.. Deci: Stan ;din 1424: Fevruarie ;16::-este 'Stari Pântece, :frate 
poate; cu: Oană Giulici sau Pântece şi cu Giule. Pântece,. nepoți ai 
străvechiului boier Giule. Pântece 'era.o poreclă, aceiaşi cu Foltică, 
Fultică : (dela foale, ; pântece) 8... Stan. Pântece 'se: numea..poate şi. 

„1 Dicţ. statistic al României 2 p, 856, î. iti ee i 
3.2 Arhiv, Stat. Bucureşti, Acad. Rom. ms 126, dăruit. de I. Bogdan. „3 Hurm. Doc, L* p, 852 şi altul ibid, p. 853,. ARI "i 4'Hurme Doc, Ip, 876. i iii 

2, 25 Hurm, Doc, 1 p..878-879,. .. .:.-.- PR A E ae 
“6 Acad, Rom, fotografii pachet 5 nr. 36, publicat de mine în Buletinul: Ion Neculce, fasc.:6 (1927) p.:357. Un -regest greşit în |. Bogdan, D. Şt. 1p. 402, o traducere în Uricarul 16 p. 4-1: După o. fotografie, documentul a fost publicat şi de Gr,.Nandriş în Anal. Acad. Rom. seria 3-a, tom. 8 (1923) secţ. ist, p.-269-272.' Pa Da ae CI IRRD e , 
„i 7 Dieţ. statistic al României 2 p. 856, Harta stat, major, planşa Fălticeni. 

"8 Cp. şi l. Bogdan, D. Şt. 1 p. 402. Pentru sat vezi şi Wick. Moldo- wWiza p. 84, 97,:Uricarul 17 p. 193. Pentru întemeierea oraşului Fălticeni, care îşi are numele după sat, vezi Arhiv, Stat. Iaşi, Anaforale nr.1 fila 62r. vezi mai sus p. 94. 

pg ieua
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“Fultică. — Satul Radeşani este cea mai “veche “amintire a Rădăşe- 

nilor, din judeţul Fălticeni (fost Suceava) 1. Satul în 6942: (1434) 
„Aprilie 24. este arătat între: daniile lui “Alexandru cel - Bun 'cătră 

“popa luga2. Satul':este 'arătat: în sus de: Buciumeni, ca' dealtfel Şi - 
“în uricul din 6998: (1490): Martie '15,: de 'care a fost vorba 'mai 
“sus. .Este unul. din satele: străvechi, din veacul al 'XIV-lea sau şi 

“mai vechiu, în mijlocul cărora s'a întemeiat târgul Baea.: Numele 

îi vine dela un străvechiu Radeş (Radu + eş). — Satul Radeşani, 
în hotarnica! de 'mai sus,: este arătat „lângă Stănigă, adică ! "lângă 
satul acestuia.. Este' satul Stănigeni, care se întăreşte prin uricul din 

6936 (1428) Iulie-29, boerului Nan, fratele lui popa Iuga, pe' lângă 

“Buciumeni 3. Intr'un uric din 6953. (1445) Aprilie 5 e vorba de se- 
liştea Stănigeştii, lângă Baia, unde a fost Stăniga4.: Azi satul nu 
mai este, dar între Rădăşeni şi. Buciumeni este un loc Stănigeni5. 

Numele îi vine dela Stănigă şi.e dela începutul veacului al XV-lea, 
In hotarnica de mai sus.se: “vorbeşte -şi:de hotarul lui Dragoş.. 

Acesta este cred satul „Drăguşeni, din judeţul. Fălticeni (fost Su- , 
ceava)6, aşezat” mai aproape de: 'Moldova! decât de: 'Şomuz. “Este. 

pomenit 'şi: în” “uricul din 6988 (1480) Septemvrie 157; “ Acelaş, cred, 

cu Drăguşenii din 7028: (1520) Julie: 15, arătat lângă Săcueni, Ză- 
“voeni şi Şoimăreşti, pe Moldova 8.. Asemenea în:7041:(1533) Mar- ; 
ție 69, Vechiul întemeietor al satului este: Dragoş Viteazul,: acelaş; 

cred, cu "Dragoş, Dragoş: dela Neamţ şi. Dragoş starostele 10, ,. 2 
Satul Buciumeni, din uric, se. întăreşte . lui popa: Iuga; şi: fra- 

4elui: său Nan. Popa. Iuga este un. personaj.cu.o mare, trecere, . în 

-vremea' sa, cum' se vede din «multele danii: de sate, ce -le: capătă: 

Apare întăia oară în uricul de care e vorba, din ; 1424 Fevruarie 

16, Alte urice > din danie sânt, cel din 6939 (0431) Aprilie 30 1, 

ei 
o. 

1 Dicţ, statistic” al Românii 2 p. “ se. ta 
2 Hurm. Doc. 1? p. 853, Uricarul 18p.8. ''':: 
3 Acad. Rom. ms. Piog, dăruit de I. Bogdan,, | 
4 Ulianiţchi, Materialt” p.. 66-57, Uricarul “11 p. 60-62. . 
5 Harta stat. major, planșa Cornu-Luncii. Un. sat Stzinigeşti « a fost la 

“Tutova, după un uric din 6963 (1455) August 15, la Acad. Rom. ms. 126, dă- 
ruit de |. Bogdan. , 

6 Dicţ. statistic al României 2-p. 846, : * 
7 1. Bogdan, D Şt 1 p. 246-247: Macsineşti pe Semuz, mai sus de 

Drăgoşani. : 
8 Ghib. Sur. 18 p. 110-114. 
9 Ibid: p. 183-188, 
10 Vezi mai sus p. 87. 
11 Hurm. Doc. 1* p. 83%. '"
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din 6942 (1434), Aprilie 241, în.6944 (1436) Dechemvrie 7 e pro- 
topop2,: «în 6947: (1439): Iulie 23, Până când'a trăit nu pot preciza; 
Fratele. său. boerul Nan; ;apare şi în 6936 (1428); Iulie 294. El nu 
e. acelaş, cu Nan clucerul,. ai cărui. nepoți îi. vedem; din. uricul . din 

7005, (1497) Martie, .205,. nici cu. Nan, străbunul  Sturzeştilor, ai 
cărui nepoți, îi: vedem, în uricul. „din 7003 (1495) Ianuarie:17 6, căci 

urmaşii acestor -2 boeri, nu se poirivese « cu urmaşii „Sunoscuţi at 

lui Nan, fratele lui popa, Iuga 7. : Sta : : a 

cel ] Bun,. în. 6929 (142198. Intre. fii lui. „popa. luga:! este şi vestitut 

Mihail, gramaticul, acelaş. cu Mihul logofătul, de. care. va îi; vorba 
de. multe; ori în.această publicaţie. EI II A E ARI 

| i. „424 Augua 2 26. 

e . 
pp a 

A 

ii 

„Prut, şi irei sata la “Putna, anume , satul ti Stanciul, 
i a. lui Purcel şi al. Mărinii.- 

6032 2 Aust: 26. “Un: uric dela, Alexandru Voaă “întăritură” | 
Stainciului- 'David pe: Satul “Badeiţii. dela Prut (şi): trei. sate la Putna,. 
Stanciulovo: şi satul ' Purcelovo: şi satul Mărinii, : ca să-i fie, drepte: 
ocini :şi moşii : stătătoare - în veaci. “Cupciciu 9 vel „logofăt, Mihail 
Dorogonskogo “cu fiii săi, “Grinca, Negrul vornic, Giurge, Vilea,, 
Dragoş, llieaş,: Mandritku, Nesteca; Danul, Isaiea paharnic, Ciurbea, 
Darianicuşa 10 Stolnic, Ştibora, : -* 

| Docuracritul în' rezumatul de mai sus se află la Arhiv. Stat, 
Bucureşti, Condica Asachi (nr. Arhivei 261 bis) 1 fila 545v. Un 
rezumat numai. cu numele satelor în Ins, 150 dela Biblioteca, Uni 

  

1 Hurm, Doc..L* p, 852, ricaiul 18] p.. 48 iau cu aceiaşi dată Hurm. 
Doc, „12 p. 853, Uricarul '18 p.. 8. apti ui E 

"2 Hurm. "Doc. n? p., 868. . îi i - Ea : pr FER I0 îi | „ri i "3 Hurm. Doc. 1* p. 876. - N o Pa 
4 Acad. Rom. ms P126, daruit de.].- “Bogdan, STI ; 

„1, + 9 L Bogdan, D. Şt, 2 p. 113-119.. ... et 
„6 Ibid, p, 53-54. Să 

7 Buletinul lon Neculce, fasc. 6 (1927) p, 356- 339: Dragoş Siăniţesci, 
8 Vezi mai sus p. 142, rândul 4 
9 In Condica Asachi: 'Cubciciu, a 

10 In Condica Asachi, greşit: Damascusa... 

e
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Badeuţii este satul Bădăuţi, 'Bădiuţi,: din .comuna Ştefăneşti; 
judeţul Botoşani, sat aşezat -pe Prut1.: Numele îi :vine' dela Bade. 
şi poate că a fost şi în veacul al.XIV-lea, —— Mai greu de identi: 
îicat sânt celelalte sate de pe: Putna..E vorba .de 'Putna, din. Bu- 
covina sau de Putna din sudul Moldovei 2.. Nici'o:urmă a 'satelor 
lui Stanciul, Purcel şi al Marinei (în slavoneşte' ceâo'cranumaoge, 
ceao n$puraogo) nu găsesc pe Putna din Bucovina. Dar în judeţul 
Putna, din sudul Moldovei, pe râul Putna se găseşte satul Purce- 
leşti în comuna Boloteşti2 şi moşia „nelocuită Purceşti 3. Celelalte 
nu le găsesc. Işi vor fi schimbat numele 'sau vor fi dispărut. Dacă 
în adevăr, în: document, e vorba de Putna: din sudul: Moldovei,:el 
prezintă o mare importanţă, arătându-ne, împreună cu alte nume- 
roase documente, stăpânirea: Moldovei. în sud, întinzându-se peste 
ținutul Putna, înainte de Ştefan cel Mare. 

  

a E Pa Îi i pi 

E 55.) 

1404. fără, lună. sa a i, i i 
ti 

Alexandru. Voevod întăreşte ui. Toader. sI ne ; un, loc pe. Tazlău, 

  

e. 
vite 

6932 fără ună. Uric dela Alexandru cel Bun, prin „care se 
întăreşte lui” Toader! şi lui “Ilie un. loc, pe Tazlău, cu tot” hotarul, 

cum l-au hotărit Giurgea. Globnicul, . 

  

judeţul: Bacău 4, “Uricul este! "primul act. al satului Nadișa. "Radu 

Rosetti aduce” loc. “cit. şi regestul uricului dela Sela cel Mare, din 

4 . 

1 Dicţ. 'Statistic al României! 1 p. 122, ! Harta' "stat, major, “Dlariăa 'Şie: 
făneşti.. Un sat Badeuţii este în 'districtul Rădăuţilor. pomenit în uricul din 
"6998. (1490) Martie 15 .şi 7011 (1503) Septemvrie. 8, 1. Bogdan, D. Şt..1 
407, 416, 2 p: 228. Un sat Bădeşti pe Tazlău, într'un uric din 6951 (1443) ri 
nie '8; Ghib. Sur. 18 p..52-54. Un sat Badeuţi a :fost'al Mănăstirii Solca, Bu- 
letinul Com. Ist. 1 (1915) p. 259. Cp. satele Bădeni şi Bădeşti, Dicţ. statistic 
al României 2 p. 1095. 

-- +2 Frunzescu, Dicţionar topografic p. '386, "Dicţ. statistic” 'al României 
2 736. 
P 3. Frunzescu, Dicţionar topografic p. 386. “Un sat “Purceieşii: ai “fost. în 

jud. Roman, pomenit în 6937. (1429) Ianuarie .. 10, „Ghib. Sur, 21 p.85, şi în. 
6951 (1443) Mai 28, Ghib. Sur, 5 p. 115; moi 

4 Dicţ. statistic al României 1 p. 80... iii 

ia
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„reşti, satul.;Nadişa, dela Mihul Berescul, cu. toate: hotarele, cum 

le-au stăpânit “Toader. şi Ilie 1.: Satul e deci dela începutul veacului - 

al XV-lea şi, îşi: are poate.numele dela Ion Nadiş, de “sub  Șteian 
cel: Mare 2. Nadiş să fie.nadă+iş?. | 

Pentru. boerul. hotarnic.. “Giurgiu : Globnicul Cp- de, ex. uricul 
următor, din: „1425, Ianuarie 30. 

PCR SIT RI II 

| | “50, ARE 

1495 Ianuarie 30, 

Alexandru. Votuoă dăruleşte lui: Ştefan Zugraful patru sate p pe 

-M leatin, c anume Berchişeşti, leremieşti, Popeşti: şi unde este 

ie mo i jude Paşto:: "Se arată hotarele. + tii ai 

+ Ma(O)TIR iti “îti “ata Apă, “RoenoAA rociicA Apă "Sea 

Mo(a)Aagexon Samo unun(a) cu(a) anero(a) naun(a) ocuța) no 
Ha(t) oyspu(7) an ere Smanu(r) uran we ro(r) nerunuinu ua(ul) 
caSra ipea(n) ssrpa($) cAV:KH(A) Ha(M) NpaRok M RHpHoI cae, 
TE(4) Mai RHAkBUIH ere. NpaRSI “HN BHpHOR CAIEBOR AO tac) ata 
ASRAAN ECAHEPO WEoRHOIP HAI mac) H AdAN FEN EA O Ha- 
et” Beata. 6 Late(a) ARH ieapii” cEaa. ta: MUAETUNU, NA HMA Be 
KHuierin Hi epeaieipiui, i Noneipii Hi rac fe) :4SAe name, To eS oypu(k) 
ca seri)! Ackoas(at) na nina „HENSpYuEnS, n Areni, Ene n Ous-. 

aie 

“uare(1) ero. n npao uSaare(a)' erou npaisparo(m), ere, ria(k) an. ne 
BSAS(7) AkTn e, "Tor Aa BSAr(r): EpaTia(a) erou akre(m) n) H 
o uSuaTe(a1) H(X). H. Npaoyusuare(a) n()) no ere czmprul. a-XoTrapa 
ov reni) Tu(a).. WeTHIpEAtb CEAAID Nouehinie w(T) TAE naAae('r) BEACUIEEA 
BaNCAfA, si marului), Ton BaneAiei ropu, AO MOXHAS. mo e(e) Ha 
Băaoiua3, "Ta uepe(e) atoxi(a), Ha EHRoar, Ta Ha APSrYR pr (n)rvey, 
iu(7) Tok ipocTii, na, MOrHAț 4 Apo t(cr) nt SVen(y) vBepuin, "ra 
ASA Anao(u) AS Ap ron” dora, w('7) ou Moriav. uepr(c) Acanut 

AO. AWBEpulin, TA ha „ApYroN APARI. TA TSH, ACAHLOI - AAS AO 

marita, Ta „uttgr(e). anakrii(u) NpSCTH Ha „Mernas 10. (er). BNIUIE 
Rp, w(7) "ou -MOrHAy NOHH:KE: „Epztit (115), ae. nuca, w(7) meat 
“ ASaus, „elan, ASEpeas, „Ranpiius, „"Tă rogi „AAnIieR uela)an ta- 

„.„..._1,Se adue şi regeste dela Bogdan Lăpuşneanu şi. Petru Şehiopul, pen- | 
tru acelaş. sat. : IN 1 

p. satu adişa şi în 146 Septemvrie 16 şi 1491 Sept Bozdaa, D Șt. Ip, 51, 406, ! 5 ptemvrie 16, . 
-3 Poate fi tricaolua, "căci + e făcut de multe ori ca z: E 
4 Originalul are Aura, | i
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cu(n)kni 40 weepiin rac es(7) Au aeruani, 7 Toat SanoAete iii 
Maka Ha rac(A), Ta o autabrutin. To cms Be(c) Yorapt. a Ha. To 
(cr) B'hpa 'r(e)aa - an Brimenneanuare antBa(i)A pa Boenoani Hi. Bkpa 
"RZSARBAeHH'Eiulare că r(c)Ra An iafaua BOEROAbI.H Ebpa cena r(c)EA 
„A cTeukă Hi B&pa Oen(y): AnTin nauin(ţ) n Bkpa Borapz naumu(y) 
MCAAABeRII(Ț). Buipa Nata muyanaama H Akru 1-7), pa nană rpu(u)ka 
n ATU ro, BEpa Nana Herpa ABC(p)uunka, EHpa nana Rănă .w('7) 75 
A0RE:H AETH tre, Epa Nana BHaua Hi A'ETU £ro, Riipa “Nana, ma(u)- 
„APRUT, BHpA Nana ESpăta H ATU. Er0,, BHpa Nană HECTARă ii. AETH 
“FO 1 Bipa nana cTata n ATU Ero,. BHpa Nana Hatauia.ni Aku ere! 
"RHpa Nana Aaa Hi ATU Erc, RHpA Matia. Heaia H A'ETH. Ero, BHpA Nana 
„ABâna, AB(A)a, - Riipa Nana e(e)unua ASPORETĂ, RHpa: Nână 'Aparouia 
“H ASTH ro, BHpă. NAHă CTAHa: OVpPAjESERA: HAT ere, “Bupă nana 
Spa rac(6)unta' n akru:'sre, an(pa) Serra) CHORA, RHpA 
"Mâna AZMERSIUA ; ere(a)iunta H AETH! £ro Hi BHpa. oen(y) Bora(p) : na 
un() n BEANRBI(Ț) n Maani(ţ), a no: natur(m) innork-RTo BSAr(T) 
POCNOAdpă Seman, 'Hâmet Han w(r). auriu. namu(3) nau w(T). nauero 
NAEMENE. HAN: Ko(r) GA HS6rpe(7)-BhiTu, TOTH WIeBNI H() He nopyunan 
“AAMETO Ada dau . WICBhI HA): NOTREPAHA, Bănie €caut Adant HA) 
34 H(Y) Bupuio capata, ai: na -Be(a)uie:norReptenie TomS ovceaiS 
"ERIUIENHCARHOMS : ReAHâni 2 CA : CAȚSH HAueMy MufanaS rpamaTrakS 
-NHCATH Hi NpuRiicH'TU nas neua(7) k cn aer, Bak(7) Siâr, re(u) a. 

| Traducere. : Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru, Voevod, 
Domn Ţării. Moldovii, cunoscut facem cu această carte a noastră 
“tuturor, cari vor căuta . la dânsa sau 0 vor,auzi : :citindu-se,. că. a- 
-ceastă. adevărată slugă. a noastră, Ştefan. -Zugraiul, a .slujit- nouă cu 
dreaptă şi, credincioasă Slujbă.. De aceia noi -văzându-l cu dreaptă 

şi credincioasă . slujbă cătră, noi, l-am miluit cu. deosebita noastră 
milă şi i-am dat. lui, în “Ţara noastră, . în Moldova, patru sate, : la 

Mileatin, anume. Berchişeştii. şi Jeremieştii şi “Popeştii. şi: unde este 
jude Paşco, aceste să-i fie uric cu: tot: venitul,. în veci, nestricat şi 

copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui -şi răstrănepoţilor lui; 

Iarăşi, dacă nu va avea copii, să fie fraţilor: lui şi; copiilor lor şi 
nepoților lor şi strănepoţilor lor, după moartea lui. 

“Iar hotarul. tuturor acestor patru sate, începând de unde cade 

zăpodia lui Beloş. în Mileatin, pe această. zăpodie .în sus, la mo- 

i (î i . 

Ik caz, DE 

10 

15
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vila, care se numeşte a lui Băloş, apoi peste movilă la Vicole, apoi: 

“ta altă Ruptură, de. acolea drept la.movila:ce: este în susul tuturor 

obârşiilor, apoi la -vale, pe deal, până la altă movilă, * dela această. 

movilă: peste vale până: la obârşie, apoi la'altă vale, apoi pe această 

vale, în 'jos până la Mileatin, apoi peste Mileatin,: drept: la movila 

ce este. în sus de fântână, dela: această movilă mai. jos 'de:fân-. 

tână, până la Pisc, de: acolea: în -vale, lângă dumbrava. Caprii, apoi: 

în sus,:pe:.vale lângă îrasini: până 'la obârşia; unde 'sânt două mo- 

vile,:de acolea pe :Zăpodie, în sus 5.de Paşcu, la Glod, apoi în Mi 

leatin, Acesta-i: este :tot hotarul. : „i : : 

: Iar:la- aceasta este credința : Domniei mele, mai sus scrisului 

Alexandru Voevod şi credinţa celui mai iubit fiu al. Domniei mele: 

Ilieaş Voevod şi. credinţa fiulyi. Domniei mele Steţcu.: şi credinţa. 

tuturor copiilor. noştri. şi credința boerilor- noştri! moldoveni.: Cre=- 

dinţa panului Mihailaş şi copiii : lui, credinţa -panului:: Grincă : şi. 

copiii lui,: credinţa “panului. : Negru vornic, credinţa ' panului iVană: 

' dela “Tulova :şi: copiii. lui,. credinţa panului Vilcea” şi copiii lui,- 

credinţa :: panului ; Mandricca, „credinţa -- panului: Giurge . şi : copiii. 

lui, credinţa panului : Nesteac şi. copiii lui şi credința panului Stan: 

* şi. copiii lui, credinţa: panului Ilieaş şi: copiii lui, Credinţa panului. 

Dan şi: copiii :lui,: credinţa panului Isaiea şi copiii lui, credinţa: pa- 

nului Ivan Deadcă,: credinţa panului. Cubcici logofătul, credinţa -pa=- 

nului Dragoş şi copiii lui, credinţa panului Stan Urmezeu şi copiii: 

lui, 'credinţa 'panului : Giurgiu Globnicul : şi copiii lui, credința fiilor: 
lui: Jumetate,: credinţa -panului Dămăcuş stolnicul şi copiii lui „Și 

credinţa tuturor. boerilor noştri şi mari şi mici. ai 

;:lar după 'viaţa noastră, - cine va fi: Domn: Ţări noastre, sau, 

din copiii noştri: sau' din seminţia noastră sau ori pe cine, Dum- 

nezeu va -alege să fie, aceia' să nu le. strice dania noâstră, ci i să I& 

întăriască,: pentrucă li-am: dat,: pentru” a-lor dreaptă slujbă. : 

| Iar pentru. iai - bună întăritură :acestor toate -mai 'sus scrise. 

am .poruncit slugii: noastre” lui Mihail gramaticu, să s scrie: şi să atârne 
pecelea, noastră cătră această! carte. ia A 

In anul: 6933 Ianuarie 30. DI e a 

, Originalul pergament la: Ministerul” de externă: din: “Moscova. 
o tolerate, la Acad. Rom. fotografii pachet 5 nr. 55.:A fostpu- 

„blicat de Hurm. Doc, 1* p. 836-837, cu unele lipsuri. 
Satele de care vorbeşte uricul erau în regiunea. pârăului Mi- 

letin, în vechiul ţinut al Hârlăului, azi în judeţul laşi, pe Miletin şi:
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anume în părţile. satului. Cioară, din comuna Şipote î.:Nu s'a' păs-- 
trat . numele. niciunui sat din. uricul dela 1425 Ianuarie :30, -dar. în-- 

trun document: din.1820; Iulie. 6,.se „vede -că - moşia Cioara dela: 
ţinutul Hârlăului era. alcătuită :din patru: selişti, anume Răteştii, Băl-. 

tenii, Zugravii: şi :. Tătărănii 2... Nu ştiu. dacă aceste patru . sate .co-- 
respund întocmai .celor -patru sate dela 1425, dar. ele erau în rând* 

unul lângă altul, cum: se.vede: din diferite documente. Intr'unul, din» 
7224 (1716) Aprilie, 20, ' satul 'Răteşti:este: la; Cioara, pe apa Mi- 

letinului,: la - ţinutul: Hârlăului.: In.-altul „din -7248. (1740): Martie :9,.. 
satul Băltenii pe: Miletin este alăture cu: Răteştii.:- In 7253 (1745). 

Noemvrie' 8, moşia Zugravii, de pe ;:Miletin, se hotărăşte: pe din 

jos cu Răteştii, iar pe din, sus cu':Tătărănii.:In .7253.(1745),: pe: 
Miletin „de . iasta.. parte, . la , ţinutul: Hârlăului“ :.sânt arătate. satele. 
Zugravii, : Rateştii şi -:Băltenii, '„carile! sint :în.: rând i:câte : treli“ 3... 
Urmărind. Harta. statului major, :planşa. ; Andrieşeni, vedem : pe. - 

Miletin, la. nord. de “Fântânele ;. sau ;-Cioara,.: dealurile . Zugravului,.. 

ce ne amintesc satul: Zugravi . şi: vechiul: stăpân' dela::1425, care: a 
dat numele său unuia sau tuturor celor. patru: sate. de danie,, apoi: - 

valea şi : dealul - Fântânelor,: ce „ne amintesc: fântâna şi .glodul din. 
hotarnică. Zapodia şi movila lui Baloş din hotarnică se pare că s'a. . 

păstrat până azi în dealurile : şi spinăria lui Balş | de: „peste „Miletin,. 
în faţa, satelor Chişcăreni şi Şipote. . ...:.... ie 

-Parte din-satele -lui : Ştefan: Zugravul dela 1425; mai! tarziu le- 
găsim în -stăpânirea altora. -Aşa în 6951: (1443) “Mai 30. se: întă-. 
resc lui Mihul pisar şi. fratelui: său: Tador 'gramatic: între 'altele, la. 

Mileatin seliştea „unde a fost leremia şi moara la Mileatin, ce a 
fost a lui Ştefan Zugrav şi mai jos, unde a fost Bearchiş“ 4, Ase-. 
menea în:6953 (1445) Fevruarie 18,. se întăresc lui Mihail logo- -. 
fătul: între“ altele : „satele-'dela -Mileatin, în jos 'de! 'Şipote, dela plop 

la vale, 'unde. au fost 'satele lui Ştefan Zugravul, :unde este Hodor”: 

Burcic şi mai jos de Burcic, : unde a fost! Bearchiş” şi în 'sus 'înpo-! 

triva morilor, unde a îost: IEreniia. şi: „unde a. fost, „moara lui Stefan 
Zugiavule 5. i! i 

„ Interesânt e. „că satele din” 1425,  Berenieşti su eremieşt, în: 
- iasi / pa 

  

4 “Fiunzescu, Dicţionar topografic p. „iar, Harta stat, major; plaişa Aa-. 
drieşeni. Satul. se numeşte azi Fântânele, : după Harta: stat.: „major, . Dicţ. sta--. 
tistic al României 1 p.,470, sat în com. Focuri, jud. Iaşi, , X 

2 Document în: colecţia mea, i ” 
-3 Aceste şi multe 'acte ale acestor! patru sale: 'Sânt. în colecția mea.. 
4.Hurm. Doc, .1:.p. 884-885. III ! 
5 Ulianiţchi, Materiali p. 65-66, Uricarul: 1 p.: “37 > i, i :
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-uricele' de mai târziu. sânt: însemnate prin expresia „unde a fost 
Bearchiş“ 'şi „unde a:fost Ieremia“, ce.ne arată străvechi stăpâni, 
ori poate neji, :juzi sau' -vătămani ai satelor:şi care la 1443 şi 
41445 erau. ţinuţi. minte 1: Ei trebuie să fi trăit mult înainte de 1425, 

«de oarece în acest an. satele se numeau Berchişeşti şi leremieşti. 
E curios 'că'nici unul din sate nu şi-a păstrat. numele până 

azi, în părţile Miletinului 2.: Şi-au .schimbat numele cu vremea şi mai 
“târziu devenind. selişti, în veacul. al XVIII-lea, au dispărut, încor- 

„porate' în marea proprietate, în: care s'a impus şi aici.ca pretutin-. 
deni: numai numele: unui sat. îi eee tt 
::. “Interesanţi: sânt termenii. topografici. din” hotarnică.. Zăpodia 3. 

dui Baloş, :pe harta :statului major se observă foarte “bine, cum 
„cade în. Miletin. Baloş e:un. vechiu stăpân. a! locului de peste Mi-. 
“etin, poate al satului :Şipotele.: Apoi aunoas, prnTwypz,: nuc, RanpuuS. 
(dumbrava Caprei), raca, care sânt şi interesante românisme. Foarte 
importantă e numirea „dumbrava: Caprei“,:' căci păduricea şi satul 
*Coarnele Caprei, alături: cu: hotarul. satelor lui Ştefan Zugravul dela 

".1425,.poate fi:o:continuare. ... -: ni i e 
“+ Numirea pârăului: Mileatin e străveche,. probabil din vremea 

“Slavilor:. o 
„:::” Documentul de "mai sus prezintă înainte de toate. o importanţă 

«considerabilă, căci ne arată Moldova, în părţile Miletinului, la în-. 

<€putul lui: 1400, ocupată complect, cu: hotare de sate, ceia 'ce ne 
îndeamnă: să : presupunem :aceste. locuinţe: că erau fixate şi mai din 

„vechiu, măcar. din veacul al: XIV-lea. i: si i 

e 1 1. Bogdan, 7 Cnejii români, în Anal. Acad.. Rom. “seria | 2-a, tom. 26 
-(1903) secţ. ist. p. 26-30, 0 i ” 
4. 2 Un sat Berchişeşti pe Moldova, în districtul Gura Humorului, din Bu- 

-covina, este pomenit în. 6981 (1473) Septemvrie 13,.1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 
183-185. Satele Popeşti sânt foarte multe. Cp. Dicţ. statistic al României 2 
p. 1168-1169. Cel din jud.:laşi laşi (fost Cârligătura) ibid. 1 p. 472, e pome- 
*nit încă din 6934 (1426) August 12 (Originalul la Alex. Cantacuzino-Paşcanu, 
Aaşi). Satele lui Paşco sânt multe. Cp. uricul din 6927 (1419) Aprilie 8 (vezi 
“mai sus p..132, rândul 1),-în 6953 (1445) lulie-15 „unde este:Pașco 'vataman“ 
(Ulianiţchi, Materiali p. 67-68), în 6955 (1447) August 22 (1. Bogdan, Album 
-paleografic moldovenesc nr. 38, St. Nicolaescu, Doc. sl. rom. p. , - 
«dan, D. Şt. 2 p. 571, etc, a, p. 221), | Bog 
„+ -8 Pentru zăpodie cp. Î. Bogdan, D. Şt. 1'p. 337,2 p. 607. La Sâneşti, 

„jud. Iaşi, după locul pe care îl cunosc şi pe care îl: arată uricul acestui sat 
din 7009 (1501) Dechemvrie 14 ([. Bogdan, D; Şt. 2 p. 184) zăpodie înseamnă 
coastă de deal, care vine după ua 19c plan, platou, format tot în coasta dea- 
ului. La îel e şi locul din uricul Frânceșştilor, pe care-l cu 'din uri i -6976 (1468) Septemvrie 12 (ibid, 1 p. 137) Pe Sare unose, Cin uricul din



1425 173: 

, a : RER „a 57. psi N i a 

Di “Suceava. 1425, Mai 12. Ia 
Alexandru Voevod. dăruieşte boerului. Strovici. satele Levosduţ şi 

„Nepolocăuți şi. două pustii: Derenouţi. şi Cerlen, înpotriva - 
„ „. Movilei: celei: mari. 

NE A 

2 atafe)TI sta "MRI AAFĂANApE' ROEZOAA POcnoA49b i BENAN 

mo(a)Aagekon unun(m) snamennro necn(a) aiicro(a) nânn(a) oen(a) 

KTE Hat C3pu(77) Han tre oveabiinu(7) uTyuni We TOT HCTHHHRIH 
CAVrA HAulb BEpHibiH Na(t)  cTgoBun : CASA) Haâth NpaBoR:H BEpHOoR 

CAVIRGER: - TEA” MRI: EHA EBU ro: NpARVIE i BEpUV CAV:RB8 A 
ua(c) ABAAORaAMN tcani ro OCOBGHOR : Nat : 'ma(c)rIto : H  ASAH.: ECMnI 

em op Hamonl Stan 0%. me(a)Aagekont ABA CEAA: HA HMA “A- 
ROLICEUN CX. OVERA CROHAUI KSTPEI .H "HENOACRORUH.U ABa NScCThIHH 
EAHA AEPEHOBEUh H. HA UIpAENOH. NPOTHB BEAHKOH MOPBIAH. 4 XOTaph 
ua), aBe() ceao(4) no crapnu(4): xorape(4). KSaa. u3. Etia wtn= 
Ban, a XoTapă kata ABkima: nSerhikata no; erapni() : xoTape(u) 
RVAA 35592 OEHa(4), “110 Bi EMY BhIAH Oipukh ca oyen(M) AoXoAo(41) 

say n Area) erou SuSaaroan ro u :nptSuSuaro(a) cron: npatţis- 

PaTOA £ro H-BpaTia(A) ere, :KTO. BSALE(T) Banii. 4. "To ECAtnl FMS - 
Ada SV pHi(R) Sa -pakacoga ceai w(7); couazt 'n:w(7) aeatin n sa Ta 
TAphI 110. Bhi WIN li H(X) Nat Sa „paBAceEa Cena Hi Sa TaTaph,: HH=: 

KOAH HESNOAWIAAN. a HI PORGPHAH! BI: HHIJIO INHROAII,;A Ha „To e(err) 

g'EpA r(ca)aaan | N: B'kpa BASAOBACULANOANI : -CH4.. HATAUIA: BOEBOANI-H 
B'Epa Scu(%) a'krin  Haum(y). ui Blzpa 'oyeu(r) :Boapn. nauin(y),;.Btpa 
nata MHYanaa Aoporsnekoro H Aki tre, Bkpa nana rpu(u)a n A Erin 

şro, B&pa ua(ua4)2 HETBhI; AEOpHHEa, R'kpa: nana; Bank. TSasgckoro ui 

“ akrin “tre, Bkpa “natia Spita n! A Erin ere, BEpa nana eu(a)un n 
Atrin ero,:&bpa nana naiamă n: Arini ere, Bkpa nana Aaa n. A ETin 
£ro, B'Epa nana: HeaiA uaiuniita H.:A'ETIH £r0,.; Rpa Nana, NECTARA n 

AETin :ero,. :BEpA Nana €Tana, REpa. Nâta ! HBAHa A kARka,: „&'lpa : năna 

AzMakSula H Arini erw, E'Epa Nana :.ONpHiulaka , n-a rterin sro, “B'bpa 

Nana 9pER.H A/kTiu ere, B'kpa Mâna. ARSA Energia "1. A ETIH 

Ero, B'Epa. Na(Ha) 2 :wkrota--aorogera;: Bkpa Mata : predata : RAPULItIRA 

&kpa oven(g), noakpl uauni(y)- meaaatenin (97) 1 + Reauktrn(X) : Hr Ma= 
aniu(0) n Ari, H(g)3 nenopsrueno. unnoant. na Bit Buni 4, "4:10 

  

î Sic. 
2 Originalul are numai na, - PRR 
3 Akrin(X). - Ma a 
4 Mai curând ca g'kruninia. II Et i ae 
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“Hame(40) 2HRoTE To Bar) recneAapn namon Seman nau w(7) 
AkTin Hauin(y) Han u(r) Hautn(X) paru HAN ROTO, 6 HSBEpE(T) Gui, 

-POTRIL 10BRI H(40) Henopțuinan Hauttro Aaa, Sanie tcatni u(a1) Aaau 
„34 n(5) mpa "n Bboy cay(as)ayţ, 'ro(r). pa(ai) wear u(a) neir- 
REBAHAN, A: HAN ” BOAULEE [IOT(BpzRAenie "roţi atieTy! Beakani "€CAtnl 

„€ASSH HamemS R&pHoMS 2 nat. RVNUHUI NpHBECHTII HAUII BEAROP 
„-0a(7) 5 eem(8). aere, nuca wanna, rpamaru(5) ov. couant, n. at(7) 
„- Bilăr. m(e)ua, maţi) Ei, | i 

“:.:.:-Traducere, Cu mila lui : Dumnezeu, : Noi Alexandru Voevod, 
“Domn Ţării. Moldovii, facem . cunoscut: şi cu această carte a noastră 

+ “tuturor, cari vor :căuta la : dânsa - sau o- vor auzi 'citindu-se, că a- 
ceastă “adevărată slugă a noastră,: credinciosul pari Strovici' a slujit 
“nouă cu dreaptă: şi credincioasă: slujbă..: De aceia; noi văzându-l 
-cu dreaptă .şi credincioasă slujbă. cătră noi, l-am. miluit. cu deose- 
“bita noastră: milă. şi i-am : dat: îri “Țara” noastră; în Moldova, două 

; -sate;:anume Levoşăuţi,. cu'. toate: 'cuturile - sale -şi Nepolocăuţi și 
-două. pustii, una. Derenăuţi şi la:Cerlen, înpotriva Movilii celei mari. 
"lar. hotarul. acestor două sate, după vechiul 'hotar, pe'.unde a 

:umblat' din veac, ar. hotarul: acestor. două pustii, după vechiul: ho- 
“tar; pe unde a: trăit Zubră, să-i. fie: uric. cu tot venitul,: lui şi co- 

- ”piilor lui şi nepoților. lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi 
“fraţilor .lui,: cine -.va. fi aproape. Şi aceasta. i-am dat uric pentru sa- 
“tele lui Ravas,. dela.Suceava şi. dela Jijia şi: pentru tătari, că ei. şi 
“seminţia lor,. pentru : satele: lui :Ravas şi. pentru tătari,. niciodată să 
-nu mai pomenească şi. nici să :nu 'mai vorbească. nimic, niciodată. 

i ii "Şi la'aceasta este credinţa Domniei, mele şi credința iubitului 
“meu fiu, llieaş Voevod 'şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa 
“tuturor. boerilor. noștri, credinţa. panului Mihail. dela ' Dorohoi şi a 
copiilor. lui,: credinţa panului' Grincă şi - a' copiilor lui, 'credinţa pa- 

“nului Negrea: vornic,: credinţa: panului. Vanea : dela Tulova- şi a co- 
-: “piilor lui, credinţa : panului ' Giurgiu : şi'a copiilor lui, credinţa  pa- 

-nului' Vilcea şi a copiilor: lui, credinţa - panului llieaş. şi a. copiilor lui, 
“credinţa panului Dan şi a copiilor, lui, credința panului. Isaiea Ceaşnic 
:şi a copiilor lui, credinţa panului Nesteac şi. a copiilor lui, credinţa pa- 
„nuluiStan, credinţa .panului Ivan Deatcă, credinţa . panului Dămăcuş 

1 Sau cemy. 
2 Originalul are Bkpuowms.
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“şi a.copiilor, lui, credința panului. Oprişac şi. a copiilor lui, credinţa. 
panului Ciurbea şi a: copiilor lui,: credinţa panului lacuş vistiernicul 

- “şi a copiilor. lui, credinţa. panului Neagoe logofătul, credinţa panului | 
:Ştefan clucerul şi: credinţa: tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari 
:şi mici.şi. a copiilon. lor, nestricat niciodată în .vecii” vecilor. -..: 

:.. lar' după” viaţa noastră, cine va -fi Domn Țării :noastre, . fie 
“din :copiii noştri sau. din fraţii. noştri. sau pe cine : Dumnezeu :îl va 
alege. să fie, aceştia: să: nu le strice dania noastră, pentrucă le-am 
dat pentru a: lor dreaptă, şi credincioasă Slujbă.. De. „aceia, să 'le 
întăriască.: .. ui ii 

[ar pentru: mai “bună întăritură : a - acestei căii: am: - poruncit 
“slugii. noastre, ciedinciosului -pan : Cupcici să! atârne> „pecetea. cea 

„mare a noastră, cătră această carte. .-... „i: 
A scris . Oanţă. gramaticul. în Succava, î în. anii 0933, Tina 

-Mai” 12. Ea Ra Ei : : 

 Pictarieni cu pecetea cea “mare: atârnată, puțin stricată” în: 
“tro parte. Are. “legenda: ntuara îw warBanapk. a RSEBOA E ra; 
MOAAaBheei, Capul de: “bour este foarte bine: “păstrat, “Uricul e Ni 

„Acad. Rom. iPeceţi 144. O. fotografie la „Acad. Rom. între, îo- 
“tografiile şi “ mss dăruite - de “IL. "Bogdan. 0 copie “ibid.” în “ms, 

126. "Citat - de: “Radu. Rosetti, Pământul p. "138. Satul Levoșăuţi 
-sau-Leuşăuţi, - Leuşăşti,: Leuşeni, nu-l pot - preciza “unde - era. In 

„Moldova de.: dincolo de Prut, în: judeţul Orheiu, volostea Tele- 
neşti, este! 'satul Leuşeni 1. Altul este. în “județul: Ismail, „aşezat. în 

„valea Prutului, aproape de vărsarea “Nârnovei în Prut2. Poate” „că 
satul dela Prut corespunde * vechiului "Levoşăuţi,. dela” 14253! „mai. 
-ales că în apropiere. erau: Şi, „cele “două „pustii ale lui Strovici. Satul 
poate: fi şi, aiurea, prin” apropierea Nepolocăuţilor,: "dar, va fi dispărut 
:sau' şi-a “schimbat numele: “Nu este exclus. să îi, fost: şi în “Orhei, 

mai ales că peste" Prut erâu şi cele două: pustii, ce i 'se dăruesc; 
„Satul „este :vechiu. tare, . se :pare că. era:şi: “înv veacul, al. XIV-lea, 
-Numele îi vine dela Leuş. (Leu4-uş)4;- Nepolocăuţii! sânt în nordul 
„Bucovinei, lângă vechea graniţă. despre Polonia5; Satul este stră- 
"vechiu şi, era şi în veacul al XIV-lea. An, „numele Nepolocăuiţi să îie 

1 Bi. geogr. ai Basarabiei p p 135, Harta: “Basarabiei, de Nouri ic 
„2 Ibid,: ui. ip aţa Dra 

'3 Să nu se confunde acest nume de sat cu Leucuşăuţi, Leucuşeşti, de 
„care sânt mai: multe, cum e cel din:Roman, Fălciu, Dorohoiu, Suceava € etc, Și 
care au ca punct de plecare pe Leucuş. INI Aa: 

4 Cp. satele Leeşti. .: - ui . mi a ' 
5. Harta: Bucovinei, de Ed. “Fisoher, FDI IE Es 0
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verbul malorus ncaskaru 'a spăla, cu. negația! ne: înăinte ? Numele: 

ar. însemna, în acest: caz, :satul cu. oameni nespălaţi 1.*: ! 

ta Cele: două-pustii: erau în 'Moldova: de dincolo. de Prut. Pustia 
Derenouţi. ne aminteşte: azi :satul :Dereneu,. din: judeţul: Orheiu, vo 

lostea Telineşti 2.: - Acest. sat este: pomenit. şi în 'uricul din:.:7003: 
(1495) Martie: 17, când se: pomeneşte „un sat pe Maiatini, anume 
Hirova, între Dereneu şi între: Grişani“ 3, Numele ne: aminteşte :a- 
semenea satul Dereni, din judeţul . Bălţi, volostea Bolotina 4. Pustia 

dela Cerlena," împotriva. Movilei. mari, era:alături cu: Derenouţi. Pe: 
hartă nu găsesc Cerlena alături cu satele Dereneu şi Dereni5. A. 
dispărut: sau: mai. degrabă şi-a schimbat numele ? In josul Prutului, 
în ţinutul vechiu. al. Grecenilor, este pomenit lezerul:Cerlenul (adecă 
lezerul Roşu), începând încă din 6945 (1437) :lulie. 20, asemenea: 
în 7010:(1502) Iulie 2... Datele: uricului: din: urmă,;: dela: Ştefan cel 
Mare, m'ar hotărî parcă să fixez aici cele două pustii ale lui Stro- 

vici, din 1425..In adevăr. Ştefan Voevod dăruieşte Mănăstirii Putna 

Iezerul Cerlenul, satul Balinteşti, î în marginea Jezerului Cerlenul,.mai 

în jos Seliştea Manii,. în gura Frumuşiţei, apoi pe Frumoasa Fră- 

cenii, în. JOS. de Troian, . Şcheia în gura Frumoasei şi la. Fântâna 

lui Maceş, . în . capul. de jos al .ezerului Cerlenul şi 0; bucată. dia, 
notarul. Boiştii,. puțin mai jos. de gura Boiştii şi satul pe Frumuşiţa, 

unde a fost Fălcin mai jos de Andrieş6, In hotarnica „acestor sate. 
şi iezer. apare. şi, „gârla Rentii, apoi piste acea gârlă. şi peste dru- 

mul. cel mare 'şi.peste. Troian la deal, la Movila cea mare, ce-i să- 

pată în vârtu, unde între dânsele este satul "Madoeştii . ar: peste. 
troian la vale „lui Stravici“ „Movila. cea „Mare. şi Valea lui Stravici. 

ar fi, o. dovadă, că' aici erau. cele „două pustii 7. Uricul mai spune 
că în hotarul „acestor. pustii locuise 'Zubră. . Numele ne. aminteşte: 

satul Zubreşti, din judeţul, Orheiu, volostea Cobâlca, “Numele. este 

şi. al unei văi şi al unui pârău, din. „acest judeţ 8. Ne mai aminteşte. 

„+1 Pentru astfel de.formaţii cp. în Moldova de peste Prut: Necrasovea,- 
Nedibzuţi, Nelipăuţi, Nemirouca, etc. ; , 

2 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. s, Harta Basarabiei de Noir, 
3 LI. Bogdan, D.: Şt. 2 p. 82 şi 83. , 
4 Dicţ. -geogr, al Basarabiei p. 36, Pare ; 
5-Cerlina este o vale și un pârăui î în jud, “Hotin, - pe! care. e i aşezat şi 

satul: Cerlina mare. Un sat Cerlina este în jud. Soroca, volostea Văscăuţi,. 
- Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 53,: Harta Basarabiei de Nour. Pentru satul din 
urmă cp. uricul din 0963 (1455) unie 6 (Arhiv. Stat. Bucureşti) şi 6966 (1458) 
Aprilie 10 (E Bogdan, D E Lp Ip Ii 

i ib. Sur. 9 p. 1-2, p.: PA Bo dan, D. t. 2 215, uricu Mă-- 
năstirei Putna, din 7011 (1503) Fevruarie 2. da , $ p. cul Mă 

7 Cp. şi Dan, Mănăstirea şi Com. Putna ; p. 205-206. DI 
8 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 233, Harta "Basarabiei de. Nour.
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- asemenea satul Zabriceni, din județul Bălţi. Satele sânt străvechi. 
Incă din 6882 (1374) Iunie 3 e pomenit satul Zubrăuţi 1, Cel din - 
judeţul Bălţi este. cel - pomenit. în 6937. (1429) “Aprilie 17: ua 
pennti(5) . BSepukotun 2, ca fiind în stăpânirea lui Radul Gra- 
maticul. Poate altul 'e cel din 6939.(1429) Iunie 19, în stăpânirea | 
lui:Dan Uncleata 3. Zubră va fi locuit şi în părțile. de. jos ale Pru- 
tului, în părţile Iezerului. Cerlenul. - RR 

„ Satele şi pustiile de care vorbeşte uricul din 1425 îi fuseseră 
date în locul satelor pe: care el 'le avusese dela Ravas, -sat6 dela * 
Suceava şi Jijia. Aş cerca - să identific: aceste sate' ale. lui - Ravas. 
cu Răusenii, “din districtul Sucevei, din” Bucoviria, sat aşezât-pe 
Suceava4 şi cu Răusenii de pe 'Jijia;, din: comuna „Comândăreşti 
judeţul Botoşani 5. Cel de pe Suceava este pomenit şi în uricul din 
6976 (1468) Septemvrie 246, cel dela Jijia, încă din 6941 (1433) 
Dechemvrie 14: Răusănii pe Jâjâia 7. Numele satelor pot să derive 
foarte bine dela Ravas.: Ravas cred că e totuna cu boerul: Ravas Li- 
tovoi, care apare în divanul lui Alexandru cel Bun, în'uricul din 

6911 (1403) Ianuarie 78 şi în cel din '6915 (1407) Martie 89. şi 
în '1407 Octomvrie 610. Tatăl său Litovoi este contimporan des- i 

călicatului Moldovei 11. : 
Interesant mai este că şi regiunea Jijiei este: foarte veche,- din 

punct de vedere al satelor, cu toate că azi: “populaţia aici este rară. 

Despre aşezarea străveche a Românilor în 'aceste părţi vorbesc 
multe documente. Ca să ne referim numai 'la cele întâlnite până 
aici, găsim vorba” de sate în -uricele din-1412 Aprilie 3, 1415 

Aprilie 14, 1424 August 26 şi 1425 Ianuarie -13 12. . 
„„. Strovici este poate acelaş cu: “Stravici, despre c; care va fi vorba 

mai jos, cu ocazia altuituric, n | i 

1 Vezi mai Sus p. 1, “rândul 12, apoi p. 34. 
2 Ghib. Sur. 8 p. 86. . 

". „.3 Acad. Rom. V/96. : , . 
4L Bogdan, D. Şt. lp. 130-132." i “ 
5 Dicţ. statistic al României 1 p. 118 (aici greşit: : Reuseni) şi Frun- 

zescu, Dicţionar topografic p. 399.. , 
„6 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 130: Ha esuan:k pturăson, pawekuut nSastitiie.! 

Este locul unde a fost ucis Bogdan Vodă, tată! lui Ştefan cel Mare. 
-.- "7 Arhiv, Stat. laşi, Anaforale nr. 72 fila 58r.-. 

8 Vezi mai sus p. 47, rândul 12, 
9 ibid. p. 56, rândul 31, 

10 Hurm, Doc. 1? p. 828. 
11 Ibid. p. 105-110. : 
12 Vezi mai sus p. 91-98, 119-121, 166-167, „ 168-172. 

12 -
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Suceava. 1426 August 12. 

Alexandru. Voevod. dăruieşte boerului Giurgiu Stângaciu: patru 

- sate în :Cârligătură, anume Popeştii. şi Fântânele, Mihneştii : 

pe Bahlui, Cioltanii în Glod şi poiana. din codru. 

Ț ma(e)rie BIER „Ani aatttanApt BOEROAA - rocnoA4pă, SEAMA 

MOAAABCRCH UHUHMZ SHAMEHHTO eckaia AHCTOAZ Haniata zeus 

RTO. HaH4 9y3pHTA HA. ro 9 camara 1 uTBuH 0X%E 'TOTB HCTHHUN 

caSra HAZ nana Spit cTahrauz CASRHAz, HAMz NpAROI u REPER 

CASES. (m) Mai BA baie NpaBSIo- n RkpuSR. ere cas:nBt AO tia(c) 

RAAOBAAM  ECANRI ETO WCOBHOI HAIER MAC(C)TIR n Aaa ECAVRI FAS o 

HATE SEAAN UETHPHI CEAa HA-RBZANrRTSpA Ha MA neneipin TA [4] 

AMA ere n; drurbinrsae H Muknepu Ha BagaSu (n). doaraniu OY PAcAa 

n. neakiia wi BSKORHU'hI. TOE BECE IUTE Eh. EMS OVpHRA. CZ RXCENA 

ASKOAOMZ EMS ABTemz ere: 1 ;cyuSuaToată. ereu npkoynSuaromz 
Ero n npaispron Eroii. BacemS OAS ere RAHBANKHIH nenopSueno 

HHROANE a EERZ. A YoTap& Tkmz ctnaMa Aa.ce(7) cz azckau 

CROHAH: CTApHAMI :Xe'TApH w(7) Cov)en(x) cTepous RSAa HSBkka - WM 
Baa. -ă ia TO €(cT) eEpa Halero  POCNCACTEA BRUIENH Eat Haro Ant= 

Ban Apa..BOEBoA RI H. R'kpa BESAPBAEHHATE chila rocnoAcTEA AH mafaula 

ESEBOA DI Hi: Bkpa BRactya Abreu uauin(y) HIEpa BoApa nautn(X). 

Bbpa: nana. Aaaa Hu AETeu ere, Bkpa naua Bazuu n atra, ere, Rpa 
nâHă KSnunuă ABOpHHEA, &Epa Mana nerpu,. Bkpa nana Spa si A ke 
£ro, R&pa. nana HECTABA H ATEU. ere, Bbpa. NAHA Mafauta H A kTen 

€00, BEpA Mâna Hala WALIHHRA i Akai ere, BEpa nana Aaa H A Erei 

ero, BEpa nana Spa H AETEH cre, Klkpa nana cana Bpzanua ui 

Akren ere, B&pa nâna uSpBmi n Areni ere, Bkpa nana wap ui 
Areni ere, Rkpa Matia HBana ATA (n) are ere, B'Epa NAHA Ac 
MoukSiuă croannsă ni AETrei ero n &'kpa BZCEYZ BOAPB Hama Moa- 
AdReRU(j) n Beanki(ţ) ni Maani(ţ), „a no name tuner KTO BSarra 
POCNCAAPE HAI SEMNA “HAN W(T)/ Area Haya: Han w(7) namuero 
MACEMENA 2 HA KROO B2 HSREPETA BBITII 'TOTE WITOBRI FMS tienopS- 
Umaz uausro Adanis, aan WITEBHI EMS SVTRpRnaz Ho Kpnnaz, 34- 
NSE Aaa FCAVII EMS SA. er. pasi n 1 Brkpnsi caSi6s, “4 Ha BOALUE 

, Dei .f 

  

1 Nu se poate bine deosebi, aici ca şi: peste to „dacă « e LE sau w, 
2 Sic, . pa. . , 

.. - PI .
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MOTRpE: Acte "TOMS EzcemS BmIII(EneatitioA)$ eraau fan! CASSk Ha- 
CuremS) BkpHomS nan$ wkroran (acroerS n)ucaru n npugkcurii HAS, 
MEUATZ R CES Mers Haurem$, oy co(u)k ak(7) 5 SĂ aBrsc(r) Bi AH. 

_+- Traducere, Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

Domn "Ţării Moldovii, cunoscut facem .şi cu această carte a noastră: . 
" “tuturor, cari vor căuta la dânsa :'sau o vor. auzi'citindu-se, 'că a- 

„ceastă adevărată slugă a noastră, pan Giurgiu Stângaci, ne-a slujit. 
“nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, noi văzându-l cu 

«dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit pe dânsul :cu 

-osebita noastră milă şi i-am dât . în: Ţara noastră patru sate .la: 
“Cârligătură, anume Popeştii, unde este! casa lui, şi Fântâneale şi 

„Mihneştii pe Bahlui şi  Cioltanii în Glod şi poiana din codru. Toate 
aceste să le fie uric, cu'tot venitul, lui şi copiilor lui şi nepoților 
“lui şi strănepoţilor lui şi-răstrănepoţilor lui: şi întregului, neam. al 

lui, mai deaproape, nestricat niciodată, în veac, : 

"Iar hotârul. acestor sate să fie cu toate. vechile lor notare, din 
“toate părţile, pe unde din veac au umblat. ' 

„. Şi la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scrisului 
Alexandru Voevod. şi. credinţa “iubitului fiu al Domniei mele Ilieaş 
"Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri 'şi credinţa boerilor noş- 

tri, credința panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea 

şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, credinţa panului 

„Negrea, credinţa. panului Giurgea şi a copiilor .lui, credinţa panului 
“Nesteac şi a copiilor lui,. credinţa panului lIlieaş şi a: copiilor lui, 
“credinţa panului Isaiea. ceaşnic şi a copiilor lui, credinţa, pânului 
"Dan şi a copiilor. lui, credinţa :panului. Giurgea şi a: copiilor lui, 
credința panului Stan Bârlici. şi 'a copiilor: lui, : credinţa “panului 

-Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa panului Opriş şi a copiilor lui, 

-credinţa panului Ivan Deatcă şi a copiilor lui, credința panului Do- 

:moncuş stolnicul şi a copiilor lui şi credința | tuturor boerilor noştri 
“moldoveni şi mari şi. mici. i 

lar după viaţa noastră, cine va. îi Doran ării noastre! sau 
-din copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu 

"va alege să fie, acela să nu strice dania noastră, ci să-i întăriască 
şi înputernicească, pentru, că i-am dat, „pentru a a lui dreaptă şi cre- 

-dincioasă slujbă. - 
lar pentru mai bună. întăritură acestor toate ' "mai “sus scrise, 

-am poruncit slugii noastre, credinciosului pan: Neagoe logofătul, să 

„scrie şi să atârne pecetea noastră, : cătră această carte, a noastră. 

In Suceava, în anul 6934: 4 August 12: zile. - : i
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: Perganmient cu pecetea pierdută, la Alexandru Cantacuzino- 

Păşearui laşi. O copie Ia Acad. Rom. ms 126, dăruit de. Bogdan, 
cu' mici abateri ortografice, ” 

- Satele 'de care e. vorba aici sânt: azi în trupul moşiei Popeşti, 
| din judeţul laşi 1. Moşia 'aceasta Popeşti este. foarte mare, cuprin-- 

zând multe: sate vechi. . Aici: la 1426 era casa . boerului Giurgiu. 

Stângaciu. Satul Popeşti este. foarte vechiu. Era poate chiar în: 
veacul al XIV-lea., Numele îi vine dela un Popa2. —Fântânelele erau. 

alături cu Popeştii 3. Numele nu-l mai întâlnesc în documentele de. 
mai_târziu, ce cunosc cu privire .la- moșia Popeşti. 'Va.fi dispărut: 
poate. — Satul Mihneşti . este . pomenit, . împreună cu ;Popeştii din 
Cârligătură,. cu: Mândreştii, :Cioltanii, Glodenii întrun document din. 
7248 (1740) ; Aprilie: 204. Azi. nu mai este pomenit pe Bahlueţ. 
Satul, este: străvechiu, cred că era şi 'în:veacul al XIV-lea. Numele: 
îi vine dela Mihnea, cam neobicinuit în Moldova 5. . Numele este obici- 
nuit însă în: neamul lui Stângaciu cel vechiu, căzi un fiu Mihnea al lui 
Oană Stângaciu, frate cu. Giurgiu Stângaciu, din uricul. din 1426, 
îl aflăm, cam în vremea lui Alexandru cel.Bun, stăpân în . satul 
Tomeşti, sat azi tot în hotarul Popeştilor.. Aceasta se vede. din. 
uricul. din:7000 (1492), Octomvrie .106 şi în cel din 7005 (1497) 
Ianuarie. 227. Inseamnă că tatăl, lui Oană, Giurgiu şi Mihail Stânga-. 
ciu se numea Mihnea,. cunoscând obiceiul că nepoţii: moştenesc, de: 
multe ori, numele bunului. Acest Mihnea a trăit în veacul al XIV-lea.— 
Satul Cioltani în Glod era cred lângă. Mihneşti. Este -pomenit: de 
multe ori, mai târziu, în actele, Popeştilor. Aşa e pomenit în 7248. 
(1740) -Aprilie 20, cum.am.văzut mai sus. Apoi în 7258 (1750) 
Martie. .20,. „Împreusă, cu Popeşti, Tomeşti, Glodenii8, „ Glodenii îşi 

dul ui “1. Dicţ. statistic al “României i p, 72, Hartă stat. major, Dlanşa Po-- 
ul Iloaei. 

-2 Satele cu numele: acesta: 'sânt foarte numeroase. "Cp. Dicţ.: statistic. 
al României 2 p. 1168-1169. Unele sânt foarte vechi, cum e cel din uricul din * 
„6933 (1425) Ianuarie .30. Vezi. mai sus p,-168, rândul 12. ..: 

--3 Numele “se întâlneşte foarte des în 'Moldova şi în întreaga “țară, Cp, 
Dicţ, statistic al României 2 -p.:.1130, Multe. din ele sâut foarte. vechi, 
„4 Arhiv, Stat. Iaşi, Tr. 917, op. 1057, dos. 107 fila 26r. 
"5 De ex. în 6972 (1464), Aprilie 28, “6932 (1474) August” 26 ( Bogdan, 
D.:Şt. 1.p. 78, 192. . 

61. 'Bogdan, D. Şt. 1p. 504: Toia chiu Main nene Wanta erau: 
PANA « e e CEAC HA. ipăatiraTSpk. ua av "romein, | 
' 7 Ibid. 2 p. 99. Aici: p. 101, IL Bogdan identifică greşit satul cu Tomeştii, 
din plasa Codru, jud, laşi, ... 

8 Arhiv. Stat, aşi Tr, gi, op. 1057, dos. 107 fila 41 r. Aici şi arătarea 
că moşiile Popeşti, Tomeşti, - Glodeni, Cioltani poartă numele de Popeşti: 
Foarte interesant pentru locul: Cioltanilor : este. un document: hotarnică:a Po-
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are numele dela Glod: Cioltanii vor fi fiind Şi ei din veacul al 
XIV-lea. Numele îi va fi viind dela un Cioltan. 

Cunosc înainte de Ştefan cel Mare trei boeri Stângaciu, toţi 
frați. Giurgiu din 1426 August 12. Mihail Stângaciu arătat că tră- 
-eşte. şi în vremea lui . Alexandru cel Bun, întrun uric din 6944 
(1436) Iunie 13. şi e frate cu Giurgiu 1. Apoi Ivan Stângaciul, din- 
trun uric din 6947 (1439) Iulie 152 când i se întăreşte un sat la 

Racova. Acesta este totuna cu Oană! Stângaciu, pomenit în. uricile . 

din 1492 ' Octomvrie 10 şi 1497 Ianuarie 223, ca stăpân al To- 
meştilor, de lângă Popeşti. Acesta este îrate. cu Giurgiu, căci satele 
lor sânt megieşe. Poate că. tatăl lor este! Mihnea” Stângaciu. - 

Uricul este foarte important, căci ne arată ţinutul “de codri 
-merei al Cârligăturii ocupat de sate chiar din.veacul al XIV-lea 4. 
;Ca să nu mă gândesc decât la satele apropiate: de „Popeşti : Go- ;., 

"eştii, anteriori. lui Alexandru cel Bun,.. în vremea acestuia erau ai 

„dui Bratul Viteazul 5, apoi Sâneştii şi Onişcanii 6, Bătărăştii (în trupul 
„ Sâneştilor) 7, la fel Năroteştii (azi. Lunganii) 8. Caracteristic este că 
multe din aceste sate sânt aşezate pe deal, în codru 9, pe văi foarte mici. 

peştilor, Tomeştilor şi Cioltanilor, din 7253. (1745) Mai 15. Aici se spune. că 
aceste moşii se hotărăsc pe din sus (apus) cu Obrijenii şi Mohoriţii: „Ince= 
-putul hotarului satului Cioltanii, ce să hotărăşte pe din sus (apus) cu 'Moho- 
riţii „ „ „ S'au pus O piatră în capul, hotarului din sus (apus şi miază-noapte) 
în malul pârăului Ezerelei, în şăsul Bahlueţului din sus de iazul Neniului“. In 
“hotarnică şi „Valea Glodului“, „Piste Vale Glodului să hotarăscu Tomeştii cu 
Obrijenii şi . . . ... o. piatră întrun. piscu. deasupra Văii Glodului . ,:. costişe 
în gios (miază-zi) în spre codru şi la deal sau mai pus și altă piatră hotar 
în Văratec ... .* (Condica 'Mitropoliei Moldovei din 1818, de Teodor Gaş- 
parovici, p. 581-583, la Arhiv. Stat. laşi, Pentru Obrijeni, "din com.. Popeşti, 
jud, laşi, Dicţ. statistic al României 1 p. 472, Harta stat. major, planşa Podul 
Hloaei. Aici se poate observa bine hotarul, urmărind Varatecul). Satele Po- 
peşti, Mihneşti, Cioltani şi Glodeni au fost şi ale lui Nistor Ureche,: Ghib, 
Sur, 2 p. 170. Unele au rămas apoi urmaşilor, cum se vede din documentul 
“de împărțeală a moșiilor, din 7151 (1643) Martie 9. Părţile din Glodeni ră- * 
mase spătarului Neculai Ureche, iar părţile din Mihneşti și Cioltani lui Nistor 
Batişte, Vezi Buletinul Ion Neculce, fasc,, 6 (1927) P. 271-212. a 

1 Acad. Rom. XL/2. : i 
2 Ghib. Sur. 18 p. 48-49. E RI . 
3 1. Bogdan, D. îi 1 p. 504,2 p „99, ' 
4 De altfel aproape 100 de sate Fain Gatigătura. incepând « dela Stringa 

Şi până la Mogoșşeşti, le aflu: pomenite încă de sub Alexandru cel Bun, ceia ... 
ce ne arată vechimea aşezărilor omeneşti în această parte. | , | 

5 I, Bogdan, D. Şt.:1 p. 445-446. : a 
„„6 Ibid. 2 p. 183-184 şi mai jos un document din 1427, fără lună, 

7 Ghib, în revista Teodor Codrescu (laşi) 1 (1916) p. 81. | 
-- 8 Buletinul lon Neculce, fasc. 6 (1927) p. 207. - 

9 Despre o prisacă în hotarul Popeştilor, din Caârligătură, a lui Solomon 
diacul de sub Alexandru cel Bun, vorbeşte uricul. din 7054 (1546) . Aprilie 6 
(Ghib. Sur. 18 p. 203-204. Aici p. 205, e greşită arătarea Popeştilor la Lun- 
gani, din com. Lungani, jud. laşi, Dicţ. statistic al României i p. 474).
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Suceava. 1426. 

d întăreşte fiilor lui Ştefan Stravici, Toader şi 

- Petru, satele tatălui lor, trei sate la Cârligătură, anume unde este: 
Şerba Pauşescu I' şi Lazor, ăltul unde: este Neag Barbosul şi 

- Dragomir Hasnăş şi al treilea Bălțați. — Asemenea“ şi patru 

sate' la Nirnova, anume unde a fost Laţco, altul unde este 

Panici, al treilea unde este Stancuţ şi 

+: Ma(c)Tito ETER * Al aarbana pă ROEROAA PECnOAăpă Sean 
„Mead akekeit unui A SHaMenn'To Meet: ACTOA famn(a4) KTO H4 

“ua. CV3pu'T4 Hat Eero “ear „urSuir vie TEI HCTHHHRI CAST 
"Han ChINOBE Ipedaa -erpathua, 'TOAEpZ N NETpz: NOTEPZA Han ten 
“npao &kpnoe | BRhICASEuiE wrua (x) ipezana n: Ada cânt Ha “ 
“HaNIEH' SEMAIL-"TpH CEAA HA KPZANTBTSPI HA HMA TAc £c('7) iuepăa na$- 
IECRSAZ și A4309pz,. 

XacHăult, "perie E 

„CEA, Ha nua CAE 

ABSroe rac sc(r) ura Bapgocul și Aparoauipr. 
ABUAUI ELE ECĂRI “AAN Ha: să tutprorrk“ UETHpu. 
EhIAZ A4ukO, ApSrOE. CAE (7) MHESaz -H - nannus, 

perie rate ec(7): CTankS4z, VETEPATOE rac ec('7) CTatuSaz, 'Toc: Race 
IO Bhi HAZ OVpHRZ ca Rackaz ACXoaloaz) na n AkTeaa u(y) n 
crpunteaa 2. H() 2Sp8 n Bor n Akremz n() n ouSuaroaz n(y) 
n. npaSuSuarloaa HY) n mpa Spa Toaz n() n BăcenS poAs H(y) Cu 
nepSiuno BUDROANRE Ha RERh, 4 _XoTaps: Tia ceacaiz cx gac(hkau: 
c)rapta XOTapH RSAd: W:RIIBAAIt H3 Rika. 4 Ha. To ec(r) tkpa na- 
IiEpo' r(c)erea BADEN HCAHHArE - aettan A pa” BOERCARI-H R'kpa EZSARRAELI= 
Haro chiHa r (e)eria AH NATALIA BOEBOAnI îi Bkpa Rack AkTren na 
tuu(3) n E'kpa seca ph HAMHL6 Rkpa Nana MHyanaa H ABTen ere, R'hpa 
Mata Bazun îi AkTren £r0, Rkpa Nana KSnunua ABOBH RA, Bpa Nană 
NSptA n AkTe ere, Bbpa nana Herpu, REpa Nană MANU, B'kpa 
Mda HECTARA ii AETEH rs BBpa nâna natala n AkTen. eo, Bkpa 
Nâtă Aaa n Ahr EU Er „EBA Mâna HCala WAIUHHRA H are Eno, 
RkpaA naita wnpuuia n tru ere, BEpa Nana Spita, IROAOTATORA “H. 

"A ETE re, Rpa n ana HRana Abrka, R'kpa Nata uSpBti n Areni ere, 
E'tpa natia Craita EpZAHUA un AETEH ere, pa hiana ASmSunStua eToa= 

  

1 Corectat din BapRocnI, 
2 In limba bul 

Giurgiu şi Costea, 
gară ETpuko, unchiu, (fratele tatălui), cum erau în adevăr
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ka n EEpa BzCkA BCApb Hatingn MOaAateRni([) Hi, neaunri(£) n 
Maâhițh. d N0 HanleMz XHROTE KTO GSArTb TOCNCAAph HANIEH SeMAH 

Han Ww('7) akren naiul) nau (7) namere naraeua Hau KOro. Bh 

USBEBETA BhITH re(7). UTEBHI Haz uenepSuntaz HamirS Ada aa 
WUTOBHI HAZ CVTEPAANAZ HI Spini. Ca na Bo)atute NOTEpE:RAEHie 
TOS BacemS BbieniicauuiomS Beakan temi caSSII HauemS BkpuoaS 

(ukroean) A0roReT8 nuca " (n) aCb)ecu) ru uauiS NEMĂTI E „erNS 

AHCTS HaueMS. Sa 
o couant e kr) Săi mtena. | -) AH. i 

| Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

Domnul Ţării “Moldovii, facem cunoscut şi cu această” carte a 

noastră, cine va căuta' la dânsa:sau o va auzi! citindu-se, că 'a- 

ceste adevărate slugi ale noastre, “fiii lui Ştefan Stravici, Toader 

şi Petru, le-am: întărit drepteredincioasa vislujenie a “tatălui: lor 

Ştefan şi le-am dat în ara noastră trei sate Ja Cârligătură,” a- 

nume unde este Şerba. Pauşescul şi Lazor, altul unde: este Neagu! 

- Barbosul şi Dragomir Hasnăş, al treilea Bălţaţii. “Incă le-am dat la 

Nirnova patru sate, anume unde 'a fost Laţco, - altul: unde este 

Mihul şi Panici, al treilea unde este Stancuţ, , al! patrule unde este 

Stanciul. Toate aceste, să 1e fie uric, cu tot venitul, lor şi “copiilor 

lor şi unchilor lor, Giurgiu şi Costea şi copiilor lor şi nepoților lor 

şi strănepoţilor lor. şi răstrănepoților, lor şi întregului i neam: al lor, 

nestricat niciodată în veci. . „| ” 

"Tar hotarul acestor sate, cu toate Vechile: hotare, pe unde au 

umblat din veac. 

Şi la aceasta este credinţa, Domniei noastre, mai sus scrisului 

Alexandru” Voevod şi credinţa. iubitului fiu al: Domniei mele Ilieaş 

Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa. boerilor noştri, 

credinţa panului Mihail, şi a copiilor. lui, credinţa. panului Vâlcea şi 

a copiilor 'lui, credinţa panului Cupcici: vornicul, credinţa panului 

„Giurgiu şi a copiilor. lui, credinţa panului Negre, : credinţa panului 

Mândritca, credința panului Nesteac şi a copiilor lui, credinţa pa- 

nului Ilieaş şi a copiilor lui,. credinţa panului Dan şi a. copiilor lui, 

credința panului Isaiea _ceaşnic şi a copiilor. lui,. credința, panului 

Opriş şi a copiilor lui, credinţa ința panului Giurgiu: Jomotate şi a co- 

piilor lui, credinţa panului Ivan Deatcă, credinţa -panului. Ciurbă şi 

a copiilor lui; credinţa, panului Stan Bâlrlici şi a. copiilor lui, Cre- 

  

1 Originalul are naena,
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dința panului- Domoncuş stolnicul şi credinţa. tuturor boerilor “noștri 
moldoveni, şi mari, şi. mici. 

„lar: după viaţa noastră, cine. va îi Domn Țării noastre, sau 

din copiii noştri . sau din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu 

va alege să fie, acela să nu. le strice 'dania noastră, ci să le în- 
tăriască, şi înputernicească. 

Iar pentru, mai bună întăritură acestor toate mai sus scrise, 

am poruncit credinciosului nostru, Neagoe logofăt, să scrie şi să 

“ Pergament, cu “pecstea stricată, la Acad, Rom. Peceţi 215. 
se distinge pe pecete: MEWAPR, me e ee ee e SEMANE MOAA i... 
Documentul. a fost dăruit: Acad “de Ed. Ghica. In document, locul 

anului şi al lunei e rupt de tot. . Dar după lista boerilor documentul 

e. probabil din 1426, căci. lista. „boerilor. se. potriveşte foarte bine 

cu cea din uricul din 1426 August 12, deşi mar fi imposibil să fie 
şi dela. începutul anului 1427, _boerii potrivindu-se în mare parte 
şi cu. cei din 1427 August .18.. 

Satele dela. Cârligătură se pot identifica uşor. Satul. unde. a 
fost Şerba Pauşescul şi. Lazor. este. satul Păuşeşti din comuna Du- 
meşti, judeţul Iaşi 1. Satul este pomenit şi în. 7053 (1545) Aprilie 
4, de unde. vedem că satul era al lui Eremie Homelnic, cumpărat 
dela Ştetul Bunaţchi2. E pomenit apoi în 7055 (1547) Aprilie 153, 
în 7115 (1607) lanuarie 234, 7118 (1608) Octomvrie 275 ete. 
Satul este foarte vechiu. Era şi în veacul al 'XIV-lea. Numele şi-l 
are dela cel : dintăiu Păuşescul.— Satul unde este Neag Bărbosul 
şi. Dragomir Hasnăş S'a' despărţit cu. timpul, formând două sate, 
Bărboşii şi Hăsnăşenii, amândouă lângă. Păuşeşti, cum se vede în 
parte din documentul din 1782. Octomvrie 206. Pela 1662 satul 
Bărboşi e arătat ca fiind al lui Iordachi Cantacuzin 7, El îşi are: 
numele dela Neag 1 Bărbosul şi e .dela a, începutul veacului al XV-lea. 

„1 Dieţ, statistic al României l p. „470. Harta stat, | major, planga £ Podul Iloaei. „Alte 'sate cu acest nume în Vâlcea, ibid. 2 p. 1018, 1026, 
-2 Originalul la Muz. Municipal, laşi, publicat Ghib. Sur. 1 P. 381. 
:.3 Acad. Rom. Peceţi 218. 
„4-lbid, CXXXVII/245. ea 

5 Ibid. CXXXVIII/256. i „6 Ibid. CXXXVIII/229 :. se calcă moşia Păuşeşti de - cătră moşiile Bărboşi şi Bălțați. Şi în Creşterea colecţiilor Acad. Rom. 1911 p. 247. Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr. 2, fila 170 
7 Ghib. Isp. 3: p. 3.
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Satul Hăsnăşeni este în: comuna Cucuteni, judeţul Iaşi 1..E1 e des 

pomenit în documente. In 7089 (1581) Mai 8 e pomenit satul Hăs- 

năşenii, din ţinutul Cârligăturii, unde a fost. Dragomir Hasnăş. In 
acest uric satul'e arătat ca fiind tot al neamului. Stravici. Aici: e 

pomenit şi un uric dela Alexandru cel Bun, ce l-au avut:pe acest 

sat, şi altele dela Strungă Coste şi Giurgiu Stravici, fraţii lui - Şte- 
fan Stravici, cum şi altul dela Ilie. şi Ştefan Voevozi şi altul dela 
Ştefan cel Mare 2, Asemenea e pomenit satul în 7139 (1631) Iulie 
183, 7140 (1632). Mai 254 etc.: Satul îşi are numele dela Haşnăş 
şi e dela începutul veacului -al -XV-lea. — Satul Balţaţi. era, cum 
am văzut: mai sus, alăture cu: Păuşeştii. In 6981: (1473). lanuarie 

8 .satul era în stăpânirea Mănăstirii Moldoviţa5, care îl: stă- 
pânia şi în: 1742, când era selişte6.-In 1768.mănăstirea îl dă 
schimb lui: Toader: Vârnav -şi Ştefan Hermeziu 7. În 1782 era al lui 
Grigoraş Hermeziu 8. Satul este foarte vechiu.. Era şi în, veacul al 
XIV-lea.—Cârligătura ca ţinut este foarte veche. Cp. uricul din 1426 
August 12. — Celelalte sate: erau dincolo de Prut, pe, Nârnova: 
Aceasta e.o vale.şi un pârău, în judeţul Chişinău, care se. des- 
chide în Prut 9. Nârnova e pomenită des în documente 10. Nu sânt 

uşor însă de identificat .cele patru sate de pe -Nârnova. Intr'un do- 
cument dela ' Vasile Lupu iu întărindu-se lui Eremia Vâneuleţ, VOr- 

| 1 Dicţ. statistic al “României 1 p.- 480. 
2 Ghib. Sur. 2 p.. 110-112: nphakete HE KOCTE erpanu n vpak 

eTpinuu wTr ASBpar antâatA pă ROEROAN Hu Wr îairă n crean RO 

ROACRE. Documentul dela Alexandru cel Bun e altul decât cel de mai sus din 
1426, peniru că în el e vorba şi de alte sate: Criveşti, Hodceşti, Găureni şi 
Răvăcani, dela Strungă. Cp. şi Acad. Rom. CXXXVIII/3, Creşterea colecţiilor 
Acad. Rom. 19I1 p. 233. 

- 3 Ibid. CXXXVIII/7. , 
4 Ibid. CXXXVIUL/258.. . 
5 Wick.-Moldowiza p. 68, I. Bogdan, D. Şt 1p. 179, Aici satul e iden- 

tificat greşit cu satul dela apus 'de com.: Sârca din jud. laşi. Dicţ. statistic a. 
României 1 p. 472, Harta stat, major, planşa Belceşti, Pentru acesta vezi MI 

Costăchescu, Satele Balaţi, Codreşti ... în Buletinul Ion Neculce, fasc. 7 

-(1929) p. 38-43. | 
6 Buletinul Com. It. 1 (1915) p. 280. : 
7 Creşterea colecţiilor Acad. Rom. 1908 p. 87, 
8 Ibid. 1911 p. 247. 
9 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 153, Fruiizescu, Dicţionar topografic p. 

:320, Harta Basarabiei de Nour. . 
10 L.T. Boga, Doc. Basarabene 5 (1929) p. 5, şi N. orga, Stud, Și 

Doc. 6 p. 11, întrun uric din 7030 (1522) Iunie 2, în Ghib. Sur. 19 p. 

întrun uric din 7088 (1580) Septemvrie 21, L. T. Boga, Doc. ar Pe 2, 

(1929) p. 6, în 7110 (1602) lulie 11, Ghib. 'Sur. 20 p. 121, în 7111 (1603) Iu- 

lie 11, Ghib. Sur. 2 p. 170, în 7125 (1617) Aprilie 16, Ghib. Sur. 17 p. 106, 

<, 1667 etc. | 

11 Condica Mitropoliei Moldovei din 1818 p. 251, la Arniv. Stat. laşi.
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nic de poartă, satele : Brănişterii (care s'au numit Pârăucenii) 1, 

„unde a fost casa lui Boldor vistieriu“ şi satul. Boldureşti 2 şi nişte 
vii la Soltăneşti3 şi arătându-se hotarul “acestor sate se spune: că 

- încep „din' vale: Nârnovii de cătră Pânceşti, dela o vale ce să. 
chiamă Lupoae în gios-.. . până la hotarul Lăfeanilor - .'.«. Lăţ- 

canii, în apropiere 'de Nârnova, ar putea fi satul unde a fost Laţco, 

din 1426, după. cum Pânceştii ar putea fi pus în legătură cu Pa- 
nici. Celelalte două sate die 1426 trebuie să fi fost tot pe aici. 
Boerii Stravici sânt cunoscuţi. Cel. întăiu cunoscut e: Ivan Stravici. 
Probabil acesta e cel din 6900 (1392) Martie 304. Apare apoi în 
1395 Ianuarie 65, 1397 Fevruarie 36, în 1399. Noemvrie 287, c. 
14008. Este ultima oară, când apare. El e contimporan descăli- 
cării. — Alt  Stravici. e Bratul. Acesta apare începând cu 6908 
(1400) Fevruarie 119, lunie 2910, August 411, în 6911 (1403) 
Ianuarie 7 12, în 1404, împreună cu fratele său Liuban 13, în 1407 
Octomvrie” 6 14. şi tot aşa în 6916 (1408), Septemvrie 16 15, în 

"în 6917 (1409) Aprilie: 18 16, în 6918 (1410) Martie 1517, 6919: 
(1411) Septemvrie 22 18,-în 6920 (1412) Aprilie 319, Aprilie 520. 
Nu ştiu dacă Ivan e frate cu Bratul şi Liuban Stravici. Bratul Stra- 
vici poate e. identic cu Bratul Viteazul, de care e vorba în uricul 
din 6999 (1491) Ianuarie 7 şi care a avut uric dela Alexandru cel. 
Bun şi llieaş Voevod, pentru satele Brătuleşti şi Fedeleşeni şi la: 

1. Ghib Sur. 2 p. 170, în 7125 (617) Aprilie 16, satui Păruceni pe Nâr- 
nova şi Horeştii era al lui Nestor Ureche, : 

: Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 32, sat în jud. Chişinău. Harta Basara-- 
biei de Nour, Satul e aşezat pe Nârnova. 

3 Harta Basarabiei de Nour. Satul e aşezat pe Nărnova, nu departe de. 
Boldureşti. In Dicţ. geogr. nu e trecut. 

4 Vezi mai sus p. 8, rândul 5, 
5 Hurm. Doc, 1? p „817. 

.6 Codex: 'epistolis Pi itodi magni ducis . Lithuaniae, tom, '6, în Monu= 
menta -medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, Cracovia 1882 p:. 
43; Iwan Strawicz. | 

: 7 Vezi mai sus p. 23, rândul 8. 
8 lIbid. p. 27, rândul 9: Rkpa cTpaanuaga. 
9 Ibid. p. 32, rândul 12: pa BpaTSaa eTpognua. n gain ere, 

10 Ibid. p. 37, rândul 29. 
„11 lbid. p. 41, rândul 18. 

12 Ibid. p. 47, rândul 3. -: 
„13 Hurm. Doc. 1? p. 826. 
-"14 lbid. p. 827, 

-- 15 Vezi mai sus p. 61, rândul 15, 
"+16 Ibid, p. 70, rândul 5, Di 

17 lbid. p. 78, rândul 16.- 
-18 Ibid. p. 92): 'rândul '26 şi p. 95, rândul 16. 

„19 Ibid, p. 97, rândul 15. 
20 Ibid. p. 98, rândul 20.
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Cârligătură, Goeştii şi Vrâstaţii 1. Dincoace de Brătuleşti şi “Fede- 
leşeni, peste codru, la Strungă, erau tot sate ale aceluiaş neam 2. 

In 1412 Bratul apare ultima oară. In 6921 (1421) apare . Ştefan: 

Stravici şi fratele său Giurgiu3. Giurgiu Stravici apare, în 6931 
(1423) Martie 314, în 6944 (1436) Mai 235. Un frate al lui Giur- 
giu, Costea Stravici e dovedit şi din urice de mai târziu, ca 'cel din 

'7010 (1502) Fevruarie 176, din 7053 (1545) Aprilie” 47. ete. E. 
aproape neîndoelnic că Bratul,: Liuban, Ştefan, Giurgiu şi Costea. 

erau toţi fraţi8. Din acest neam însemnat se scoboară familia, Bu- 

huş, de mai târziu? 

Suceava. 1427 7 Aprilie 20. 

6935 April 20. Suceava, Ispisoc dela Alexandru Vodă, prim 

care dă slugii sale Roman două. sate. 

Documentul, îi în rezumatul de mai sus, îl dau după Erbiceanu,. 

Ist.. Mitr. Mold. p. 23 10. Data 6935 nu e'sigură, întrucât în: Index 

Zolkieviensis, în Candela: (Cernăuţi) 3-(1884) p. 688 documentul 

are data 6937 (1429) Aprilie 20: „Alexander. Wojwod schenket 

seinem Hofbedienten. Romann 2 „Dorter. ddto Suczawa 6937 den 

20 April“. 
Uricul a făcut parte din documentele Mitropoliei Moldovei, 

duse în Galiţia de: Mitropolitul Dosoitei, documente azi rătăcite. La 

1783 afost inventariat de Manowarda, casierul oraşului Lemberg, 

în arhiva principilor. Radziwill din. Zolkiew. 
Unul din satele de care vorbeşte documentul se numea Ro- 

măneşti, sat fost. al Mitropoliei M "Moldovei. In 7267 (1759) Fevruarie 

- 11. Bogdan, D . Şt. 1 p. 445-446. M. Costăchescu, Satul Got, în Bu- 

letinul Ion: Neculce, fasc. 3 1923) p. 31-46, 
2 Ghib. Sur. 1.p. 380..- 
3 Vezi mai sus p. 142, rândul 6, p. „145, 

'4-Vezi mai sus p. 157, rândul 12. 
'5 Wick, Woronetz und Putna p. 150-151. 
6 1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 191-192. - | 

7 Ghib. Sur. 1 p. 380. 
8 Pentru un sat Străviceanii, pe Sârca, din'jos de Mădârjac, vezi uricul | 

din 1007 (1499) Noemvrie 17, în Buletinul Ion Neculce, fasc. 6 (1927) p. 204-205. 

9 Vezi M, Costăchescu, Satul Ruscani şi Ganeşti, Buletinul Ion Neculce, 

fasc. 6 (1927) p. 101-102. | 

10 Suceava este după Index Zolkieviensis.
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10, făcându-se un schimb de: moşii: între Mănăstirea Putna şi: Mi- 
tropolia Moldovei, Mănăstirea Putna dă Mitropoliei satele din Câr- 
ligătura, Sâneştii, Onişcanii şi Podobiţii, «primind în schimb satele 
dela. ţinutul Sucevii, ..„anume: Vlădenii, . carii cuprind. între -sâne" şi 

altă -săleşteoară, ce „să numeşte Sârbii; -dar.iaste tot. din hotarul 

Vlădenilor, şi Romăneştii ce să: chiamă acmu Dumbrăveni, şi Avi- 
reştii,. ce- să încep . din; apa: Socevii, ţiindu-să una de alta“ î.: Aş 

identifica în acest .caz. Romăneştii din 1427 cu Dumbrăvenii, din 
judeţul: Botoşani,: aşezat între. Suceava şi MII: &/a; în apropiere şi 

de Vlădenii de pe Sireti2 şi nu departe de oraşul. Suceava. . Nu 

ştiu dacă 'acest sat Romăneşti este totuna cu satul e pomana, din- 

trun uric din 6998 (1490) Martie 153. Acesta e identificat-de |. 
- Bogdan cu Romăneştii din districtul Sucevei, din Bucovina 4. Satul 

din 1427 îşi are numele dela Roiman,:vechiul stăpân5. Al doilea 
sat să fie Sârbii, tot al Mitropoliei Moldovei, din 1458 Martie 12? 

. Gui. RR a a. 

1... Suceava. 1427 August 18... 
- Aexaridria Voevod întăreşte “li Herman şi fratelui său Iaţeu 
m i" satal'lor la Voitinu. - -» 

_ NR Cu. mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, Domnul Ţării 
Moldovii, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor, cari 

vor căuta la.. dânsa sau,o. vor auzi. citindu-se, precum am miluit 

pe sluga noastră adevărată, pe Herman şi 'pe fratele său laţcu, cu 
deosebita noastră milă şi le-am întărit ocina lor şi le-am dat satul 

lor,. unde este casa lor, la Voitinu, unde acesta iese din pădure şi 
din poiană şi unde este mănăstirea lor şi vechiul lor loc de cosit6 

-.+1 Condica 'Mitropoliei Moldovei din 1818, de "Teodor Gaşparovici diac 
de divan (păstrată la Arhiv, Stat. laşi), p. 468-469, ibid. p. 472-473 documentul 
din 7267 (1759) Aprilie 22: „moşii la ţânutul Socevei, anume Vlădenii şi Ro- 
măneştii, ce să :numescu acum Dumbrăvenii.şi Avereştii,.- ce să ţân aceste 
moşii cu hotarăle lor tot una de alta“. Vezi M. Costăchescu, Satul Sâneşti, 
în Buletinul lon Neculce, fasc, 4 (1924) p. 12-13. Pentru Vlădeni, Sârbi şi 
Averești vezi uricul din 6966. (1458) Martie 12 (|. Bogdan, D. Şt 1 p. 7-8), 
Sol (1105) Ianuarie 7 (mai sus p. 46-49). Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 

bea 2 Dicţ. statistic al României 1 p. 106. Harta stat, major, planşa Dum- 
brăveni. : ta 
"8 L Bogdan, D. Şt. 1 p. 407. e 

2 dIbid, p. 415. a , PI : 
. lte sate Romăneşti, Dicţ. statistic al României 1 p. 122, p, 470, 2 p. 748, 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 41, 43, 471, 472 ete. Pre Prtd 

6 Wick. Heuschlag. - e ”
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sub brădet, ca să le fie uric cui tot venitul, lor, copiilor lor, nepo- 
ţilor lor, strănepoţilor, răstrănepoţilor şi: întregului neam al lor, ne- 
stricat niciodată în veci.. - ta 

lar hotarul acestui sat, ci toate vechile hotare, pe unde din 
veac 'a umblat, : | ii 

Şi la aceasta este credința mai sus scrisului Alexandru Voe= 
vod şi credinţa prea iubitului fiu -al Domniei noastre, [lie Voevod 
şi credinţa tuturor copiilor noştri, credinţa boerilor noştri,: credinţa 
panului Mihail şi a copiilor săi, credinţa -panului - Vâlcea: şi a co- 
piilor săi, credinţa 'panului Cubcici vornicul, credinţa panului Dra- 
goş şi a copiilor săi, credinţa -panului Giurgiu şi a copiilor săi, 
credinţa panului Nesteac şi a copiilor săi, credinţa panului Negrea, 
credinţa panului Mindriăca, credinţa panului Ilie2ş şi a copiilor săi, 
credinţa panului Dan şi a copiilor. săi, credinţa panului Isaiea ceaş- 
nicul şi a copiilor săi, credinţa panului Giurgiu Jomotate şi a co- 
piilor săi, credinţa panului Ciurbă şi a copiilor săi, credința panului 
Domoncuş şi a copiilor 'săi şi credinţa” tuturor boerilor moldoveni, 
mari şi mici. SE SN te „lar după viaţa noastră, cine va fi Domn în Ţara nodstră a 

" Moldovii, ori din copiii noştri, ori din seminţia noastră sau ori pe 
cine Dumnezeu va alege să fie, acela să nu le strice dania rioastră, 
ci să le-o întăriască şi înputernicească, pentru că le-am dat pentru 
a lor dreaptă şi credincioasă slujbă,“ a o Be 

lar pentru mai multă întăritură. tuturor celor "mai. sus scrise, 
am poruncit slugii noastre,  credinciosiilui Neagoe, să scrie. şi să 
atârne pecetea noastră cătră această scrisoare! a: noastră, 

"In Suceava, în anul 6935 August 18, 
: Documentul de mai sus l-am : dat după traducerea germană 
din Wick, Woronetz und: Putna p. 146-147. Wick. face observaţia 
că uricul e pe pergament şi are pecetea atârnată, ceia ce înseamnă 
că la 1886 el se păstra la. Mănăstirea Putna, unde. azi nu mai este, 
cum nu, mai:este . nici originalul uricului din. 6998. (1490) :Martie 
16, pentru .acelaş «sat 1.. Amândouă uricele, dela Alexandru. cel Bun 
şi Ştefan cel. Mare, sânt rezumate şi în Catastihul de documentele 
Putnii. al lui Vartolomeiu Măzăreanu 2. ; . 

E vorba de satul Voitinel, de lângă Vicovul de jos, districtul 
Rădăuţi, sat aşezat pe pârăul Voitinel 3.. Sătul e numit. Voitin în 

11. Bogdan, D. Şt. 1 p. 430-431, ''* a 
2 Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 171-172, a 
3 Il. Bogdan cit. p..431, 424. . 

5 
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:uricul din 6998 (1490) Martie 15 1. In 698 (1490) Martie 16 Ştefan 

"Voevod cumpără dela Bogdan din Voitin, dela fratele său loan, 
Miciurna şi dela surorile lor, lica şi Muşa, copiii lui Hârman, ne- 

poți lui laţco, drept 500 zloți tătăreşti, bani gata, - satul Voitin 

„unde era casa tatălui lor Hârman şi a unchiului lor laţco“ şi unde. . 
era şi mănăstirea: lor. şi-l dăruieşte Putnei, împreună cu privilegiul 

dela Alexandru cel Bun2, Satul e citat între satele Mănăstirii Putna 
şi în uricul din 7011 (1503) Fevruarie 23..: 

| Satul îşi are; numele dela pârăul Volta, pe care e aşezat. 

62. a 

Suceava. 1427 Septemvrie 14. 

| Alexandra” Voevod „dăruieşte Mănăstirii Neamţului două sate ia 

5 

gura Neamţului, -anume Crâstianeştii şi Temeșeştii. | 
ză arată „hotarele. . 

+ Ma(c)ri. BRE AMI aArÂANApE ROEROAA roensAajz Sentati 
MOAA AERO HUI SuamennTO Heebmz AHCTOME Hatnaz KTO Ha(u) , 

” spa Han er 9% CANI LITA uTSun' none EAAFONpOHSBOAN roenoă- 

10 

CTROAMH Hi 'czraopu(X) HA saASuule CToNoUBUîn Aa POANTEALAA "MOHMă 
H'8a SApanie n 34 AMÎE FOCNOACTRO AH H  POCNORAH FOCNOACTEA 
AH MApEHhi H ARTEI POCNOACTBAAH N AaA0(y) MonacTuips w(r) utmua 

„TAE CTapeua “R(p) cnacauă ARE crak na veri kata Ha ua Kpze- 

20 

i Tian H Temei, "Tor LI TOEnI npiApei en no ms MOHACTHpELH o pu 
ca BACEME "AOXOACAtz Ha Bahr &buunia. a XoTapă Taz ceaoia 
nous w('7) Mcaaazu uepe(c) ASrz ua SerH mepesona, Ta fipbkonoata 4 
AC "TpOană, W(7) roak .A0 nucka, Ta npocrt uept(c): noae na porz 
abea” uemkukore: mo tc(r) xorapa w(7). BSsSpemn, Ta w(r)roak 
uepi(c) meateuz Ha BEpsS5, 4 WT Ep&Gu uepe(c) NOAE Ha' MOPHAS, "ra na 
MornaS' ASnazuSR, ra w(7) Toat Ha ASGORH NEHz, TA Ha pan aikcona 
ARCpEHOR%, Ta HA MOrHAS uiTo Ha Mona, Tă: MOAAAROR Pop A9 
SVCTH MEpERONA, TO WAMZ BEC XOTApa. 4 la To: rc(7) &pa nauiero rec- 
NSACTEA 'EIUIENNCAHNArO AaĂANApA ROEBOAnI i EEpA. RASABAEHHArO 
CHINA POENCACTRA Mn Haiatua BOEOAN H a%pa Baze” ka Aru natun(X) 

1 1. Bogdan, D. Şt. 1 p.419. 
:. 2 LI. Bogdan, D.: St. 15; 430-431. | 

3 Ibid. 2 p. 215: cea ReuTuu, |. 

  

4 Sic. 

5 Sau nrpxs?
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M R'Epa BOapE Mauin)z, BEpA NAHA MHXAnAA n "APTE cre, &Rpa Nana 

Bazun Hi AETEN ere, “Bkpa nana KSnunua AROBIIIRA, BEpa nana. Herpu, 

pa. NAHa - spin H ACTE rs, k'Epa nana HECTAKA H ACTEH ere, B'kpa 
Mata HATatua „ACTE tre, . -REpa naua. Aaa n ATEU sro, B'lpa 

mană scala. Wata. H ACTE ere, RĂpa Nana 2KSpa MOMOTATELA H 

AETER ere, REkpa Naa ASMouKStA „creatina - 4. RĂpa. BACEYZ. BOAPE 
HAIHXA MOAAARERIIZ 1 BAHIA Hi, man). 4 NO HalDeaz XinoTk 
To ESAETA. TOCNCAAPA . HALE SEMAH.. HAH w(r) ASTa Hawu(y) nau - 
ar): „HAulEpo: naeaene, HAN KOTO_B& HSBEPETA NITU TOTA UITOBRI HE 

NSpSuIAz Hauero. AdHiă dAH 110 BI OYTRPZANAZ H oVpEnvaz, 34- 

SE Ada FCMRI că . BZCEMZ ACEpIHAA OVAVRICAOMS, 4. HA ECALIEE 

NO TEpz:Acnie. TOMS EzeeMS BumenneannioaS meAkA ea cass Ha- 

"EMS Bkpuioas ukroegi -aorearrS nucaru n apunkenră Ham nara 

RCEAS AHCTS nauiem$, oy coat n. ab(7) Buâe cn). Ai.. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod” 

“Domnul Țării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a “noastră, 

cine va căta la dânsa sau o va auzi Citindu-se, pentrucă a bine- 

“voit Domnia mea şi am făcut pentru pomenirea sfântrăposaţilor pă- 

rinților. mei. şi pentru sănătatea şi pomenirea sufletului Domniei 

mele şi a Doamnei Domniei mele, Marena, şi a copiilor” Domniei 

mele şi am dat Mănăstirii dela Neamţ, unde .este stareţ Chic. Si- 
Joan, două sate, la gura Neamţului, anume Crâstianeștii şi Teme- 
:şeşti. Acesta să. fie. mai înainte zisei mănăstiri uric cu tot "venitul, | 
în vecii vecilor. .. . . 

lar hotarul cestor sate, începând din Moldova, peste luncă, 

“la gura şânţului 1, apoi pe şanţ, până la Troian, de acolo până în 

- Pisc, apoi drept peste câmp la cornul pădurii Neamţului, . Acesta 

este hotarul despre. Bucureşti. Şi de. acolea peste Neamţ, la salcie, 

şi dela salcie peste, câmp, la movilă, apoi la movila găunoasă, apoi de 

„acolo la un pociumb de stejar, apoi la marginea pădurii Dvoreneşti. 2, 

„apoi la movila care-i - la! Moldova, apoi pe Moldova în Sus,. până 

“la gura şanţului. Acesta le este tot hotarul. 

lar la aceasta este credinţa. Domniei noastre, mai sus scrisului 

Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei. mele, Ilieaş 

Voevod şi credinţa tuturor copiilor. noştri şi credinţa boerilor noştri, 

credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea şi 

a copiilor lui, credinţa. panului Cupcici vornicul, : „credinţa. panului 

1 In traducerile vechi: hindechiu. In traducerea lui Narcis Creţulescu. 

Spate Narcis Creţulescu: “pădurii de căiră Zvorkneşti, :... 

10
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Negre, credinţa 'panului Giurgiu şi a copiilor lui, credinţa panului 
Nesteac şi a copiilor lui, credinţa panului Ilieaş şi a' copiilor lui, 

credinţa” panului Dan şi a. copiilor lui, credinţa panului Isaiea ceaş- 
nic 'şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu Jomotate şi a copiilor 
lui, credinţa panului: Domoncuş : stolnic şi credinţa tuturor boerilor 
noştri moldoveni: şi mari şi mici.  .: . 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţ ării noastre, fie 
din copiii noştri -sau din seminţia noastră sau pe cine: Dumnezeu 
va alege să fie, acela: să nu strice dania noastră, ci să o întăriască 

” şi înputernicească, pentru că i-am dat cu tot gândul cel bun. 
„lar pentru mai bună întăritură tuturor celor scrise mai 'sus, 

am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul 'să scrie: 
şi să lege pecetea noastră, cătră această carte a' noastră, * 

In Suceava, în anul 6935 Septemvrie: 14. : 

- Pergament cu pecetea pierdută la Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea 
Neamul, „pachet 21 nr. 2. In. dos însemnarea veche : Rpxeriatepn 
HI. "TUAIEAI A Altă î însemnare mai nouă : kpac' reiauetgiu care să chiamă 
acmu Băhnenil i Timişeşti esti hotarul sau scris. La Arhiv. Stat. 
Bucureşti: şi un suret din 1796 luli 14. O copie slavonă la Acad. 
Rom. în ms 126, dăruit de I: Bogdan. O traducere în 'extras a 
fost publicată de Narcis: Creţulescu, î în Arhiva soc. şt. “şi lit, Iaşi 
23. (1912) p. 337. 
“* Pentru satele Crâstianeşti şi Temtsesti d dela gura Neamţului, 
vezl mai sus p. 55. Satele” sânt citate în „multe « urice ale Mănăstirii 
Neamtului, 

“In hotarele satelor de mai sus. găsim 'unele date topografice 
înseininate. E pomenit aicl Troianul, val! de pământ. Acest troian * 
este: constatat şi în apropierea satelor Urziceni, Arămeşti şi Broş- :; 
teni, din județul, Roman, comuna Bahnaj- întrun uric din 6999 
(1491) Ianuarie 16:' Ac Tpoana SS. Rpau, ASapcEu wT „Bpuetpan 2 şi 
întrunul' “din 7005 (1497) Ianuarie 33; — Bucureşti este numele | 
vechiu al târguşorului Buhuş, din: judeţul Neamţ 4. Numai cât de- 
părtarea între Cristeşti şi Timişeşti, dela gura Neamţului: la Buhuş 
este “foarte mare, aşa că nu putem presupune ca hotarul celor două 
sate, ale. mănăstirii să se îi întins până, aici. „Satul: București din 

“1. Buletinul Com. Ist. 1: 1 (1915) p,: 242... i 
2 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 449-450, Dicţ, « “statistic al. Rotmânici : 2 p, 798, 

:.. 1:38 1. Bogdan, D. $t..2 p. 94, Pentru Troianul.de dincolo de Prut, ibid. p. 374-315, p. 228 şi 215, Ghib. Sur. 9 p- 8-9. 
4 Vezi mai:sus p. 10. . .. E a
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1427 Septemvrie 14 trebuie să fi fost:mult mai în apropiere.' Nu-l 
găsesc azi, nici,nu-l pot identifica cu altul din.cele de prin prejur i; 

Pădurea Dvoreneştilor ne aminteşte satul Zvorăneşti, din comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ2, ce-l găsim curând între satele mănăs= 

tirii, în uricul din 6954 (1446) Martie 113, în 6955 (1447) August 
224, în 6962 (1454) Dechemvrie 85. Satul este străvechiu, poate 

“din veacul al XIV-lea. Numele îi vine dela Anopz, curte, 

63. 

Suceava. 1497 Septemvrie 16.. 

Alexandru Voevod dăruieşte popei Andreiu şi lui Filip şi Mihu, 

-fiii protopopei Simion, satul Trămedecii, la Cujitna, 
şi seliştea Micului. 

“+ ma(e)rii nani MRI “antan Apa ROEROAA TOCNOAApA - SEAN 

MOAAAECRCU UIRIAA BHAMENITE HeerkavA AMICTOAA NAUIHA% KTO d 17 

CYSPIITA MAH €ro CYeAntnti ră WrSuit oăse Tor 6 HCTHIUnI CASruI nau 
ne(n) anapen n bianna ni MHXSAZ, CmueRE NgoTenonA cHiiva caSe 

Nat WaMz pate n REpueio caSner, "Tkaiz hr RHAbrue (0) 
npaRSw n pilpuSio CASES Ao na(c) :aaogaant teatni nl) wconuo 

HALE MA(C)TĂI n AAAN ECANI HAZ CV Matte SEMNA TORUM)EA cult Ia RSI 

„TUI PAL Bia BpaTrSaz AIRSan 41 ah 71 CEAIIȚIE AMIROBE, TOE Ad F(cT) 

oounz (ea Bzekaz) ACXCAcaa (uz) ui Abe u(y) 1 ovuSuaroaz 

n(X) n npaSuSuareata (5) n npaSpareata u(y) ni pzeenS poas n) &'ro 
CA H3BEBETZ HANBANAUIN HENOpSIENE MsOatE Ha B'LRZ,. 4 XOTAPZ 

mkaa cra Ad .e(c7) ca nzekaut cRoHAu CTapiaui XoTApn)8 RSAA 

wznkaan (3 na. a dia). To. te(r) e'kpa uanere PSCNOACTEA BRhIt- 

NUCANNArO AArdANApA BOEECARI N BLA RA&BARBAEINAPO CHA PECICA - 

CTRAMI Mafania BSEBOĂnI Hi Bkpa pxck() a kre uamu(p) n Rpa Bo= 

pn uann(5), Rkpa nana Aukanaa ui A RTet ere, Whpa nana Râu îi 

Akren ero,. BEpa Nauia KSnetia AROpiuiRa, &kpa nâta erp, B'kpa natia 

  

"1 Un sat Bucureşti la Șuceava a fost al Mănăstirii Voroneţul. Cp. Bu- 
letinul Com, Ist, 1 (1915) p. 

2 Dicţ. statistic al Poet 2 p. 634. 
3 Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr. 4: Axopuneipu. 

.4 Ibid. pachet 21 nr. 6. St, Nicolaescu, Doc. si. rom, p. 221. 
5 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr. 7. 

"6 Sau rol, 

7 AMRSan H ntânn Nu e Sigur, 
8 Un şir întreg şters, la îndoitura uricului, 

„13 
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mSpăta ui 'AEren ere, e'kpa mana rctasa ni Akai ere, REga nani 
Haiatna H. AVETEH ere, Bkpa nana Aaa n a,k'rent ere, REpa Matia Heaia 
VălHHkă în ARTEH Er0, B'EBa NANA AOMGURSUIA CTOANHRA ui Rhpa Ba- 
„CEA BOABA Hamu(y) meagatenni() ui Reatin Hi AMadhihe 4 N0 Ha 
UIEME 5FHROTĂ FTO BSAETA POENCAAPA Hatuleit BEMAN Man (7) Akira 
nauiu()) nani (7). HAIETO MAFAEHE HA ROTO Gh H3EEPETA EHITII, 'TOTA 
HITE Ehi HENOPSUNAA HAuisro AaHiă dani 119 Eh CVTEPZANAZ îi opta * 
NHA& BauS:RE Adati CM NAZ 34 H(4) NpatSR n RbpHSR cASBS. ana | 
BOAUIEE NOTEPAAA Ei 'TOAS RZCENS ERIIDENHCAN n OAS Reakaut ten caSat 
Hamem8 B'kpuoas utkroran asreiperS nucaru n upu)e-kenrit naiu$ nt 
VATA K CEMS ANCS HâuleMS, 

o couaRk a akro filie cr(n) Și. | - 

Traducere. Cu mila lui: Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domn Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră, 
cine va căuta la. dânsa sau o va auzi citindu-se, că aceste adevă- 
rate slugi ale noastre, popa Andrei şi Filip şi Mihul, fiii protopo- 
pei Simion, au slujit nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De 
aceia, noi văzându-i cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, 
i-am miluit cu osebita noastră milă şi le-am dat în “Ţara noastră 
Trâmedecii la Cuţitna, unde a fost Bratul Micul şi Nan şi seliştea 
Micului. Aceste să le fie uric cu tot venitul, lor şi copiilor lor şi 
nepoților lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepoțţilor lor şi întregului 
neam al lor, cine se va alege mai i deaproape, nestricat niciodată” 
în veac. 

lar hotarul acestor sate să fie cu toate vechile lor hotare, pe 
unde au “umblat din veac. 

lar la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scri- 
Sului Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, 
llieaş Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor 
noştri, credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului 
Vâlcea şi a copiilor 'lui, credința panului Cupcici vornic, credinţă 
panului Negrea, credinţa panului Giurgiu şi a copiilor lui, credința 
paânului Nesteac şi a copiilor lui, credinţa panului llieaş şi a co- 
piilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului 
Isaiea ceaşnic şi a copiilor lui, credinţa panului Domoncuş stolnic 
şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării noastre, fie 
din copiii noştri, fie din seminţia noastră, . sau pe cine Dumnezeu 
îl va alege să fie, acela să nu strice dania noastră, ci să întăriască
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- şi să înputernicească, pentru că le-am dat, pentru a lor dreaptă 

şi credincioasă slujbă, 
Iar pentru mai bună intăritură a acestor toate de. mai sus 

scrise, am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul, 

să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 
In Suceava, în anul 6935 Septemvrie 16. 

Pergament cu 'pecetea lipsă, la Acad. Rom. XXXVII/5. Per- 

gamentul foarte supţire. In multe locuri şters. Pe dos: Trimedecii 
pe Cuţâtna, la Vasluiu. La Potropeşti, Potropopeşti. O copie la Acad. 

Rom. ms 126, dăruit de [. Bogdan. E citat în lucrarea acestuia, 
Cnejii români, Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 26 (1903) secţ. ist. 
p. 26. Data de lună ce(n) nu e sigură, uricul fiind şters, S'ar putea: 
citi şi re(u), lanuarie. 

Pârăul Cuţitna de care e vorba în document se numeşte azi 
Cuţicna sau Cuţigna, din judeţul Vasluiu 1. Este pomenit în multe 

urice vechi. Aşa în 6998 (1490) Ianuarie 182, amintindu-se pe el, 
cu uric dela Alexandru cel Bun, Mirceştii, Dănceştii, Păşcanii ua 
sScu)uruou. In 7003 (1495) Ianuarie 10: ua RSuuruon . . . dodiz- 

„uiziu, In uricul din 7007 (1499) Noemvrie 26, în hotarnica sa- 
„telor, cu uric dela Alexandru cel Bun, Rusi, unde a fost curtea lui 

Stan Popovici, Călugăreni, unde a fost Giurgiu Călugărul, Dumeşti 
unde a fost Dadul, se-vorbeşte de ao eeru Yotpiurruon 4. Aseme- 

-nea în 7011 (1503) Octomvrie 65. Cuţitna să fie în legătură cu 
cuţit ? — Trâmedecii se numesc azi Potropeşti6 sau Protopopeşti7, 

-sat în comuna Tăcuta, judeţul Vasluiu, aşezat în. adevăr pe Cu- 

țigna 6. Satul este foarte vechiu. Aici fuseseră din vechime, în se- 

colul al XIV-lea, ca: cneji, juzi, vătămani sau ca stăpâni, :Bratul 
- Micul şi Nan. Satul se numea Trămedecii. S'a impus însă după 1427 

numele Protopopeni, după protopopa Simion.—Seliştea Micului va 
-îi fost. alăturea. 

Regiunea locuită în veacul al XIV-lea, î în părţile Vastuiului, vine 

imediat la nord de cea de care ne vorbeşte uricul din 6908 (1400) 

1 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 62. Harta stat. major, planga Codăeşti. 
2 1. Bogdan, D. Şt, 1 p, 391-393. * : 

3 Ibid, 2 p. 40-41. 
4 Ibid. p. 163, 165, Poate hotarul lui Stan Preuţescul din 6908 (1400) 

Fevruarie 11 este satul Rusi, din acest uric. Vezi mai sus p. 3l, , 35-36.. 

3 Dist. geogr. al jud, Vastuiu p. '147. Frunzescu, Dicţionar topo- 
grafic p. 377. - na E 

7 Dicţ. statistic al României 2 p. 984. In! Frunzescu, : Dicţiorar topo- 
„grafic p. 382. Protopopeni e şi o moşie nelocuită, în jud. Vasluiu, -.
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Fevruarie 111. Deci aceste regiuni erau ocupate şi locuite din a- - 
dâncă vechime. Lucrul se întăreşte cu arătările din uricile dela Şte- 
fan cel Mare, aduse mai sus, 

64. 

Suceava. 1427 Octomvrie 15. 

Alexandru Voevod dăruieşte lui Oancea şi soției sale Nastea un 

sat la Cărpiniş, unde a' fost casa lui Dobrăcin şi Bratul 

| „Pleşescul. Se arată hotarele. 

T ma(c)rit Basie An sata Apz ROERSAA PSENSAAPR BEMAN MOA= 

AdRERON UHUNMZ SHAMEINTE HCCHMA ANCTOAA . Hatuti (1) -oychaz RTO 

“Dă H4 CVAPITA HA ErO CVeaniniii TA UPS OBE POPZ HCTHIMURIN CASPA 

HAI Wâtltia CASKHAă HAMAĂ IpARSR Hi REpII0Id CAS:RBOIS. "TRAVZ Ani 

„RHAERUIE EFO NpaRSp Hi REpHSR CAS:teS Ao na(c) HAACRAALI ECAIRI EFO 

CCOBNOP HALE Ma(C)THR HI Ada ccm EMS Hi ie ro HacTu 34 
HYZ CAS:KBS O MAUlEii SEAMA OY MOAAAECROIN EAHO CEAC Ha FpABCEnI()) 

“PAC BNIAZ ADMA ACEPZUNNORA. îi BPITSAR DAcuIECRSAZ, 110 Bhi MAMA 

CVpukn cz CVekAz AOYOACAA 11 AkTEMA PO 9 HMAETZ ui A kTEAMZ 

HACTHNRIMA 19 2 ACBpzuune(a) ui cuS en me cer) w(7) ApSra en 

MS, Oyekmz,. pane ui cyuSuaroaz H(X) n npacyuțuaroaz up) ui 

NpApSpATOMz H(5) Hi BpaTiaMă WANUHURIMA H CECTBAMz EP9 Hi Ak- 

“TEMz (5) n cyuSuareaă u(5) n upaepusuatonă u(4) n npamSpareas 

Hy) si BăcemS poaS H(ţ) RTO ca HSREPETA BANRUIA NEnopSUleno Hi= 

Roata kai RRunnil_a XOTapz 'romS ctaS u3 acas w(7) onpuua- 

ROBA CEAA NO CTApoMt YOTApERU HA "BRAUN, "Ta EH 69 POPA CTapnlaă 

XOTApEMA AC LiSui Matia, 10 CTApoM$ VoTapR Hi Ww(7) nana Mnikanac= 

RiIYA. CEA 1 W(7) alea No cTaponS xoTrape w(7) Bachy cropouz 

RSAa w(7) ka Oua, a na re (er) nkpa nauiere r(eA)ra th 
UEIICAMIATE Aaa Apa BOERSANI Mi BRPA RZBAREAENINATO Cid r(e)aa 

AM Manu ROEZOANI 1 BEpa B&CBĂZA AkTEH Hai 1 Bpa BOA 

HAnyz, BEpa naua Muganaa n Abreu er, ka MANA RAZULL Ii A ĂTEH 

“ere; ka Data KSnunua AROBUIRA, &kpa Mana HErpuna, n'kpa nana 

mpa Bparonenoro n AkTei sro, Rkpa DANA MECTARCRA H AETal 2 

tr5, Ekpa Nată naitaua ni ARTE ere, Ekpa Manta Aaa ni ATEI ere, 

B'kpa nana HCaa uauiniia HATE EG, R'kpa DAnă 2 păta ROMETA= 

1 Vezi mai sus p. 31-35.. 
2 Originalul are. Akeu,.
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SPERAU RĂpA Bpariu erou rkpa fâna AamanSua eroanita n ''kpa 
"nana wnguuitaza ai Abreu "(£), nkpa naua HBaa, B'kpă uata nerpuaa 
vaita, Ekpa nana trbata n EEpA MAHA ROCTHUA WOETEMIIIRA N 
pa ovekyz noapa BAMHEE. MOAAaReni($) Reantni(5) n Maani(). a 
'N9 HAUIEMA NROTĂ RTO HAMETZ ENITII TOCUOAAPA NAME SEMAH Hai 
w(7) alren naunjz nai w(7) naiuero namene nau BS(A) pro noro na 
NBBEPETA BHITU (TOTZ) 1jo BhikS Cucilo)pSuinaz Hamere Aanita ii na 
NEO SPEpECEAENItA aan 19 ENI HAVE) OVTEEBANANL 1 OVRpA(NIAN 3)4 
HS:RE ASA ECAMI HZ SA HĂZ NpanSr ui Rpusţio CASES. 4 na BOAz- 
Wet noTrpa(A)enie TonS eăcemS nituenuicatintoS tztaRatt Caini caSsk 
HAIUEMS HRAURKORA EpATaeauuS nicaru vi npunkeiiui nedarz nanuS 
cEMS ancrS. nauiem$, o couagk Bab(7) îiăe m(c)ua wrrenpina ci. 

Traducere: Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domn -Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 
tuturor, cari vor 'căta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că această 
adevărată slugă a noastră Oancea ne-a slujit nouă, cu dreaptă şi 
credincioasă slujbă. De aceia noi văzându-l cu dreaptă şi credin- 
cioasă slujbă cătră noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă şi 
i-am dat lui şi femeei lui, Nastea, pentru a lor:Slujbă, în “Ţara 

„noastră, în Moldova, un sat la Cărpiniş, unde a fost casa lui 
„Dobrăcin şi Bratul -Pleşescul, să le fie uric, cu tot venitul, şi co- 
piilor lui, ce-i, are, şi copiilor Nastei,- care-s cu "Dobrăcin, şi fiului 
ei, ce-i este de Ia alt bărbat al ei, tuturor, asemenea şi nepoților 
lor şi strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi fraţilor lui Oancea 
şi surorilor lui şi copiilor lor şi nepoților lor şi : strănepoţilor lor 
şi răstrănepoţilor lor şi întregului neam al lor, cine se va alege 
aproape, nestricat niciodată, în vecii vecilor. 

„ Iar hotarul acestui sat, din jos, de: la satul lui Oprişac, după 
vechiul hotar, la Başeu, apoi în sus, după vechile hotare, până la 
Şuşman, după vechiul hotar, şi de cătră satele panului Mihail şi 

de cătră pădure, după: vechiul hotar, din toate părțile, pe unde din 
veac au umblat, 

Şi la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scrisu- 
"lui Alecsandru “Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele 

llieaş Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri” şi "credinţa boeri- 

lor noştri, credința panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panu- 

lui Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, cre- 

dinţa panului Negrea, credinţa panului. Giurgiu dela Frătăuţi şi a 

“copiilor lui, credința panului Nesteac şi a copiilor lui, credinţa pa- 

10
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nului Ilieaş şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, 

credinţa panului Isaiea ceaşnic şi a copiilor lui, credinţa panului 

Giurgiu Jometate şi credinţa fraţilor lui şi credinţa panului Dămă- 
cuş stolnicul şi credinţa panului Oprişac şi a copiilor lui, credinţa 
panului Ivan, credinţa panului Negrilă ceaşnic, credinţa panului 

Ştefan şi credinţa panului Costici postelnicul şi credinţa tuturor 

boerilor noştri moldoveni mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Țării noastre, fie 

din copiii noştri sau din seminţia noastră sau ori pe cine Dum- 

nezeu îl. va alege să fie, acela să nu le strice dania noastră şi 

întăritura noastră, ci să le întăriască şi împuterniciască, pentru că 

le-am dat, pentru a lor dreaptă şi credincioasă slujbă. 

lar pentru mai bună întăritură tuturor celor scrise mai sus, 

am poruncit slugii noastre, lui Ivaşcu Brateiu, să scrie şi ! să lege 
pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

In Suceava, în anul 6935 luna Octomvrie 15. 

Originalul era în '1912 la d. Ventura, din Botoşani. Avea pe- 

“cetea cea mare de ceară roşie atârnată. Pergamentul era foarte 
bine păstrat. După o copie a mea l-a publicat d. Ghibănescu în 
Arhiva soc. şt. şi lit. laşi, 25 (1914) p. 175-177 şi reprodus Ghib. 
Sur. 18 p. 18-20. Tot după original a fost publicat de N. Iorga, 
în Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 36 (1914) p. 131-132. Un 
suret al clucerului Pavel Debrici, din 1816 Septemvrie 17 e pu- 
blicat de preotul din Bucureşti, C. Bobulescu, în Revista Arhive- 

„lor, Bucureşti, 1 (1925) p. 261-272. O fotografie de pe original - 
în colecţiunea mea. 

Este vorba de satul Dobârceni, din comuna Bârsăneşti, ju- 

deţul Botoşani 1. Aşa e numit satul şi în hotarnica din 1818: Do- 
brăcini 2. Regiunea în care vine satul se numea la Cărpiniş. (slav. 
rpageRiy) 3. Aici din vechime fusese casa lui Dobrăcin şi a lui . 
Bratul Pleşescul. Dobrăcin. fusese bărbatul dintâi al Nastei, soţia 

lui Oancea din uricul din 1427. Ea mai avusese încă şi alt 
bărbat. Dela Dobrăcin îşi. are numele satul. El e de la începutul 
veacului al XV-lea. Interesante sânt lucrurile din hotarnica satului. 

1 Dicţ. statistic al României 1 p. 120, Frunzescu, Dicţionar topografic 
p. 163. In Harta stat. major, planşa Ştefăneşti, satul e numit Dobriceni. 

2 Revista Arhivelor, Bucureşti, 1 (1925) p.272, nota 1. 
3 Ibid. p. 271, nota 1. In Catagrafia jud. aşi, din 1820 CArhiy, Stat. 

laşi, Tr. 166, op. 184, dos, 20) satul e numit Dobârceni.
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"Hotarul la meazăzi pleca dela satul lui Oprişaci, cătră răsărit, că- 

tră Başeu. La miazăzi de Dobârceni vine satul Bârsăneşti. Să fie 

acesta satul lui: Oprişac? Hotarul apuca apoi pe Başeu în sus, la 

hotarul lui Şuşman. Acest hotar este satul Cişmăneşti, dela nordul Do- 

bricenilor. Satul e în comuna Mihălăşeni, judeţul Botoşani 2, In âpropi- 

ere de Cişmăneşti, în comuna Mihălăşeni este şi un satBrăteni, caree o 

amintire poate a lui Bratul Pleşescul 3. Satul Cişmăneşti îşi are numele 
deci de la vechiul Şuşman 4. Poate în acest unic uSiumau reproduce pe 

Ciuşman, primul in reproducând, poate, şi aici. sunetul 'moldove- 

nesc & (în loc de ci, din limba comună). La apusul Dobârcenilor 
veneau satele boerului :Mihail. Acesta este vestitul boer Mihail de 

„la Dorohoiu5. In uricul dat acestuia în 6945 (1437) Dechemvrie 
20, se pomenesc între numeroasele lui sate şi oy rpazenu ceao rae 
cra(n) cnAn(7) n o Euuinin KReneă rpass(6) na Eau rage mase 
eianTrz 6, Satul Mihălăşeni de lângă Cişmăneşti va fi fiind în le- 

__gătură cu satele.lui Mihail, din aceste părţi7. . - 
Uricul din 1427 este important,. pentru că ne arată vechi 

sate, în regiunea Başeului. IE 

| 65... 
„1427 fără lună 

Alexandru Voevod dăruieşte lui Onicică un sat în. 
Căârligătură, unde este casa lui. . 

"Cu mila lui: Dumnezeu, Noi Alecsandru. Vvd. Domn Pămân- 
tului Moldaviei: facem ştiut cu.acest hrisov al nostru tuturor carii 

"1 Oprişac probabil e acelaş cu boerul din 6929 (1421) Dechemvrie 13 
(mai sus p..122, rândul.3, aici şi Be(E) wnpuiua(k), probabil fiul celui din- 
tâin), din 6931 (1423) Martie 12 (ibid p. 154 rândul 18), din 6933 (1425). Mai 
12 (ibid. p, 173 rândul 30). : a 

2 Dicţ. statistic al României 1 p. 122. Frunzescu, Dicţionar topografic p. 
119, Harta stat, major, planşa Ştefăneşti. Tot aşa în hotarnica din 1818, Re- 
vista Arhivelor, Bucureşti, 4 (1925) p. 272 nota 1. Catagrafia jud. Iaşi, Ar- 
hiv. Stat, Iaşi, Tr. 166, op. 184, dos. 20, . o . Pt. , 1220 Harta stat. major, planşa Ştefăneşti, Dic. statistic” al României Î, 
p. . . . ” - . . - ă . . - 

„_4 Pentru nume Şuşman, în timpul lui Ştefan cel. Mare cp. LI. Bog- !: 
dan, Dşt. 1 p. 155, 350-351 şi boerul lui Ştefan cel Mare, diacul Isaica Şuş- 
manovici, din 1459-1472, ibid. p. 9-167. - " - 

5 M. Costăchescu, Mihail de la Dorohoiu şi satele lui, în Buletinul 
Ion Neculce, fasc. 6 (1927) p. 345-352, Pe ai 

6 Ibid. p. 348, 352, ' 
7 Pentru PpAse&H, Cărpiniş cp. uricul din 7062 (1554) : Marţie 20: 

„unde au fost Şandri, anume pe Beşău, la capul Cărpinişului“, N, lorga, Stud. 
şi Doc, 6 p. 75. 

e



10 

15 

20 

30 

200 "1451 

pre dânsul vor căuta sau cetindu-să îl vor auzi, precum că acest 
adevărat sluga: noastră Onitco ni-au slujit” nouă cu "credinţă şi 
dieptate. Drept aceia, noi văzând a lui driaptă şi credincioasă că- 
tre noi slujbă, l-am miluit pre dânsul cu osebita noastră 'milă şi 
i-am dat lui în pământul nostru, un sat la Cârligătură, unde este 
casa lui, ca să fie lui uric cu tot venitul şi copiilur lui şi nepoţi- 
lor lui şi strănepoților lui şi a tot niamul său, nestrămutat niciodi- 
nioară în veci. 

Iar hotarul acelui sat să fie. împrejur, precât ar fi de îndes- 
tul unui sat. 

" lar la aceasta este credinţa noastră a mai sus “scrisului A- 
lecsandru Voevod şi credinţa a prea iubitului fiu Domniei mele 
llieaş Voevod şi credința a tuturor copiilor noştri şi credinţa boe- 
rilor noştri, credința domniei sale a lui Mihail şi a copiilor lui, 
credinţa domniei sale Vâlcu şi a copiilor lui, crediriţa dorhniei sale 
Cupcici 1 vornicul, credința domniei sale Negrea2, credinţa dom- 
niei sale Giurgii şi a copiilor lui, credința domniei sale Nesteac3 
şi a copiilor lui, credinţa domniei sale Iliaş şi a copiilor lui, cre- . 
dinţa domniei sale Danului şi a copiilor lui, credinţa domniei sale 
Isaiei paharnicul şi a copiilor lui, credinţa domniei sale Damacuş 4 stol- 
nicului şi credinţa tuturor boerilor noştri a Moldovii, celor mari şi mici. 

lar după viaţa noastră cine va fi Domn pământului nostru, 
sau din copiii noştri, sau din neamul nostru sau ori pe .cine îl 
va alege Dumnezeu, acela să nu-i strice lui a noastră danie, ce 
mai vârtos să-i întăriască lui şi să-i înputerniciască, căci noi i-am 
dat lui pentru a lui: driaptă şi credincioasă slujbă. 

Şi spre mai mare 'tărie tuturor acestor-de mai sus scrisă, am 
poroncit credincioasei slugei noastre, lui Neagoe marelui logofăt, 
de a scrie şi-a lega pecetea noastră de acest adevărat hrisov al 
nostru, 

La anul 6935, 
„lar.în dosul uricului încă « se vede insemnat cu aceiaş 'slovă 

veche, sârbeşte: pe Sineşti, din Cârligătură, care -sau tălmăcit 
din limba sârbească în cea moldovenească: de mine gios iscălitul, 
din cuvâul în cuvânt, întocmai, la anul 1854, Septemvrie 25, în 
Iaşi. Hrisantie leromonach“. 

1 In Suret e Constantin, 
2 Ibid. Negrei. 

"-8 Ibid, Nastasie, 
4 Ibid. Dumitraş.
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“Documentul. :acesta 'l-am: luat: din - :Arhiv;: Stat. “Bucureşti, 

Condica: : Mitropoliei Moldovei ,din-185..;.. In: Condica ::din: 1818, 
documentul nu. există. Originalul : :care:era, :cum: se. vede, la 1854 

la Mitropolia din laşi, nu.; se :mai: păstrează., HA: fost publicat: d de 
„Ghib.-Sur.:18 p.. 20-21; e pe i ec ma op 

„ Onicică este. Onicică. din Cârligătură,, cunoscut din. uricul din 
7009 (1501) Dechemvrie :14.: Aici, e: vorba de. Giurgiu . - Palmeş, 

fiul lui -llieaş, nepotul lui wunukeab-wr kpAairărSpn, care” vinde: 0= 

cina din uricul bunului său Onicică: şi cu privilegiu dela “gexandru 

cel Bun, „un sat'la Cârligătură;: anume Oniccani, lângă -Sineşti« 1 
- In hotarnică ;se arată că Onitcanii veneau între :Sâneşti şi Goeşti 2, 

exact pe. locul unde: vine :azi: aşezat satul. Storneşti, .care .s'a: mu- 

tat târziu. de tot, din şesul. Bahlueţului, pe moşia-veche; a. Onitca- 
nilor. Prin uricul din. 1501, satul e. cumpărat de: Ştefan: cel Mare 

şi dat Mănăstirii: Putna,, de. unde, în..1759, satul trece în stăpâni- 
rea ; Mitropoliei Moldovei 3. E. vorba - cum : se. vede. în uricul. din 
1427 de satul Onişcani, azi în. trupul - moşiei Sâneşti, jud.: laşi 4, 
Din Onişcani. azi nu a. mai rămas nici o amintire, care. totuşi mai 
trăia pe la 1850. Onicică e pomenit şi în uricul din..7001- (1495) 

„Martie. 7, că-:avusese. în; irecut moață în ; Bahlueţ5.: . 

66... . Soy € ca î , Pope 

Suceava. 1428 Fevruarie, 16. P PR îi 
? 

” Alexandru Voevod întăreşte ocina fiilor lui Stan, cae. şi a, 
“fiilor. lui Șerbco, două sate, Lucavej şi Pancouţi.. 

mă(e) TIR Băi At anda ph BOiBOAa' "vocnsAâpă 3Btâtan Mea- 

AdRCRON Wu Ata "SuamenuTe necaz ANCTEAMS Na ia setate KTe 

„1.Î. Bogdan, D. Şt. 2 p.- 183: Ene CEao na. Râpanrare ph. ». na 
nat. WUBURAHN NOAAN Cine e 5 punale eTapse, yo, aaa oi 
RA DAAMEIIIb A kAa Ero WHIIWRERO wWT  FapAnraTspui wT r Abaa Haunt-, 
ro Wwr aAtăani Apa. BOEROAbI,! - 

2. Ibid, p. 184: "X9TPap 1.1. BepyA nouztutun : ME vera) 
H POE WT7 BOVRORHII Norte ao: HCILOCRAET "CA WHHURORSR ; RHUE 
OR... 

PS 3 Pentru istoricul. satului, vezi M. “Costăchescu, Satul Sâneşii, Onis- 
cani etc. în Buletinul-lon Neculce, fasc:'4 (1924) 'p. 2-7.: - ! 

4 Dicţ. statistic al României 1 p. 472. Harta stat. major, planşa Po- 
dul iloaei, 

5 Ghib. revista Teodor Codrescu (laşi), 1,(1916). p: 82: „Hâ. Gayasr- 
UE PAE BHA MAH WHnukotz, ii i 

13%
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Hă?u% CYăpuTz! an ro. OVeAnIuIĂTA UTSUi CXELTOTH HETHIIURII cAS- 
Fi BÂLIH CRINORE-CTPANA! ASRĂREUROTE, ISBHE N -KOBAtA ni CECTpA HR Me 

rpSia n ChiHIzE : UIP5RORH, CHEN uikecTa -ui: “Afennuna HI IAA po 
CAS: Hall "Haz (H(X) "NprA OBE NpABO'H REBHOI CASIERIE, A ANCA caS- 

„RAT% OHH MAMA Npateh ui ekpueR CASARORe TEAZ Mhi - RHA ERIE 

(E) paote “n 'BkpuSR. caSBoR "A NăCA RAAGRAAN "CARI HA OCOB= 

USB Mâtunei : “Ma(c) Tit HNOTREPANAN ECMhI HAM orunus “i X) ee Ad- 

ue amy) ETONSUHBUIHYA DpEARORKH Adau ECMHI HAMZA OY Haultit 

sean :ABk ceai lia HAMA : aSRaReUuă " naukeEui “i 'ex'ovenan uoak- 

Hamui - He 'Akebii 1! 3 NOTORNI 7 îi cepeToaă “ropk'u MIŞCĂ pr 1 

REZ UMANA 'TAPAO AŞA: XoTapz | HSAARHĂ, eBni MA OVpHRs că "everke 

MA ACKeAOME n AETEMBI HZ Ho uSuarema nl) su: past HSuaToaa 

(0) n: npaptpaTroaz uz ui BZCEMS pOAS XE neniepSuieuie HREAN Bă 

gin 'ehkunhin. 4 XOTapx "ThAMA ARCA "ceAdaa: că nzetan enouaui 

CTApEI A Yo rapit RSAa- oHBaaii: o('7) prkia. a na To re (7) Bkpa ta 

Iuero' TOCNSACTEA RAIUUE NHCaHuaro - “anca Apa * ROERSAnI N R'EpA Bas» 

AISBAFHHATE CRINA POCNOACTEA AH "ATALUIA : ROERSANI "1 i'kpa o“ c(y2) 

akren naun(y) H BREBA BOAPh! RAUINĂE; EEpa nata “Mukantaa n A kre 

fre: BEpă. Naua Bazun " AkTeN ere, Rlpa Nată  RSNUHUA AROpUuiRa îi 

Are ere, BEpa nana - Hrpi, “ Rbpa nataAparoma 'RkTasa, &EpA 

nana Spiiă paToReRore H AkTren sro, Rkpa nana ueeTaRa"n AkTreu 

ere, Bkpa- NaHa HATAUA H atrar tre, Ekpa NANA Aaa H A'bren ere, 

nkga naita NCAA YAUHHRA N Akreu ere, &kpă Nata „AOMERSIIIA CT 

na si Areni. ere, Rkpa' naita: Spa ROASTATELtiUA H EpATIN poi 

_AET n), Bkpa nâtta enpuurk n AkTEn Ere, Bkpa nana XoARa ad- 
ASpnuekore- n BpaTA 40 NAHă AERA și AkTUI nt), mpa NANA HARSIUA 

BHCTApUNRA n ARTA EPo, Bkpa Nana ROCTILIA ISCTEANIUIRA,; “Rkpa Dana 

HECPHAA Wata, Rpa ANA BHAABEI. auinHRA RHATHUA 4 arkpa oyekyz 

BOAPh, HalHy 4 BEAR " MAahiy ze 4 nN9 viamoaa2 sune KTO H- 

META EWITH POCNOAAPĂ MATE BEMAN Ha „() aka Matia Han 

(7) HALIEFO NAFMENE Măi BS(A) KTe Koro recnicAn GB: HSEkpeTa, EH TH 

WioRi HA nene pStuitani Hauero Aa A n OPTEREpRA TA n  BanieâniA 

“a IMOERI HA& CTEPEANAUL HI OVEPANILAN Bans(2%) Aâau, feMni HAVA 

sa H() npatoRkpuS caS%B$.. a Ha Boault oVTRZpEALHiE ToA$ RsceMS 

RRIIDENHCaAnti OAS ratan : cati: caSsk  naneAS RkpuonS nan$ kre 

asroders nucaTu n nputtenrii near) uaui$ E, cemS ancTS names, 

„MNCaaz MANIE pariu S%. couank. kA. ae, 5 SuAs, „Maeta. „penps- 
“. 

apia sii : i. in - NE 

  

i UI SI IRRD II) ICI E a a ati ; 
1 In document OTApz. DO 
2 Sic. N aaa
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" Traducere, Cu--mila lui Dumnezeu, - Noi: Alexandru :Voevod, 

Domnul “Ţării Moldovii, facem - cunoscut. şi cu - această cartea 

noastră tuturor cari: vor căuta la dânsa sau:o vor auzi citindu-se, 

că aceste adevărate slugi ale noastre, fiii lui Stan Lucaveţ,;:lurie 

şi Cozma şi sora lor, Motruna şi fiii lui. Şerbco, Simeon şi Cos- 
tea şi Dieniş şi Şandru ne-au slujit nouă înaintaşii! lor cu. dreaptă. 
şi credincioasă slujbă, iar astăzi ei ne slujesc nouă' cir dreaptă şi 
credincioasă - slujbă. Deaceia,: noi văzându-i cu:dreăptă' şi 'cre- 

dincioasă slujbă cătră: noi, i-am - miluit 'cu deosebita noastră. milă 
şi le-am întărit ocina 'lor, danie încă! de la sfântrăposaţii. înain- 

taşii noştri şi le-am dat: în Ţara: noastră două sate,: anume Luca= 

veţul şi Pancăuţii şi cu toate poenile şi cu pădurile şi' cu pâraele 
şi pe: Siret în sus, şi cu,' Mihodrea al căror:hotar. se alătură -de” 

ele, de demult, ca să le fie uric cu totvenitul şi copiilor lor. şi ne= 

poților lor şi strănepoților lor şi răstrănepoţilor : lor şi întregului 

neam al lor, nestricat niciodată, în vecii vecilor, 

Iar hotarul acestor două sate cu toate hotarele lor cele veci, 

pe unde au umblat din veac. i... i ui 
“Si la aceasta este credința Domniei noastre : mai sus scrisu- 

lui Alexandru ::Voevod şi credinţa iubitului fiu al. Domniei mele 
llieaş Voevod şi credinţa tuturor. copiilor noştri şi: credința. boeri- 
lor noştri, credinţa -panului: Mihail. şi. a copiilor lor,- credinţa: panu- 

lui Vâlcea şi a copiilor lor, credinţa :panului Cupcici - vornicul şi a 

copiilor lui, credinţa panului Negrea, credinţa panului Dragoș Vi- 

teazul, credinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor lui,:cre- 
dinţa' panului' Nesteac. şi. a copiilor lui, credinţa panului Ilieaş şi a 

copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, credinţa: panu- 
lui Isaiea ceaşnic şi a copiilor lui, credinţa panului Domocuş stol- 

nicul şi a copiilor lui, credinţa -panului Giurgiu Jomotate şi a îra- 
ților lui şi a copiilor lor, credinţa panului Opriş şi a copiilor lui, 

credinţa panului. Hodco dela Mămorniţa' şi'a fratelui său pan Leul 

şi a copiilor lor, credinţa panului lacuş visternicul şi a copiilor lui, 

credinţa panului Costici postelnicul, credinţa panului Negrilă ceaş- 

nicul, credinţa panului Bilau ceaşnicul Doamnei şi credinţa - tuturor 
i Dic boerilor nostri mari şi mici, , Di tii 

Dumnezeu va alege să fie, să nu le strice dania noastră şi întă- 

ritura şi cartea, ci să le întăriască şi împulerniciască, „pentrucă 

„le-am dai, pentru a lor drept credincioasă slujbă. i a 

lar pentru mai bună întăritură tuturor celor de măi sus "scrise,
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am. poruncit slugii .noastre, . credinciosului . pan Neagoe logofătul, 
să 'scrie şi.să lege” pecetea noastră” cătră această carte a noastră. 

“TA 'scris' > Ivașcu Brateiu, i în | Suceavă, în: anul 6936 luna Fe - 
Vruarie: 16.: i aice Pe 

„ra _ 2 
j ; II - 

:- Originalul:e era a. 1879 la: Cc, Vasilco, din Bucovina, O co- 
pie a, Acad. Rom. ms '126, dărait de.L. Bogdan. A fost publicat 
ge “Teodor -Belous, Câteva documențe ruseşti şi româneşti ale: ve- 

chilor: domni ai". Moldovei: (ruseşte), Colomeia 1879 p. :30, cu data. 

greşită: 6931, . în ' loc de 6936, prin confundarea lui s cu ». De 

aici a fost reprodus: în, Ghib. Sur..5'p. 1-5, cu observaţia că data 

documentului trebuie:să fie 6936. Boerii, în adevăr „corespund cu 

cei din:1428.. In traducere "germană e: „publicat de Wick, -.Woro- 

netz- und Putna. 2;p.:.199-201, :;cu. data 6936 şi menţiunea H. S,. 

Perg.. „Ksl.; ceia ce înseamnă, că la 1886. uricul era, poate la: una 
din aceste mănăstiri.- ţ . 

„- Satul-Lucavăţ. este, pe “Siret” şi langă Mihodra' în Bucovina, 

în districtul Vijniţei Î. Aici găsim Lucavăţul de sus şi Lucavăţul de 

jos, din care: unul poate; fi vechiul sat Pancăuţi, care azl-nu mai 

este, ca :nume.: Satul Lucavăţ e pomenit ca fiind + în „(inutul Suce- 

vei, în 6998: (1490) . Martie: 152... 
Stan. -Lucaveţ şi: Şerbco, - spune; uricul, aveau : aceste sate da- 

nie dela predecesorii lui „Alexandru cel.Bun,: sânt deci 'contimpo- 

ranii. descălicării.: Urmașii acestor. boeri şi. uricul dela, Alexandru 

cel Bun sânt. pomeniţi şi în, 1667 Martie : 123.. SI 

„Satele: sânt foarte vechi, „având ca întemeitori. :pe. Luca şi 

Panto; „Erau. şi, în vremea  descălicatului, Si i țe 
ta. . pir . . . 
i A ai : | ua azi 

| pa [FIRII i, Ri pa . GT. ra „i 

în „i 1. Suceava. 1428 Aniilie 3. 

| Alexanăru: Voevod. dă boerului său Opriș satul Oprişan pe 
Şrnuz. a 

Suceava, 6936 April 3 
EI IEI ic 

Ra „ Dementa “aşa “rezumat aaa dă Index „Zolkieviensis 

1IL "Bogdan, D. st, 1 p. a: Harta Buicovinti,: de Ed. Fischer. | 
;:2 1. -Bogdan, cit. p. 406. Pentru Pancăuţi cp. mai. sus 'p. 56 şi 59. 

3, Ghib. Sur. 5 p.5. Cp. N. Iorga, Stud.:şi Doc. 5 p..404. Asemenea 
Alex. Nitencu, Doc, mold, „din Bucovina, Cernăuţi 1929 p. 9 17 etc, aa
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Candela (Cernăuţi) 3 : (1884) p. 688 ;nr.:33«: Derselbe. (Alexan: 
dru Voevod) - schenket seinem Bojarn Oprysza :das:.năchst::des : 
Flusses Szumus gelegene Dort Opryszany 'ddto. Suczaiwa 6936'den - 
3 April“. Uricul a făcut parte din documentele Mitropoliei Moldo- 
vei, “duse: de Mitropolitul Dosoftei. în Galiţia şi! azi” rătăcite, In 
1783 era în -arhiva iprincipilor Radziwjlt din. Zolkiew.. -::: 1 

Este vorba':de 'satul : Oprişeni, din judeţul - Fălticeni (fost: Su: 
ceava) 1, aşezat pe. Somuz, din: sus: de” Buciumeni Şi Fălticeni 
vechi2, :: . .... ! : 

Boerul: Opriş,: întereietorul satului, apare ca: Ion: Opriş, în:. 
ire boerii divanului, 'întâia oară: în 6928: i(1420) “Aprilie 253, apoi 
ca Opriş, în 6934 (1426) August 124, 14265, în 6936 (1428) Fe: 
vruarie '16 6, Aprilie 157, “Aprilie 228'şi în alte: -urice din! acest an, 
în 6937. (1429): Fevruarie: 19: şi în 'alte -urice din -acest an, apoi 
în 6938 (1430) Dechemvrie 23 10. In :6943 (1435) Ianuarie. 3, apare 
un Raspop Oprişii, Opriş nu'e: „acelaş, cred, cu boerul: Oprişac, 
din 1427 Octomvrie15 12, -! aia AR ai: 

Satul Oprişani e de la inceputul veacului al XV-lea, 

68. | 
28 Aprilie 8 

Alexaxdru' Vozvod “dăruieşte lui Tâvădar satul lui pe Berheci 
şi un loc de pustie pe Pârâul Melişeoae. 

pr. 

„6936, „April: e Suret scos de: dascalul: 'Evloghii de pe:ispi- . 
socul Domnului :Alicsandru Voevod, prin. cari să cuprindi că au 5 
dat unui: Tăvădar-:satul.. lui: ci. iaste. pi „ Berheciu, uadi iaste casa 

1 Dicţ. statistic al României 2 p. 856. A 
* 2 Harta stat. major, planşa Fălticeni. E 

"5.8 Vezi mai sus p. 136, rândul 6. ie e 
„4 Ibid. p..178, rândul 26. Pe, 
"5 Ibid. p. 182, rândul 31, o _ m 

- 6 Ibid.:p. 202, rândul 25, ..:: :.. ti ii. o it ma 
„7, Uricarul 18:p, 1. | PA 
'8'Ghib. Sur. 18 p. 22. a 
9 Wick Woronctz und Putna 2, p. 147, 

10 Acad..Rom. ms. 4606, fila 13r...... : a 
11 Acad. Rom. LX |1, Uricarul 10 p. 226-227. EI 
12 Vezi mai sus p. 196,-rândul 19 şi 20, p. 197, rândul 2 şi p.. 190. Alte 

sate cu acest nume sânt Oprişinţii. din 1418 Martie 17 (vezi mai sus p. 
.129-131) din districtul Siretiului, din Bucovina. şi. perisesti la „Zeletin, din 
660 (1452) Dechemvrie 21, Acad. Rom. LXXV.| 1. p. 

4
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lui, şi un loc din pustie.pe pârăul ; Melişcoae, a cărue hotar să-i 

fii hotar, cât a fi de agiunsu unui sat. lar hotarul. satilor acestora 
să. fii „după hotarul cel vechiu. Fi : 

Li “Documentul regest de mai, sus Lam s scos dintr un Hrisov din 
1827 lunie 10.(e vorba.de satele  Grădeştii, Piţcanii, - Meleşcanii, 

Turcinoasa, :Doroteiul,  Frumuşălul, Mohorăştii,. Motoşănii, Răspo- 

pii, Sănăteştii, dela. ținutul: Tecuciului) 1. Este vorba de două sate. 
de la judeţul 'Tecuciului, anume Tăvădăreşti şi Meleşcani, din co- 

„muna; Vultureni 2,, sate- aşezate pe: Berheciu. Pentru aceleaşi sate 

şi tot.lui. “Tivadar avem, uricul din: 6946 (1438) August 213. Al 
doilea 'sat. aici e na MEAEIURORE : NOŢORA PAE. ECT, TAACAb AVEAEIIIRA, În 

hrisovul. din. 1837, -de care a fost vorba mai sus,-pe lângă multe 
regeste, de documenţe ale satelor. de mai sus, e, vorba. :şi de re- 

gest de.pe un uric de;la:. Ştefan cel; Mare din. 7006 „(1498),. de 
împărțala între urmaşii . lui “Tăvădar.a satelor sale, -:...... 

Satele sânt dela inceputul veacului: al. XV-lea. Li 

E f : pp 
be 69, PD DR n 

Suceava. 1428 Aprilie 15, 

Alexandru Voevod întăreşte “ui Vâlcea, fiul popei Zaharia, 

ocina sa, anume un sat: anume, Călugări, la: Vulhova.: 
IE L 

Ț male) ris + BIIeIO ani aaa Apz EOOA | roeno SAABK BEMAN MOA- 
-AdREROU UHHHAYZ .SUAMENLNTO H CHA -ANCTOMA HALA OVekata KO 
HA HA VSPHTA: MAN Ero'OVeanliniiiTa . UPSuni, OXRETOTZ: HETHUL HI CaSra 
AUX BAZĂ. CH&: Nona: BAXAPIA - RAACBAAR. ECĂRI : EPO 'WCOBHOIO: HA 

ma(e)riis n hoTBepAnan cani MS verun$ sro n Adant cca emo S 
MANIE BEAVAN FAMO CEAO Ha ua zalop)rzpit 4 Ha "RSayort, ras t(cT) 
ADANA EC, OREI Et” cipu() cz neko ACXeacât EMS Hi ATA Erou 
eynStiaroamz ere ui npkeyusuarema sro u npkiuSp froaw ro ui BzceMS 
BOA ere nenepSiueno Hucanăte ua RkkbI 4! XoTâpz Too Cao ca 
ezckau CROM CTApNI ANI XoTapau Saa Haka, WRHGAAIL, „a: ta "To 

1 In colecţia mea. El sc ată. şi în: Achiv. Stat; laşi, Anaforale nr. 13 
| îila 118v. De aici şi în .Radu.Rosetti, Pământul p! 110. 

2 Dicţ, statistic: al României 2 p. 870, Frunzescu, Dicţionar topografic 

::-3 Ghib,, ravista, Teodor Codrescu. Caşi), 2 (216) p. 1-3, sp. 5 p.70. 

4 Originalul are: KBATZ pi, di
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aer) R'Epa Haiuero” rocnsAna: giuienncânuare airăaua pă “BRoeRoâhiin R'Epa . 

RZSAEAEHUArE ca! răkaatui: Halta ROEBOARI. 1 REpa A kTren nai 
i Bkpa:Rackkz Boapz: Hanna, epa2 naă "aanaa; ii: Are tre, 

REpa nana pazuni H'Ă ETEN ro Ekpa Dauă: "RON Heta : Anoprtia,: tipa 

natia Herghi,  Rkpa” nana ticerata “n Aki tre; ikpa  naua îRSpikai ri 

Akrei er$, REpa” nana: naara Ha kre sro, apa nana Aaa n "A TE 
tre, B'kpa nana Heaa uamtinsa H Ab're ero,. REpai Matia AGMOuKolUuta 

CTOANHRA- 1 AĂTEN EPC,. RRBA Nana 0 pita rROMETATERHUA II * EpaTIH 

sro n A'E'ret ero B.A kat n(y), B'Epa nana wnpitua si Astrei ere, pa nana 

H&ata ARTRA. st A kre ere, Rhpă nana, XOARA MamSpuinekoro HA kTal 

sro, Bkpa Mâna, 4aROVUta -BHe Tia n Kkpa HBC ROABA HauiiXA 

MCAAARCRRI(X) Hi BEARRIXA N Maat. 4 NO Haurii 4. EHBOTE BTO, H= 

Mr) BH'TH POCNCAAPA BEMAII, HAUIEII: MCAAARCRON, sant w(7) Abreu ta- 
MINE Han (7), Hâutsr9 WAeAteIni „BAN. BCŢ(A).Roro Bh HaBtpera BUT, 

TOTA pen „Faev uenepSuntan, naulero Aaa H Natero o“ TEpz:EAcuiA, 

Bano CAI FMS Ada SA ro NBaRSP:H REPUS CANIKBS, -a HA BOA. 
mic. mai Na. pa gi a . . . a. .. 

ME NOTRPB:RACINE TOMO RECEMS ERULenHCAHneAto ktakai ecaul caSsk 

naultm$ Bpriomo Nas, Wren „ASToRETSN MHCATH, H. nou senzii nt 

vant uns suâs „angiane &, ii | 

 Traiucere. “Cu mila lui: Dumnezeu, Noi "Alexandru Voevod, 

Domnul Ţării Moldovii,: facem cunoscut! şi Cu această carte a 

aia 

7 

10 

15 

noastră -tuturor, cari vor căta la dânsa 'sau o 'vor auzi citindu-se, - 
că această adevărată slugă a noastră Vâlcea, fiul popii Zaharia, 

l-am miluit/cu deosebita noastră milă şi i-am întărit ocina lui şi 
i-am 'dat în Ţara noastră - un! sat, ânume Cal(u) gării la “Vulhova, 
“unde este 'casa: lui, să-i fie: lui - uric, cu “tot venitul, lui şi copiilor 
lui şi nepoților lui şi 'strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui, Şi! în- 

tregului neam al'lui, -nestricat niciodată î în veci.'' “7 

„Iar hotarul acestui sat, cu toate hotarele sale” cele vechi, pe 

unde din'veac au umblat. 
Şi la 'aceasta este credința “Doraniei noastre, mai sus" scrisu- 

lui, Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, 

llieaş Voevod şi credinţa - copiilor noştri şi „credinţa tuturor boeri- 

lor noştri, credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa pa-. 
nului Vâlcea . şi. a. copiilor : lui, credinţa panului Cupcici:vornicul, 

credința panului” Negrea, credinţa panului Nesteac şi a copiilorlui, 

credinţa panului Giurgiu şi a copiilor lui, credinţă panului 'Ilieaş şi 

a copiilor lui, credința panului Dan şi a copiilor lui, credinţa pa-



208 4428 

nului : Isaiea :.ceaşnic ..şi .. a-.copiilor. lui, credința -panului. Domocuş 

stolnicul .şi-a .copiilor. lui,. credinţa: panului : Giurgiu Jumetate. şi. a 

fraţilor lui şi a: copiilor lui.. şi a copiilor lor,. credinţa panului O- 

priş şi.a copiilor .lui,. credinţa. panului Ivan. : Deatcă .şi:a. copiilor 

lui,. credinţa panului Hodco..dela :Mamorniţa. şi. a: copiilor lui, cre- 

- dinţa-panului lacuş vistiernicul şi: credința + tuturor: boerilor » noşiri 

. moldoveni şi mari-şi micii: ::..+..: DD TD 

“Tar după viaţa” noastră cine va fi Domn: ări noastre Mol- 

dovii, fie din copiii noştri sau din seminţia noastră sau ori. pe cine 

Dumnezeu îl:va''alege să .fie,: acela să nu strice. dania: noastră şi 

întăritura “noastră, “pentru că i-am dat, pentru a. lui dreaptă șI cre- 

dincioasă slujbă. PRI IT DE e ata 

* Tar. pentru! mai mare întăritură, tuturor celor mai 'sus scrise, 

ami „poruncit slugii noastre,; credinciosului ' pan Neagoe logofătul, 

“1 săi scrie”şi 'să lege pecetea noastră cătră această! carte a noastră. 
pi A scris [vaşcu Brateiu, în Suceava, în anul 6936 Aprilie 15, 

“Pergament cu pecetea cea | “mare “atârnată, Pergamentul. e 
„. foarte bine păstrat. “Pecetea estc foarte. ştearsă, aşa că nu se poate 

“citi nimic pe ea. Uricul a fost al lui "Teodor Codrescu, din laşi, 
dela, care, a. trecut. Ia, anticarul |. Şaraga, din Iaşi, .care l-a“ vândut 

Acad. Rom. în 3. Iulie 1907. (Creşterea colecţiilor: 1908 p.:55).E 

„Scris, „de. două, mâni, A. fost. publicat. de Ghib. în Uricariul: 18 p. 
1—4, 

“E foarte greu de. identificat Satul! şi “valea pe. care: era aşe- 

zat satul. „Nicăiri, nu. „găsesc, valea . Vulhova, Vâlhova. Găsesc însă 

în, uriceie vechi Vâlhovăţ, Volhovăţ. Aşa în 6929 (1421) un sat în 
E „districtul Rădăuţilor 1, în 6998 (1490) Martie.15 :nazyenenan 2. Un deal 

Volhoveţ, Oihoveţ, aflu î în districtul. Coţmani, î în: Bucovina, î în 1473 

Mai .7.3,..0O vale: şi un. pârău. Vâlnoveţ. este. „pomenit în uricul din 

| 7066 (1558) Aprilie 12, pe care era satul Avrămeani, . sub. Dris- 
live 4.. Acesta este Volovăţul din județul Dorohoiu5, pe care în a- 

ai 

2 =: 1 Vezi mai sus p. 142, n rândut 16, „146! a 
„21. Bogdan, D.Şt. 1 p. 407, 416- Ați. RI Eaa : a 

- NE 3 Ibid, 1 p. 180-181. - 

4 Ghib, Sur, 19: p. 35: arpa va is mă EAEReReUe na Apt 
canine. " 
15 mi Dicţ. geoer. al jud, Dorohoiu- p. „364-307. Dic statistic al Romaniei
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devăr e: aşezat satul Avrămeni 1. Nu ştiu unde venea .: Vălhouţi; 
dintrun uric de: la. Alexandru cel Bun 2. N. : Iorga identifică - Vul- 
hova .din 1428 cu: „Vâlcov3. a | SED a) 

Tu Sa 
! Suceava. 1428 Aprilie: 223 

Atexandru Voevod întăreşte voerului Dragomir satele Cornii şi 

- : Strimbii, pe Cracău şi un loc de pustie, tot pe Cracău.. 

„Se arată hotarele, 

„Po MA(EDTII BIR Ata - ana Apa BROEROAA r(en(a)oz + Bean 
MOAAaRekeuH Stamenre antin(a) ucek() ancre(u) namu(at) azck(y) 
sro. ua(u) Rz3ph(7) nau ere ureţun oyeanum(7). wie rol) nerunuin 
cavra na(ul) tpuin na(u) Aparoau(p)  caov:u(a) naan npano ui REp= 

NC, Th(4) ant BHA/kEUIN EPo Mpake Hi BkpHop CAVIRBOV AO na(c) Ra 

ACRĂAII ECAVUI EPO WCOBHOIP HALLE MA(CĂTIIO 11 AAA HI NOTREPAMAII ECANIt EMOY 
OV HAMIH BEMANI O MOAAAREREII Cena HA HAVE Repuint 1 CTpHAtBini na 
RPARORE 1 O TOARE XOTApR ANS, were w(7) noverunn “rn() 
Hă RpAkORk, Aa WEaAn(7) con ceAc, 'roe Iei emo w(T) Ha(e) opu(k) 

ca Băce(m)  Ackoăo(a) emo un Are) ere n _oyuoțuare(a) erou 
npkoyuouare(m) ere n np' kmoypre(a) ere ui BECEMEy “peaor ere, 
RTO Ch EMC HSBEGE(T) MANGAI HENOPOIUIEIE HIKOANZE Ha B'EKH. 
a Xoma(p) rath ceaa(a)4  nepuin ui crp(naain pe na, kpakeak ui 
noyeru(u) craniu, “Tu(:) We Ha Kpakonk, Aa “i(er) neuen w(7) 
coun w(7) a'lica Aocaov(e) AO WEphUIIO. NSTOURI Ha AS (E), a -w(m) 

rent uep(c) noa xorago(a1) AO MEPHAcţ, a w(r) Tea... (ac)ieu(E), 
Autae (41); AS Mora, a (7) reak npaBo w(7) rasta), a w(T) reat 
NA BEPXO .  AMETHAOY PAL ck Eu MasTT8) XoTapu 9 xoTapo(a) 
ubroruus(a), ra w(7) meat HA -DOTe(K) o MEPHAs, Ta 

w(T7) Moat uree ss... HA MOPHACV, Ha ROHELB: ACAHUNA, TA. 

w(7) moabk Anac(1) . a morntae 0 rAAz, Ta w(7) roak 
(ero)pouz . ese se ta KpABeRo(A) rep, AO XOTaph Bpzaephi(41), 4 

w(7) roak uepe(c) noak npage 0 Bo ROBHNO He €2 Cena Moare 

Kin w(7) cunoxaru (w7 suis) H HEARUTN, 4 Wa TO de) kpa Ha 

1 Ibid. p. 3-5. 
2 Boga, Doc, Basarabene 4 (29). p. 5-6, 
3 Basarabia noastră, 1912 p. 21. 
4 In orig.: CEAaAa(i). 
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were. r(en(a)erea auimencannare Ati aasâauAga BSERSAA 1 Elpa npt- 
RzSAIBarn(y) Abreu namu(y) (n Brkpa nxck(y) noa(p) naun(y) n) 
BEAHKH(p) Cu maan(5)) moaaaneui(C), nkpa nana (uganaa) ni ART 
tre, kkpa Mâna Razut Hi ĂkTR Erc, BEPA Data RUNUllUA AROBHIIRA 
covuag(exoro) n AEri rc, BkpA Mana Apărcula H AVETI ere, n'Bpa fana 
(uerpu) n AkTru cre, BEpa nana necTERa H ATA ECC, REpA Nata Au 

Apk GomorareRa) n AkTu er, pa nana Taiaua n ATi ere, nkpa 

Mâna  HCAA Wdlitiă n Akru tre, Bkpa nana wnpuuta n Akrn ere, 
RĂPA Mana HBâna Hi ATI “Erc, BEA Nana AOMGKROVULIA eroatiu- 

Ka H ATI ere, BEpa mană tpepoy(a) Apopunur(a) ui Bkpa na- 

ek(y) norapz nau(ţ) amoaaateu(X)  geatku() n aan). a no 
Hauit(A) HBOTI RTO EoVac(T) r(On(A)a nameti Setati atea- 

Aden, w(7) Are naun(X) Han w(7) namero poa nau na(R) Boy= 
AN KOre Bă HSiepe(f) r(chi(apea Buruiana BEMAN, Te(7) ien 
EMO Henepoţuri(a) namere Aaanie n norepbi(â)enie, aan Ipou ee 

oVrBrpAi(a) n oykprnu(a). a na Goanite tpknoerii n NOTREp:R(A)euit, Re- 
AAN - FeMnI cass tamemey Bkpioatoy nai ubroeki acroberoy nuca- 
ru near ao SABkcHTH KB. CEAC ANCTOP HALEMO. nui(c) rr 
Au) “ coul(Bh) pare suăs, m(chua a(n) RE Ann, 

“Traducere. - Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domnul “Ţării Moldovii, cunoscut facem şi cu această carte a noas- 

tră tuturor, cari vor căta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că 
această adevărată slugă a noastră, credinciosul pari . Dragomir a 
Slujit nouă cu dreptate şi credinţă. De. aceia, noi văzându-l cu 

dreaptă şi credincioasă “ slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita 
noastră milă şi i-am dat şi i-am întărit, în Țara noastră, în Mol- 

dova, satele anume Cornii şi Strimbii, la Cracău şi în acelaş ho- 
tar un loc din pustie, asemenea la Cracău, să-şi aşeze sat. Aceas- 
ta să-i fie de la noi uric, cu tot venitul, lui şi copiilor lui şi ne- 
poților lui şi strănepoților lui şi răstrănepoţilor lui „şi întregului 

Po 

şi a a selişt: i pustii, care-i asemenea la Cracău, să “tie începând 
din Soci, din pădure, în jos, “până. în obârşia pârăuaşului, la ste- 

jar, iar de acolea peste” câmp, hotarul, până ia movilă, iar de a- 

colea ... pe vale, la deal la movilă, iar de -acolea drept la 
Glod, iar de acolea la vâri .. , movilă, unde se împreună ho- 

tarele cu hotarul Negotinului, apoi de acolea «o ee. e + la pârău, 
în movilă, apoi de acolea peste ...,.... la movilă, la capătul
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văii,' apoi de -âcolea la deal ..,.:.,.. la movilă, în Glod, a- 
poi de acolea partea? .... .-la Cracău, în sus, până în hota= 
rul Bârleştilor iar de acolea peste câmp, drept în bucovină şi cu 
toate poenile de fânețe din sus şi din jos. - 

Iar. la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrisului, 
Noi Alexandru Voevod şi credinţa prea iubiţilor: copii ai noştri şi 
credința tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici,: credinţa 
panului Mihail şi “copiii lui, credința panului Vâlcea şi copiii 
lui, credinţa panului Cupcici vornic de Suceava şi copiii lui, cre= 

dința panului Dragoş şi copiii lui, credinţa panului Negrea şi. co- 

piii lui, credinţa panului Nesteac şi copiii lui, credinţa panului Mân= 
drea Jumătate şi copiii lui, credinţa panului llieaş şi copiii. lui, cre- 
dinţa panului Isaiea ceaşnic şi copiii lui, credința panului Opriş 

şi copiii lui, credinţa panului Ivan şi copiii lui, credinţa panului Do- 

mocuş stolnicul şi copiii lui, credinţa panului Steful vornicel şi 

credinţa tuturor boerilor moldoveni şi mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, .cine va fi Domn: Țării noastre, Mol- 

dovii, din copiii noştri sau din neamul nostru sau ori pe cine 

Dumnezeu îl va alege să fie Domn Țării noastre, acela: să nu-i 

strice dania noastră şi întăritura, ci -să-i îrităriască şi înputerni- 
ciască. 

“lar pentru mai 'mare tărie şi împuternicire, am poruncit slugii 

noastre, credinciosului pan Neagoe logofătul, să scrie şi să atârne 
pecetea noastră  cătră -această carte a noastră. - * 

A scris Ghedeon în Suceava, în anul 6936, luna Aprilie . 22 
zile, 

Pergament cu' pecetea atârnată la d-na Antoniu, în Peatra “ 

Neamţ. Pe pecete ntuar îwv asta pă 'ROEtoAa PENApZ BEA Moca 

Aakekeu. Pergamentul 43 'cm. lung şi 28 tm. înalt. E 'ros şi rupt 
la îndoituri. Il dau după o copie a d- lui Ghiibănescu, care l-a 

publicat în Sur, 18 p. 21—24. . 
“Este vorba de satul Cornii, . din comuna . Bodeştii-Precistei, 

“judeţul Neamţi. Satul mai este pomenit într'un uric din 7090 

(1582) Septemvrie 152. Satul Strimbii este Strâmbii, de lângă 
Corni 1. intrun uric din 7087 (1579) Aprilie 2 e vorba de urmaşi 
ai boerului Dragomir şi de un uric: de. danie al acestuia dela Ilie 

1. Frunzescu, Dicţionar topografi p. 134, Dicţ, statistic al Românici 2 
p. 642: Cornii—Strâmbi. . 

2 Ghib. Sur, 19 p. 154: cea wr ROput - „Ş. ROaserr. EA ERCII,
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şi Ştefan Voevozi, pe satul Strâmbii.. Se vorbeşte aici şi de un-u- 

ric dela: bătrânul Ştefan Voevod t. [n hotarnica satelor acestora se 

pomenesc satele vecine. Socii este satul din comuna Cârligi, ju- 

deţul Neamţ2. Intr'un uric c..1434, dela Ilie şi Ştefan Voevozi se 

arată: că satul era al-lui Sima logofătul şi al surorii sa:e Ana, so- 
țla:lui Bârsan 3. Satul este pomenit apoi în multe alte urice, ca în 

6970 (1462) Septemvrie 254, 7037 (1529) Martie 225; Satul lui 
Negotă: nu-l pot identifica în părţile Strâmbilor şi a Cornilor. Pro- 

babil că satul nu se numea Negoteşti: Un sat Negoteşti, fără a se 

preciza: unde era, este . arătat. în uricul din 6977 (1469) Iunie 66. 

Nu se găseşte nici satul Bârleşti7, nici: Glodul; Vor fi dispărut 

sau schimbat numele, Bârleştii va fi fost “întemeiat de străvechiul 

boer Bârlă. Boerul Dragomir nu era boer de divan. 

Mănăstirea Bistriţa. 1428 lulie 8. 

 Alexahdru Voevod dăruieşte Mânăştirii Bistriţa 31. sălaşe 

„de țigani şi 12 poeţi de tătari. 

„ MA(C)TIR BXIER Sh ÎW AAFĂANAȘZ BOEBOAA n pecneAuuz Excri 

MOAAARĂAYINCKON SEMAN BAArONpOHSROA POENSĂCTERO MI EAArRIA MCHAMA 

NpOHSROAENIEMS, CATRERAIIPH, BA SAASIDIE CTONCUNBIUINH(X pOANTEAZ H4- 

IH(X) n E SAPARIE îi SAASILIE POENOACTRA A H POCNORAH PSenoă- 

CTRa sin n Rzck(ţ) sia'A) rocnoAcTBa Mu i NpHaoău(5) aonacril= 
și ovenkuii npluneTkil EOTOPOAHUA HE Na GHCTPHUAI "TPIAECATII N 

FANA UEAEAh Urană ui Akanaâ,ca(7) JUR TATARE,  UMANSEAI 7 ue 

AEĂN UTAH, RHASI ROMANz, MApRO, CIIHATA, ROTOPA, HKalutte, KSpRIA, 

ROCTA, RAAĂZ, HAN8, ECaBa, Mpa, motart, U&HATE, BAN, AdiuSAz, 

ApSTI Han, $pb, XEPAANZ CHIMORE roareui HHROAA n Ralsait 2)8, no- 

1 Ghib. Sur, 19 p. 114. Originalul la D-na Autoniu, Peatra Neamţ : 
CEAC Ha Hat CTpEMBĂII HA" KBARORE OV ROAOCT HEMEUCKOII, Ghib. ibid. 
p. 182, şi un uric din 7093 (1585) Aprilie 2, 

2 Dicţ. statistic al României 2 p. 642. 
3 Acad. Rom. DLXXX/107, Radu Roscit Pământul p. 182, 
4 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 60. 
5 Ghib.. Sur. 18 p. 140. 
6 I.. Bogdan, D.$t 1p. 137. Un sat Negoteşti este. în com,  Ciumu- 

leşii, jud, Falticeni (fost “Suceava), Frunzescu, Dicţionar topografic p. 311. 
7 Un sat Bârleşti este în jud. laşi Dicţ. statistic al României 1 p, 470; 

Frunzescu, Dicţionar topograiic p. 32-33. Un altul a fost în jud, „Fălticeni 
(fost Suceava), pomenit în 7096 „(1388), Ghib; Sur, 2 p. 120, 

- “8 Lipsă cam 3 litere. :
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AUZ, EOHRO, ApSru Xepmanz, dapko, TpSu E; €WD)an Ape, TOMA, Satn= 
Ab, MaTacz, Romauz, Banii 7), UPXHATE. 4 TATApE HA HALA CATA, 

NAAMEULIE, TOSAEPE, TOMA, ' Uagaaăi, dinanaonz '(ecnitom 29% CROHAZ, 
“nau, Bopn(c), raTko, HBa(nz), ASKakz, Tor zece Ad ((c7) npkapr- 
CUMHCAS MCHACTRUIPR HailtAS) Cpua ca packaa AGXOACAz 1 ATU 
Th(5)_n eynSuara n(5)_ Hi npacyuSuarra n(y) n arc) po(A) ua ut 

uopuentu)o H HENCTZENOBEIUO HHRCAN:KE Ma BERI, d HA TO «(cr) 

EEpA HAUEPO. POCIICACTRA B'RIUIENHCANNHATO -AAEBANĂ BA ROERC(An) CH 
REDA BASARRAENANO ChIHa POCNCACTRA AMI HAAUIA ROEBOANI H R'Epa 

gacbyx ARTE Haun(%) ui Ba BOAph Haluyz, EEpa Nana Muyanaa ui 

Akrai tre, Rkpa nana Bazun Hate cre, Rkpa nana KSnunua Akep- 
HHka, Rbpă Dana. Aparoiia n akren ere, Bkpa nana erp, REpa 

nâtaă Spa ni A kre ere, ekpa nana ueeraka ui AkTen cre, B'kpa nana 

Hajama n AkTen cre, Bbpă nana Aaa n Abreu cre, Ekpa nana w- 

BUDA N AATEn cre, kkpa nâtia HRana A ETERA, BBpă' Naita KPECTU HU 

AETui ero, Bkpa nana cTalia BHCTiapunka, Rkpa Ana SpA Oac 
marita n Akren sro, REpa nina uSphi H AETaI Ero, BEpA Nana cTa- 

HA BpPBANUA 1 A/ETEH, EPO, R'Epa NANA AOMONRSUIA CTOANHRA, Bbpa ana 

HETPHAA Wata, BEpa Data KOAKA NOCTEAHHRA H Blpa BzCA(Y) B0- 

AB" Hamn() Mcaaagciri(5) ni Reaukni() ni aaani(7), a no tamemz 
WUBOTE  KTo BSACTZ rOcnoAapă ApEXARHOH HAUIEH Seman Han w(7) 
Akrei uamu(y) nan (7) namero czpoAcTEa Han ke(re) Bn HSEEpeTA 
EWTH_"TONSH AA HE N9PSIUHTE HAIECO-AAHIA, HX Ad OVTRPZANTA ii 

Ad SVEpENHTZ, MOHEKE Ada ECO că BZCkA% ACBPINAZ OyMEICAcME. 

a KTO Bhi CA INORSCHAZ TEL NOPSILHTUI, TARORDI Aa E(CT) NporAATA 
(7) ra Ban w(7) np'kuneTnlă Ero marepr, w(7) azet(g) ernu(y) ne 
w('7) Bkka ES CVTOKABRIUIHLZ H Ad £(CT) NOACBEIA ARH NpORAATOE= 

MS dpi” Hi OVUacTiE Aa HAATA Că WHBAUI HKE EZSZNHIUIA Ha EAâA= 

(NR XBHETA, KpZzEE cro na un() n ia una t() (0). a na Boautee 
NOTEpZMALHiE "TOMS RBceMS RiiiDenucantioaS (ueab)au canu caSsk 

„ate S BpuomS n'kroigu acre(a)er3 nucaru H- ngug curu nas UL 

VATA R CEAS CpI3AMS naut 

d BBICTpiluu E Ab(7) sună tă, H, 

Traducere. Cu mila lui Dumiezeu, Eu lo Alexandru Voevod şi 

Domn întregei “Ţări a Moldo-Vlahiei a binevoit Domnia mea cua 

mea bunăvoire, a face pentru pomenirea suiletelor sfântrăposaţi- 

lor părinţilor noştri şi pentru sănătatea şi pomenirea sufletului 

Domniei mele şi al Doamnei. Domniei mele şi a' tuturor copiilor 
Domniei mele şi am adăugat Mănăstirei Adormirea Preacuratei Năs- 

10 

15 

30



214 | 1428 

cătoare de Durhiiezeu, care-i la Bistriţa, treizeci şi unu salaşe de 

țigani şi douăsprezece -poeţi de tătari, : numite aceste ' sălaşe-de 

țigani: cneazul Contan, - -Marco, Sinat, Cotora, Ivaşco, Curcheă, 

Costea, Vlad, Nan, Ehava,- Mircea; Şotultea, Cernat, Ivan, Danciul; 

'alt Nan, Giurgiu, Herman fiii lui Golea Nicola şi Cazan ?, Cojan, 
Voico, alt Herman, Marco; Truţea, Şandro, Toma, Zavid, Matasă, 
Coman, Albul?, Cernat. lar tătarii sânt, anume: Palmeş, "Toader, 

Toma,. Ciabalai, Filimon cu' fiul ? său, Filip, Boris, Tatco, Ivan, 

Lucac: “Toţi aceştia să fie mai înainte zisei mănăstirei noastre u: 

". ic, cu tot venitul şi copiii acestora -şi “nepoții. lor şi strănepoții lor 

şi tot neamul lor, nestricat şi neclintit niciodată în veci. 

: Şi la aceasta este. credința Domniei noastre, mai sus scris, 

Alexandru. Voevod şi' credinţa iubitului fiu al Domniei mele Ilieaş 

Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor noştri, 

credința: panului Mihail şi. a' copiilor lui, credința panului Vâlcea 

şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, credinţa panu- 

lui Dragoş şi a 'copiilor lui, credinţa panului Negrea, credinţa “panu- 

lui Giurgiu, şia copiilor lui, credinţa panului Nesteac şi a copiilor 
lui, credinţa panului Ilieaş şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi 
a copiilor lui, credința panuluui Opriş” şi a copiilor Iui,. credinţa 

pânului Ivan Deatcă, - credința panului Crâstea şi a . copiilor lui, 

credinţa panului Stan vistiernicul, credinţa - panului Giurgiu Jomo- 
tate şi a copiilor lui, credinţa” panului Ciurbă şi a copiilor lui, :cre- 

dinţa panului Stan Bârlici şi: a copiilor. lui, credinţa panului Domon- 

cuş stolnicul, credinţa: panului. Negrilă ceaşnicul, credinţa panului 

" Hodco. postelnicul şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi 

mari şi mici. 
. Iar după. viaţa noastră, cine va îi: Domn Scaunului Țării 

noastre, fie .din copiii: noştri .sau din neamul nostru sau ori pe 

“cine Dumnezeu va alege să fie, acela să nu le strice dania noastră; 

ci să 'intăriască şi înputernicească, pentru că am dat cu tot gân- 

dul cel bun. lar cine ar încerca să. strice aceasta, acela să fie 

blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata lui Maică, de 

toți sfinţii, care din veac bine au plăcut lui Dumnezeu şi să fie 

asemenea lui luda şi blăstamatului Arie şiparte să aibă cu'aceia, 
cari au strigat asupra stăpânului . Hristos, . sângele | lui asupra lor 
şi asupra. copiilor lor. a 

lar. pentru mai bună întăritură tuturor. celor mai.sus scrise; 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie 
şi să atârne pecetea noastră cătră această poruncă a noastră.. .. 

La Bistriţa, în anul 6936 lulie 8.
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" Pergament -cu pecetea, pierdută, la Arhiv, “Stat. Bucureşti, în- 
tre cele aduse de: la Câmpina, unde fuseseră duse de B..P. Has- 
deu. : Pergamentul e stricat la încheieturi. şi rupt. 'Se: păstrează 

şnurul albastru, cu care a fost legată pecetea. . O copie la Acad. 

Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan.-A fost publicat, în :părţile e- 

senţiale; de Hasd. Arh. Ist. 1' p. 121. Pentru urmaşii ţiganilor din 

acest uric, în -vremea lui "Ştefan cel Mare, vezi:uricul din 6995 
(1487) Noemvrie 1, I.. Bogdan, D. Şt, -1p, 309.: 

Uricul este important pentru, istoria: ţiganilor. şi. tătarilor robi 

din Moldova; cari i poartă vechi nume româneşti, 

2, _ 

. Suceava. 1428 lulie 2. 

- Alexandru Voevod dăruieşte voerului Sinat şi frăţilor: săi, 

- Toader: şi : Berea, trei -sate, unul pe Zeletin,. unde 'e 

-casa lui, altul pe Frumuşel,-unde a fost Dragoş 

- şi pe Tutova, unde este cniazul Ciorsac, 

;Cu' mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, Domn Ța 

rii Moldovii înştiinţare facem cu acest uric al nostru. tuturor, cui 

vor căuta .pre. dânsul, ori cetindu-să. îl' vor auzi, că iată acest a- 
devărat Sluga,. noastră dumnealui 1. Sinata, ce ne au Slujit nouă cu 

dreaptă. şi “credincioasă slujbă. Drept aceia noi. văzând. a lui cea 

dreaptă şi cu credinţă slujbă cătră noi, l-am miluit pe dânsul. cu 

” deosăbită mila, noastră, i-am dat lui în pământul nostru. al Mol- 
dovei trei sate, unul pe Zeletin, unde este casa lui, şi pe Fru-' 
muşel2, unde au fost Dragoş şi pe Tutova, unde “este cneaz Cior- 
sac3. Toate aceste de mai sus să-i fie lui uric cu tot'venitul, lui 

şi fiilor lui şi. îraţilor lui, lui Toader şi lui Berea 4 şi nepoților lui5. 

1 In Condica Morii Răchitoasa: boierul Sinat. | 
2 Ibid. greşit: ia Frumuşăni, : ! 
3 In Suret, sigur,. greşit: Cneagorsat; în Condica 'M-rii i Răchitoasa, 

asemenea : „unde este boecriul Iniaz Ciorsaci“. In Arhiv. Stat; Iaşi, Anafo- 
rele nr. 39, fila 42r: „undi a fost cniazul Ciorsaci“ ,„ ibid. Anaforele nr. 13 
fila 120v: undi iasti cniazul Ciorsac ; în hrisovul (din colecţia mea) din 1837 
lunie 10: „undi iaste cneazul Ciorsac“. Lectura din urmă o cred cea ade- 
vărată. I. Bogdan, Cneiii români, în Anal. Acad. Rom. seria 2-a tom. 26 
(1903) secţ. ist. p. 23, presupune cneaz: Orsat. " , 

4 In Condica Morii Răchitoasa : „Bire“; 
__ „5 În suret: nepoților” lui din copii, spre - a-i deosebi de nepoți de 
frate şi soră. N NR 

n 

15



10 

15 

216 „4428 

şi strănepoților lui î şi: răstrănepoților lui 2 şi la-tot neamul lui, 

cine i:se-va alege mai aproape, nestrămutat nici odinioară în veci. 
Iară hotarul3 acestor 4 trei sate, de mai sus scrise, să le fie. 

după hotarăle cele vechi, pe unde din veci au apucată. - 
Ş spre aceasta este credinţa Domniei mele de mai sus scris, 

lon Alexandru Voevod. şi credinţa a preiubitului, a fiului Domniei 
mele6 -a lui lliaş Voevod şi credinţa -a tuturor fiilor Domniei 

mele6 şi credinţa -boerilor -noştri,: credința domniei sale Mihail 

Dorohunschii7. şi a copiilor lui, credinţa domniei sale Vilcea 8 

şi a fiilor lui, credința domniei sale Negrea8, credinţa domniei. 
sale Cupcicea vornic, credința domniei sale Jiurjea Freatovschii 9 

şi a fiilor lui, credinţa domniei sale Dragoş şi a fiilor lui, credinţa 

domniei sale Nesteac 10 şi a fiilor lui, credinţa domniei sale lIlieş 

şi a fiilor lui, credința domniei sale Dan şi a fiilor lui, credința 
domniei sale Isaie şi a fiilor lui, credinţa domniei sale Jurje Jumă- 

tatevici şi a fraţilor lui şi a fiilor lui, credinţa domniei sale Opriş 
si a fiilor lui,. credința domniei sale Uncleatall şi a fiilor lui, 
credința . domniei sale a lui Ivan Detcu 12, credinţa domniei sale Do- 

moncuş stolnic, credința: domniei sale Negrilă păhărnic, credința 

domniei sale Stan Birlice şi a fiilor lui 13 şi credinţa a tuturor bo- 

erilor noştri ai Moldovei, a mari şi mici. 
lar după viaţa noastră, cine va fi Domn în pământul nostru 

al Moldovei, ori din fiii noştri, ori din neamul nostru, ori pe cine 

va alege Dumnezeu să fie 14, acela să nu strice daniea şi întăritura 
noastră, ce mai vârtos să-i întăriască şi să-i înputerniciască, fiindcă 

noi i-am dat pentru dreapta slujba lui. | 
Iar pentru mai mare întărire acestor de mai sus scrisă 15, am 

1 Din Condica Morii Răchitoasa. In suretul de mai sus lipseşte, 
"2 In Condica M-rii Răchitoasa: împrăştieţilor lui. In suretul. de mai 

sus. s lipseşte. - 
'3 În suret: notarăle, în Condica Morii Răchitoasa: hotarul, care cred 

că e exact. : 
- 4 In suret: acelor, în. Condica. Morii Răchitoasa: acestor, - 

5 In Condica Morii Răchitoasa: pre unde au umblat din veci, .. 
6 In suret: noastre. , 
7 In Condica: M-rii Răchitoasa : Dorogunului.: 

„8 Lipseşte în Condica M-rii: Răchitoasa, 
9 In Condica M-rii Răchitoasa: Giurge Friatovscul, 

"10 Ibid: Năstiânu.' 
11 Ibid.: Uncliaz, . 
12 Ibid. Detcu, în suret: Dezno. 
13 Ibid, In suret lipseşte. 
14 Să fie lipseşte în suret, In Condica Morii Răchitoasa este. 
15 Iar pentru mai mare întărire acestor de mai “sus scrisă lipseşte își 

suret, în condică este.
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poroncii cinstit credinciosului boeriului nostru: domniei 'sale vel lo- 
gofăt Neagoe 1, 'să scrie şi pecetea noastră să o lege de acest 
uric al nostru. | 

„Au scris Gnedeon în Suceavă?, la anul 6936 Iulie 24. 

Documentul 'de mâi sus, în partea lui principală, îl 'dau. după 
un suret aflat în copie între hârţiile pitarului Ioniţă Stematin şi 
publicat în Uricarul 2, ed. 2-a p.. 251-253, Un alt suret „ispisoc 
tălmăcit de Gheorghie Radovici, dascal, la anul 7323 (1815) Mai“, 
mult mai necomplect, se -atlă-la 'Arhiv. Stat. "Bucureşti nr. 224, 
Condica M-rii Răchitoasa vol. 3 fila 8r. Un regest exact al uri- 
cului se află în Arhiv. -Stat: laşi,” Anaforale nr. 39 fila 42r. (pro- - 
ces între M-rea Răchiioasa, cu moşiile ei, Sănăteştii de pe Zăle- 
tin şi Stănileştii, ce se numesc acum—1841—Ţăpoaia, pe pârăul 
Grivnei, ce ar suferi împresurare despre moşiile răzăşilor din Pe- 
treşti sau: Băicani, pe Zăletin, Drăgoeşti sau. Musteştii şi -Sămeştii 
sau Mohoriţii, -pe Dobrottor), altul ibid, Anaforale nr. 13, fila. 120v. 
(proces între. moşiile Grădeşti, Piţcani, Meleşcani, Turcinoasa, Do- 
roteiul . dela ținutul “Tecuciului şi răzăşii dela Frumuşelul, tot de a- 
colo). Un regest -asemenea exact se găseşte întrun hrisov. din 1837 
lunie 10, în care e vorba de aceleaşi sate ca şi în anaforaua nr. 
13 de la Arhiv, Stat. Iaşi (originalul la mine). Regestul : -acesta a 
fost publicat în Buletinul Ion Neculce, fasc. 4 (1924) p. "324, Cp. 
Radu Rosetti, Pământul p. 34. La Arhiv, Stat, -Iaşi, Anaforale nr, 
39 fila 42, relativ la satele boerului Sănata, se citează un. ispi- 
soc sârbesc dela Ştefan cel Mare, fără an, Iunie 27, în care e 
vorba de împărţeala satelor între urmaşii lui Sănat: „jumătate „din 

hotarul Sănăteştilor, partea de jos, unde a fost casa lui -Sănat, cu 
moară pe: Zăletin, ce se numeşte Glăvăneştii, să o stăpânească 
Neaga şi verii ei, - loan, Petre şi sora Lenca, fiii Banului, iar Glă= 

van pisarul să stăpânească Glăvăneştii, -partea de sus,- cu - moară 
pe Zăletin, după semnele ce au însemnat şi stâlpit Hrabor.Intr'un 

uric din 7036 (1528) Martie 63, .se întăreşte lui Glăvan pisarul, 
pe lângă multe sate, lui şi fratelui său -Mihului şi . surorii - Bolhii 
„giumătati . . . din hotarul. Săneteştilor,; undi au fostu casa mo- 

şului lor Sinatul pe Zeletin, cari acum să număsc Glăvăneştii,. giu- 
mătate ce din sus“. Este vorba cum se vede de satul Glăvăneşti, 

„1 In Condică. lipseşte, In. suret este. Neagoe, - 
2 In. Condică: Eu am scris. Ghedeon în, Cnejie dela Subeavă. . 
3 Suret în colecţia mea. L-am . publicat în Buletinul .lon Neculce fasc, 

5 (1926) p.:195—197. In Anaforale nr. 39, fila 52v. regest. 14
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din judeţul “Tecuciu 1,- din care o-parte -a moşiei se numeşte până. 

azi Sănăteştii.—Al doilea sat este Frumuşelu, din comuna Muncelu,. 

judeţul Tecuciu2. Aici fusese Dragoş. Satul e din veacul al XIV-lea. 

Satul este împărţit în doi bătrâni: Dămăcuş şi Lupe 3.— Al treilea 

sat pe Tutova, unde este cneazul Ciorsâc nu-l pot identitica4. Bo- 
eul Sinat nu e de: divan. 

73. E 

Suceava. 1428 Iulie, 29. 

- Arâxandru Voevod : întăreşte boerilui Na: ocină: sa, j-satele, : 

-. anume Buciumeani şi Stănigeani. ” a 

f ma(e)rn BED ARI AAA ApZ EOEROAA PocnoAapă BEMAI Aa 
AAREREI BUAMENH'TO unun(4) ne ek(a)  anero(a4) uauru(a4) ezch(m) 

kTo. ua(u) Sspu(7) Han ere ufSun Scanmu(7) o:e "re(r) neruniu 
nani caSra na(u)- na(n) caSiRu(4) nam) npage ui nkpue. rb(a) at Bu 

ARB ro. npa(aSk) n Bkpuei casa Ao- na(c) xancgaan ceai ere! 
WESBHOIO : HÂLLIEIO Ma(c)PIt n Aaa H- DOTBEpANAN Fe EMS o anti 
BEMAN OV MOAAABEREIL NpABCE-ero_tvriiuuS ceai ta Havk: BSuSavbuin 
re se(a) €ro- W CTBUNWANÂN. "TOE RECE RHUIENIICANHOE AA ec(T) emo 
wir ua(c): Spu(k) n ez nrce(a) Aoxeac() EMS UI Akre(4). sro n Sus- 

| uaTe(at) - ro u np&SuSuare() sro u npaisptre(at) ETO 1 R&CEMS POAS 

tro RTS Ch EAS uaepe(7) RAHBEANRUTU NENOPSULE IO UHROANĂE Ha RERHI, A 

Xora(p) Aa (7) ne craps(u) XoTapo(u) w(7) scu(%) erepo(i) RSA na 
KRA WĂMEAAN. A Ha TE e(e7) B-Rpa NAUIErO POENSACTEA RHUIENHEAHHArE 

A aatbanApa ROEBSANI N RRPA EZSAIOBAEHATO AMI CRINA (HAÂ)AUA ROFROAA N 

nkpa atkren nanuni(y) 1 Bkpa „Boak(p) nau), ekpa mana aiycanaa 

u AETii ere, Rkpă Nana pazuti (ui Aku ere), k'kpa Nâtia RSpiita dpa-- 

ToRCRErO N ĂRTU ere, BEpA naa nerpu n AkTu er; &kpa mană RSn-" 

“HA ARop(unta. n? ART Erc, Rkpa Dată “Aparoiua HA ETul. ere, pa 

Nana HeeThia n Ak'TaA Er, & kpa NAnă Hafaula 1 (Aku ere, Bhpa 
riana ASaui n akru ere, B'kpa nana nada ii AkTu ere, Rkpă nani 

Spun: kk u Aku sro, Rkpa) nana opta Smzmarrenitta 1 BpaTie 

„1 Dic. statistic al: României 2.p. 878. Un sat Glăvăneştii este în jud, 
laşi, ibid. 1 p. 484. Un sat Sănăteştii este în jud, Gorju, ibid, 1 p. 396. 

2 Ibid. 2 p. 880, 
3 Intro nirturie hotarnică din 7206 (1758) Iulie. 4, întrun hrisov din 

1837, lunie 10. O spiţă foarte bogată a acestor doi e în colecţia mea, 
4 Pentru satele Ciorsăceşti, vezi mai sus p.. 7, rândul 10 şi p. 9-10.
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“evo năkru n(x), eta nana onpuuie n Ara ere, (Bkpă nana. takSun)a 

aueriaaguiita Î un Aku ere, EEpA Nana cTa(ua B)pzanda n ATI ro, 

„Rkpa Nana kpzeri (Atogunita ), BEpa Dana (ĂOMORSUA CTOAHRA N 

po ere, Rkpa Manta HErgHAA Wauntistia H AETH cre, Ebpa Manta tite 

(0) Anepuntsa) n Aru ero n Bbpa cyen(y) Boatph- sau (3) ao 

i arcrui(6) Reauu(2) n maan(p). a no uami(a) unor sro BVAr(T) 

(rocnodagt) name Seman acaaateneui w(7) Abreu nau (3) man (7) 

HAMErO  MaeMee Han -ha(k) BS(A) koro cz Hsepera rocnoaapr(a) 

GUTUI Name Seatali, 're(7) ec cms nenepStuni(a) namero Aaanie ii nor- 

REpSAEHTE AAN IMOBH NOTREPAI(A) H Sptnu(4). A Hă EOANlEE NOTREB-. 

macune gatul câ caSsk HamuemS: prkpuomS nan$ ukroetu asror- 

75 nucarii si nauS neua(7) npustenru 8 ceaS aerS nauems. uu(c) 

reauv(u) nnca(0) suernunuz ex couant n A(b)ro Sas a(c)ua (a) RE. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru. Voevod, 

Domnul "Ţării Moldovii, cunoscut facem şi cu această carte a 

noastră tuturor, cari vor căuta la dânsa sau 0 vor auzi citindu-se, 

că această adevărată slugă: a noastră pan Nan a slujit nouă drept 

şi credincios. Deaceia, noi văzându-l cu dreaptă şi credincioasă 

slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita noastră milă şi i-am dat 

şi i-am întărit, în 'Ţara noastră, în Moldova, ocina lui dreaptă; sa- 

tele, anume Buciumeanii, unde este casa lui, şi Stănigeanii. Aceste 

toate mai sus scrise să-i fie de la noi uric şi cu tot venitul, lui 

şi copiilor tul şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoților 

lui şi întregului neam al lui, cine i se va „alege mai deaproape, 

nestricat niciodată în veci, 

„ “Xar hotarul să-i fie după vechiul ot din tate părțile, pe 

-unde din veac: au umblat. 

lar la aceasta este credința Domniei noastre: mai sus scrisu- 

lui, Noi Alexandru Voevod şi credinţa iubitului meu fiu llieaş 

Voevod şi credinţa copiilor. noştri şi credinţa. boerilor noştri, cre- 

dinţa. panului Mihail şi copiii lui, credinţa panului Vâlcea şi copiii, 

credința panului Giurgiu dela Frătăuţi şi copiii lui, credința panu- 

lui Negrea şi copiii lui, credinţa panului Cupcici vornicul şi copiii lui, 

credinţa panului Dragoş şi copiii lui, credinţa panului Nesteac şi 

: copiii lui, credinţa panului Ilieaş şi copiii lui, credinţa panului Du- 

ma şi copiii lui, credinţa panului Ilie şi copiii lui, credinţa panului ” 

Uncleat şi copiii lui, credința panului Giurgiu Jumătate şi fraţii lui 

şi copiii lor, credinţa panului Opriş şi copiii li credința panului 

  

"1 Şic. 

10
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[acuş vistiarnicul şi .copiii lui, credinţa panului Stan Bârlici şi copiii 

lui, credinţa panului Crâstea vornicul, credinţa panului Domocuş 

stolnicul. şi copiii lui, credinţa panului Negrilă ceaşnicul şi copiii 

lui, credinţa panului Şteful vornic şi copiii lui şi credinţa tuturor 

boerilor noştri moldoveni mari şi mici. es 

5 lar după viaţa noastră, cine' vă fi Domn Țării noastre Mol- 
„dovii, din copiii noştri sau din seminţiea noastră, sau: iarăşi ori. pe 

„cine! “Dumnezeu îl va alege să fie 'ca Domn Ţării noastre, acesta 

-să nu-i strice daniea noastră şi întăritura; ci să-i întăriască şi îm- 
puternicească, : . „> > 

- „ Jar pentru mai mare întăritură, am poruncit slugi noastre, 

'credinciosului pan Neagoe . logofătul, “să scrie şi să lege pece- 

„tea noastră! cătră această carte a noastră. Neo 

A scris Ghedeon pisarul Doamnei, în Suceava, în anul 6936, 
luna lulie 29, 

| Pergament cu pecetea atârnată, neclară şi în parte stricată, 
„culegenda : mesa îvati aattanăp e» . - . . . Stmtati. . . O copie la 
“Acad. Rom. în sus 126, dăruit de I. Bogdan. 

Este vorba de satele Buciumeni şi: Stănigeni, din judeţul Făl- 
ticeni (fost: Suceava) 1. Boerul Nan e fratele-popei Iuga. Din uri- 
cul din 6953 (1445) Aprilie 5, aflăm că seliştea Stănigeşti, lângă 

: Baia, unde a fost Stăniga, a fost şi a fiilor lui Stăniga, Oancea 
şi Ilie, dela care a cumpărat-o Coste Andronicovici şi care o vinde 
la rândul său lui Mihail logofătul2 In Buciumeni şi Stănigeni, în 
afară de popa luga, Nan, mai avea parte şi Stăniga, care cred 
era frate cu dânşii. Aceasta: se vede şi din uricul din 6950 (1442) 

" Fevruarie 243. Un fiu al lui Nan, e Dragoş Stăniţescul, cum se vede 
„din uricul din 6998 (1490) Martie 154, 

A | 
„ Suceava. 1428 August 17.. 

Alexandru. Voevod dăruieşte lui. Stanciul satul Băânila, iar lui 
- Crâstea şi soției sale, Maria, : Juginții. 

| + îa(e)riie ERIE AMI aaBanA pa BCEROAA POCNCAapZ  SEMAN 
, MeAAdeckoit ANUME SHAMENATO 4 € kata ANCTOMA HaunaA STO la 

  

1 Vezi mai sus p. 161-166, uricul din 6932 (1424) Eevruarie 16. 2 Ulianiţehi, Materiali p. 66- 67, Uricarul 11 p- 60-6; „3 Hurm. poe. L p. 878-879, 
ca om ste rafii ache , culce, faca (97) pi E: pachet 5 nr, 36, publicat în Buletinul, „on Ne=
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“H& OV'SPUTA HAN EFO CYCALIUNTA UTSun Oe TOTI HCTHUU DI CASTA Hâttuti 
CTanuSAg U KpACTA CAS:HIANL AAA HpakoR n Bkpiio casino. rana 
Mai RITA ku e u(y) MpatS ui BRpuSIo caSitnS A0 nac) MAAOBAAN ECAMRI 

H(Ț) weonnero Haret Aa(C)TIIo n Aaa rect uz CV MÂNIE SEMAU 
ALR ctak Ha HMA Baa 1 Inn. cranuSacnu tipo(u) Bxtinaa, 

“4 Kpzerk ui ok ere mapin Ritiu, wupe(4). cranuSțaa), mor pace 
NiTO Bhi MAIA CVpHRA CA RZCRWA ACKCACAA Mata HA kremz n() nai 

(A)omr ctea ua(er), raxo:ne arie) crenTa; TaRo(A)e n cvuvuaremi 

HXA n upasţuSuaroată u(ţ) n npanSparoaa n(0) ut tacea poas 7) 
HENSpSUIEHO HHROARE Ha BERhI. 4 XOTApA TAMZ CEAcAtA CA BBCkANII 

CTapiitut XOTapu KSAA wiuinaan H8 R'kia. a 1ta "To cer) apa uamero 

r(eA)ea amuenneatiniare dara pa ROEROAhI 1 REpA LABAISEAENIIArE CIA 

(CARa ati Haiati(a) BOEROAnI ni Kkpa Egee Aba uauu(X) ui apa 

RCAPA Haui(0), &Epa nana Akataa n A ETen ere, pa Nana Rokta 

n Aki cre, Bkpa mâna nSnuitua Anopuuka, Bipa na(u) itSpita n 

Akreni ere, nhkpa nana uerpu, B'kpa naba uteraza n Akai sro, B'kpa 

nântă naiana n Are cre, Bkpa Nana Aaa i AkTat evo, pa natia: 

„cala Hi AkTEH re, 'Ekpa Mâna CVHRAATII.H Akai ere, EEpa oua 

Spăta oaoTaretă Hi AETE cre, Bkpa nana up n Akai ere, 

HEpa Mâna ACMOURSIIA CTOANIEA 1 ATEI Er0, REPA MAnA HEerpiaa 
UAUHHRA, B'pa Nand KOCTHIUA NCCTEANHEA H EEpa Backyz ROApn ud 
uin() meaaateni() n Beat) n maani(5). a no namemz upork 
KTO RSAETA POCNSAAPA. Hall Seman Han wW(7) are uamu(ţ) an 

„W(T7) Mame NaiMEnE HAN ROre BA HAGEpETA BhITII 'TOT% ULTO Gh HM) - 
NEHOPSUINMAZ NAUErO Aia, dan WIOEhI HAZ CVTRPBANAz n cVapEniaz, 

Sanitas) Ada EcavnI Haz 34 (0) npanSe un BkpuSi CASRS. a ha 

BOAuI(E) NOTBpză(A)enie ToMS BzceMS RiiuenicaunomS Beakani cehi 

caSst namenS g'kpuomS ukroegii acredrs nuicoru ni nputlilenru) 

_UEUaTă HanuS (E cemS ancrS) namem, ov couatk Rak("7) Siiăă anrs(cT) si, 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 

" Domnul Ţării Moldovii, facem cunoscut şi: cu această carte a 

noastră, cine va 'căuta la dânsa sau o va auzi citindu-se, că a- 

ceste adevărate slugi ale noastre Stanciul şi: Crâstea au slujit 
nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, noi văzindu-i cu 

dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, i-am miluit cu deosebita 
noastră milă şi le-am dat în Ţara noastră două sate, anume Bă- 

nila şi luginţii. Lui Stanciul aparte Bănila, iar lui Crâstea şi femeei 

lui Mariei, lujinţii; aparte de Stanciul. Toate aceste: să le fie lor uric, 

  

1 Sic. .. a DE 
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cu tot venitul, lor şi copiilor lor, fiecăruia partea sa, cum este mai 

-Sus, asemenea şi nepoților lor şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor 

"lor şi întregului! neam al lor, nestricat niciodată, în veci. | 
„lar hotarul. acestor sate, 'cu toate vechile hotare, pe unde au 

«umblat din veac. : 

lar. la 'aceasta . este credinţa Domniei noastre, mai Ss scri- 

sului Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu .al Domniei mele 

llieaş. Voevod şi; credinţa tuturor copiilor noştri şi credința boerilor 
inoştri, credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului 

;Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, credinţa 
panului Giurgiu şi a 'copiilor. lui, credinţa panului Negrea, credinţa 
„panului Nesteac. şi a copiilor -lui, credința“ panului Ilieaş şi a co- 

:piilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului Isaiea 
şi: a: copiilor lui, credința  panului Uncteat şi a: copiilor lui, credința 

.panuiui Giurgiu Jomotate. şi a copiilor. lui, credinţa panului Ciurbă 
“şi a.copiilor lui, credinţa” panului Domoncuş stolnicul şi a copiilor 

“lui, credinţa panului.Negrilă ceaşnicul, credinţa panului Costici pos- 
:telnicul şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici, 

i “Iar: după viaţa noastră, cine va'fi Domn "Ţării noastre, . fie 

„-. din copiii noştri sau din seminţia' noastră sau pe cine Dumnezeu 
-va alege să fie, acela să nu le strice daniea noastră, ci.să le în- 
„tăriască: şi înputernicească, pentru că le-: am dat, Pentru a: lor 
„dreaptă: şi credincioasă slujbă. 

“ Iar pentru mai mare întăritură tuturor celor mai sus scrise, 
- «am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie 

: şi să. lege pecetea” noastră, cătră această cartea noastră. > 
In Suceava, în anul 6936 August 17. Da > 

EREI 
a 

 Pergament. al D- lui Sever. Zotta, Directorul: Arhiv. Stat, laşi. 
“Din pecetea stărâmată, atârnată de document,- -cu şnur de .mătasă 
roşie şi verde, se păstrează o parte, pe. care se citeşte îw aaetan ... 

“In dosul uricului.se află scris cu litere. latine: Nicolaus Vassilko 
„von Lukavetz. Apoi ; următoarea însemnare: ad 1224 d, a 79%, 
"Scănkung iiber Banila und Îdschesti fur. die Banilovskische(n) Er- 
„ben Mundre Czornohus und' Borschan .samt Skripa. Pergamentul, 
în general, bine păstrat, este rupt la îndoituri. "A fost. publicat de 
«Sever. Zotta, în Buletinul. lon Neculce, fasc, 7 (1929) fila 300-301, 
„cu. data. 6936 August 5. Data zilei este ştearsă.. In fotogralie însă 
"apare destul de clar ai (17). Un regest al uricului a fost publicat 
de N lorga, Stud. şi Doc. 5 p. 393, cu data 6936 August 5.
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Este . vorba de satul din: Bucovina, :numit . Bănila moldove- 

“nească; aşezat pe Siretiul mic 1. Fiul lui Stanciul, Danco Banilovschi 
a avut uric dela Ştefan .cel Mare pe satul Banila, cum se vede din 
uricul lul Alexandru . Lăpuşneanu, din 7063 (1555) Mai 72, Danco 
avea şi satul celalt Juginţii, cumpărat. dela Crâstea, drept 20- zloți 

tătăreşti.. In uricul. lui Alexandru Lăpuşneanu . se.arată că. satele 

sânt .pe Siretiul alb 3 şi se, face pomenire şi de uricul dela Alexan=: - 
dru cel Bun. Al doilea sat luginţi. (roate: în 1555)4 este satul : 
Igeşti, în apropiere de Bănila 5.— Satele sânt străvechi. Erau şi: în- 
veacul al: XIV-lea. Al: doilea îşi are numele dela luga.: -. 

Din Stanciul dela 1428 se coboară Avram. Banilovschi (Boer 
al lui Petru Rareş), fiul lui. Ion Banilovschi şi nepot al lui: :Danco, 
Banilovschi 6, i 

Suceava. 1498 Septemvrie: 3 

Alexandri Voevod. întăreşte boerului Fundea satul “Fundeanii 
„pe Albinea. “Se arată hotarele. 

Ţ ma(c)ri BIRIEIS ARI anstiăna ph ROEROAĂ POCNAAp Beata Mea= 
AdECRCII SHamenuiTe utuini(a) necu(a) anero(i) uamu() ze k(at) ro "na 

1b ovspu('r) Han. ere uroţuu? ețeanuuu(7) one re(r) neritununiu 

CASTA 1 na(u) na(u) co nat cactitn(a) na(i) ngane n akpue. Th(4) 
Mu BHAkRunI ere npane n pre caile Ac) na(c), ztanonaari 
ECANI ETO SCORIOR NAUER ma(c)Tit;, (Aaa) ui NeTREpANtAN. ee Mu EMY, 

CV Hatnen. Băii OY A1CAAaRCROU (cca na): Hak (kov DRE ku(în) na dâ-, 

Gu), TE Race Bitutenteaniise Aa ce(7) emo w(7) ua(c) opu(k) n ca 
azer(m) Ackoac(a) caer. n akre(a) ere n cyuevuare(a) ere u (npk- 
eynepuare() Erou 1 npamspkrre(a) ere HI RECEAS pOACN ere TO ch 

1 Harta Bucovinei, de Ed. Fischer. Sever Zotta, Buletinul sn Necilce, 
fasc..7 (1929) p. _. 

2 Buletinul 2 p. 301- 303, . - EERO 
_8ilbid. (ez)naa n Perii Io HA. g'kaw(a) cugerik, 

4 În watuuuu, ein, caşi aiurea zu, uite reprezintă prânunţarea 

moldovenească, redată fonetic prin z, în loc de gi, gc literar. 

5 Harta Bucovinei. Satul „lijeşti pe dealul Putnei“ din 6989 (1481) A- 
prilie ZO (î. Bogdan, D. Şt. 1 p. 252) al neamului Rotâmpan. este alt sat. Cp. 
Buletinul cit. p. 298. Dă aa 

6 Buletinul cit. p. 301-306, 
7 Originalul are u'reuu, 

Di
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emo nsepr(T) Manu anti tiern) menepymeute un oanite na n, a xortu(9) | 

Toate ceaoy ov na'bue(a) Aa ec(7) nouta w() MOruao w(7) ut 

Au "w(7) Baâcamnperii Ha (Rp3X5) Aaa AO MorHasY mio t(e'7) Bau(3) 

ASpera, Ta w(r) eat „APBSrEIS AC CTOANA, A0 korapk Xepunuerpu(44), 

Ta w(7) oa Acporen Aa 49 răt ck (enumar) xora(0) ca(R)- 
un) vu Xepuuenelpe(au) n nerpe(a, Tal w(7) 'retak) npano uepi(c) 

* DGA AO -NSTORA ABASţuIe(m) S aas(u), Tal. uoroRen 2 ACASY, "Ta 
[pate Ac An(a). uer(per(m) Să Mernasţ;, ra w(r) Toak Ha pan an(e)i 3, | 

mal AO Epai Boone AS rao(A) w(7) uerpeapiu o“ n(n)pev(u)- 
AzTSpk Tal. w('7) moak npocTu A0 AABHHI, TA ACAO dABHIuER Ac 
Serul CTpA&HHo(acu), "Ta ropk AO WEpztui6, Ta AO RSAH (o aa)uuna 

4) :uepe(e) ana) uepr(e) nopkenuney o Boyagoakz e prin w(7) ca 
ASăMigeru, “Ta nato na An(a) o ateriast ww(7) ueacke, ro r(er) aie) 
xora(p) w(m) os(euya cropyo(u). a na 'ro e(er) RBpa iaulero rocneAcTaA 
EMUIENHCANHAPO Ah AMFBAHAPA ROEECAA ÎI EEpa B&SARBAENANO AI CHINA 
Mafatua KOEROAH Hi Ebpa Are  natuu(y) n E'Epa (Beakpz) uamn(y) 

MOAAaneku(y), nkpa nana (mama Hu AETU Erc, B'kpa natal Răzui 

HAT ere, Bkpa nana Spin ippaveg(eere). H AETH £re, Ba Nana 
Herpi HA ET ere, Bla Natta RONUA AROPHIIA, BEpA Mania ApAroulA . 
n A kTH Er, REpA Mata EET ERA N AkTH £r9, R'pa Nana Hafaua și 

AkTH ero, BEpa nana Aaa Hi AETu ere, BEpa Naa iicanta n „A ETu 
ere, Bkpa nana ovugakrE, n Aku ere, Bbpa nana Aoypot 7KOaz- 
TaTetutia n SET sro, BRkpa natia Wnpiiula Hi ATA £ro, Bkpa nana 

crana Her: prună, Bkpa Nând era(r4)5 EpZAHUA Hi Aku ere, Bkpa 

nana [TR AETu re, e'kpa Dată ACMOROVIILA ETOANHRA, B'Epa Mana 
er pna AURA, k'hpa nana predetaa AROpuniueaa îi B'bpa gzel() Bo: 
al:(p) uame(X) MeaaageRui(0). REAHRII($) n ataan (5). a no namnu(a) n- 
BOTIL KTO BOĂL(7). POCnoAapz Hamen Seman Moaaancieni w(7) Alien 
ua) Han w(7). Hatisro pOAC Hari na(k) BO(A) kore Bz HsBepe(T) roc- 

nioaapr(n) BHTH HAUIrii SEMAN MOAAARCROH, TO(T) Wei EMOY 1 Nopoulu(a) 
Hanti"0 Adana n NoTEpz:E(A)enie, aan ret EAM9 cp TEEpAN(A) n oykprt- 
nit(a). a na Beamilee) RpEnseri n NOTREpR(A)euie Teme zecea Eruit- 

micaunoateț g'ka'ban2 eat caca; nameno pkpucato nano n'kre- 

sl; 2 acregereț muicarii ui nauey ntua(T) npur'keurui K CEMOI: Aero 
Mani EM, nu(c). reaee(n) s. ce(a ek BR are ars m(c)ua (c)e(0) r. 

1 Originătul are EYĂ a 
„2 Sic, E 
“3 ce nu-e sigur, 

4 boa nana de două or 
5 Originalul are cra,
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“Trâducere. Cu: milă: lui Dumiezeu; Noi” Alsxandru. Vocvod,; 
Domnul “Ţării” Moldovii, "cunoscut faceni şi: cu 'această :carte. ă 

noastră tuturor, câri vor căuta la dânsa. sau a vor. âuzi citindu-se; 

că această adevărată slugă şi pan al nostru Fundeâă.:ne-a slujiţ 
„houă” drept şi ' credincios. De -azeia, rioi văzându-l cu dreaptă şi 

credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit cu. osebita: noastră :milă, 
i-am dat. şi i-am întărit, în Ţara noastră, în Moldova; satul anime 

Fundeanii, la Albinea. Toate aceste mâi sus scrise. să-i fie lui dela 

noi uric şi cu tot.venitul, lui şi copiilor lui şi nepoților. lui şi stră- 

nepoților lui şi răstrănepoţilor lui şi întregului, neam al lui, : „Cine, i 
se va alege .mai deaproape, hestricat niciodată, în' veci, ti E 

"Iar hotarul acestui sat” Fundeanii. să fie începând din. movilă 

dela Nedeia, dela Balomireşii, la vârful dealului, până; la niovila' ce 
este lângă drum, 'apoi de acolea pe drum până la „stâlp. până la 

hotarul Herniceştilor, apoi de acolea pe. drum.la'.deal,. “până unde 

se împreună. hotarul Sacnii şi a Herniceştilor şi a Negreştilor,; apoi 
de acolea drept peste câmp până în pârăul Merilor, la măr, apoi 

pe pârău la vale, apoi drept. la dealul Negreştilor,. în „movilă, apoi 

de acolea la marginea 'pădurii,. poi până la marginea . “codrului, 

până. la Glodul dela Negreşti, în Infundătură, apoi c de acolea! “drept 
la Albinea, apoi la vale pe Albinea, până la gura “Străvinoașei, 

apoi ia deal până la obârşie, apoi la apă în Albinea şi peste: deal, 

peste. codru, în Bulboacă, în râpele dela Balomireşti, apoi drept la 
deal, în movila dela Nedeia. Acesta este tot hotarul din toate părţile, 

Şi la aceasta este credinţa Domniei - noastre, mai “Sus seri= 

sului, Noi ' Alexandru Voevod ' şi credinţa iubitului meta. fiu liieaş 

Voevod şi credinţa copiilor noştri şi credinţa” boerilor. noştri. mol 

doveni, credinţa” panului Mihail şi copiii lui, credinţa panului A Vâlcea 
şi copiii lui, credinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi copiii: ui, 

credința panului Negrea şi copiii lui, credinţa. panului Cupcici vor- 
nicul, credința panului Dragoş şi copiii" lui, “ credinţa panului Nes- 

teac. şi copiii lui, credința panului llieaş' şi copiii. lui, "credinţa pa- 

nului Dan şi copiii lui, credinţa panului [saiea şi copiii lui, cțedinţa 

panului Uncleat şi copiii lui, credinţa panului Giurgiu Jumătate şi 

copiii lui, credinţa panului Opriş şi copiii lui, credinţa panului Stan 

visternicul, credinţa panului Stan. Bârlici şi: copiii lui, credinţa pa- 

nului Crâstea şi copiii lui, credinţa. panului Domocuş stolnicul, cre= 

dinţa panului Negrilă ceaşnicul, credinţa panului Şteul vornicel, Şi 

credinţa tuturor boerilor' moldoveni mari şi mici. 

„lar după viaţa noastră, cine va fi Domn” ării. noastre. Mol: 

15
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dovii, din copiii noştri sau din: neamul nostru sau ori pe cine 

Dumnezeu va: alege să fie Domn Ţării noastre Moldovii, acela să 

nu le strice dania noastră şi întăritura, ci să le întăriască şi în- 
puterniciască, o 

“Tar pentru mai mare tărie şi înputernicire tuturor celor mai 

sus scrise, am poruncit slugii noastre, credinciosului pan Neagoe lo- 

gofătul să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această cârte a noastră. 
“A scris Ghedeon, în Suceava, în anul 6936, luna Septemvrie 3. 

Pergament cu pecetea pierdută. E stricat în câteva locuri, A 
fost al lui Î. Şaraga, anticar din Iaşi, care l-a vândut Acad. Rom. 
în 3 Iulie. 1907 (Creşterea colecţiilor Acad.,Rom, 1907 .p, 130 şi 
1908 p. 55). E citat. şi în |. Bogdan, D..Şt.. 1 p..280... E 

Satul Fundeanii pe Albinea este Bâra, sat şi târg, din judeţul 
Romani, aşezat pe Albina. Acesta cuprinde în sine şi alte sate. 
Că e aşa se vede dintr'un document din 1765 lanuarie 15, în care 
e vorba de.o pâră pentru un loc la Bâra, în ţinutul Romanului. 
Se arată aici şi actul dela Ştefan cel Mare „pe doi sate, Fundenii 

şi Liţcanii, ce să numescu acumu Bâra şi alte părţi de Săvereni, 

ce cuprindu toate în hotarul Bârăi“ 2. — Satul Fundeştii e pomenit 
şi întrun uric. din 6992 (1484) Mai 133, apoi în 7081 (1573) 
Fevruarie 214. In 7099 (1591). Martie 5 se întăreşte. lui Ureche 
logofătul peste părti de moşie din Fundeni, pe Albâia, din ţinutul 

Romanului 5. Asemenea în 7100 (1592) Martie 206. Satul era al 
lui Ureche vornicul şi în 1605 Aprilie 157 şi în 7125 (1617) A- 
prilie 168. Prin împărțeala moşiilor neamului lui Ureche, din 7151 

(1643) Martie 9, satele vin în partea spătarului Neculai Ureche 9, 

Satul este întemeiat pe. la începutul veacului al XV-lea 10. — Docu- 
mentul este foarte important şi pentru satele ce ne arată împre- 

1 Dicţ statistic al României 2 p. 802. Harta stat. major, planşa Roman. 
2 N. lorga, Stud. şi Doc, 6 p. 47, I.: Bogdan, D. Şt. 1 p. 279, 

„8 1. Bogdan, D. Şt, 1 p..278: Suacepin HA dABHuk n TaROAAEpE S | 
TOARE XOTApId CEAO Ha Havk aautaniu, : | 

4 Acad. Rom. pergament L/24: Fundeşti pe Albâia. 
5 Ibid, XLIX/75. . RE n | 

„. 6.Ibid, XLIX/84 şi 103: Aron. Voevod întăreşte stăpânirea lui Ureche 
logofătul peste satul Fundenii, care se cheamă Lăţcanii, pe pârăul Albâia. 
- 7 |. Bogdan, D. Şt. 1 280: ua AABAA, Ce se mai numeau şi Severeani, 
in ţinutul Romanului. Pentru Severeani vezi ibid. p. 278, uricul din 1484, Mai 13. 
__. 8 Ghib, Sur. 2p, 170: „satul Lăţcani (aici Luţcani) pe-Albâe i selo 
Fundeni pe Ala, d RE tul - - | ” 

m publicat “documentul în' Buletinul Ion , . 271: „satu Leţcanii cu sâlişte Fundenii ces la St AR eulee, ase „6 (1923) p. 
„10 Sate cu acest nume găsim în uricul din 6944 (1436) Iunie 13: la Je-
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jurul Fundeanilor. Unul este “satul Balomireşti, din comună "“Bâra, 

judeţul Roman î. Satul îşi are numele dela -un Balomir. şi: poate îi 

din veacul al XIV-lea. Nu ştiu ce era Nedeia de lângă Balomireşti, 

poate era un loc unde se făcea iarmaroc2. — Satul Herniceşti era 

lângă Sagna, unde azi nu se mai află. In Condica Liuzilor din 1803 

satul Hărniceşti era al Mănăstirii Bărboiu 3. — Sagna este la sud 
de Bâra, alături cu. Vulpăşeştii, în acelaş judeţ4, fostal Mănăstirii 

Gălăţii 5, Satul era probabil şi în veacul al XIV-lea. — Satul Ne- 

greşti este satul Călugăriţa-Negreşti, din comuna Bâra, acelaş ju- 

deţ al Romanului6, Satul e lângă Bâra. Intre Sagna şi Călugăriţa, 
pe Harta statului major este şi pârăul Glodos, care aminteşte Glo- 

dul dela Negreşti, din 1428.— Străvinoasa este.un pârău, care se 

varsă în. Albinea. Albinea: este un pârău, care se :varsă .în. Sieti, 
cam. în dreptul Agiudenilor. Pârăul este pomenit şi în. alte: urice. 
Aşa în 6954 (1446) Martie 5 se pomeneşte de nosianin na Repxa 
sa&zutie; care se întăreşte lui Dragomir Oţel7. Intrun suret de uric 
din 7023 (1515) .Aprilie 30, dela Bogdan Voevod, e vorba de ho- 
tarul Stănceştilor, între pârăul Albâe şi Arinoasa 8. In 7037 (1529) 
Martie 20, e vorba de satul ce e na aasin, anume unde a fost Neac- 
şul9. In 7123 (1615) Martie 24 e vorba de Doljeşti na ata 10, , 
Azi apa se cheamă Albina 11 ori Albuia 12; 

ravăţ ceantpe &Suaeme(a), Acad. Rom. XL/2, altul în 6944 (1436) Auust 20: 
I2] Bicasra „ee. Ceaițe SnArS, Acad. Rom. Pecete 3.. 
: 1 Dicţ, statistic.al României 2 p. '802, Un sat Balomireşti - „la Muncel 
între Sâretiu şi între Moldova, la țânutul Sucevii“ e pomenit în 6950 (1442) 
Septemvrie 8, Ghib. Sur. 18 p. 51, altul, nâdeterminat ca loc, în 6954 (1446) 
lunie 6, Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare. Un satpe 
Bahluiu, Balomireşti, unde a fost giude Balomir, cu uric dela Alexandru cel 
Bun, a fost în judeţul Iaşi, lângă Hoiseşti, pomenit în 7001 (1493) Martie 15, 
I. Bogdan, D. Şt. 2, p. 25-26, 

. 2 Un deal şi o vale a Nedeii este în judeţul Vasluiu, plasa Crasna, lângă 
Bouşori, Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 128, |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 97. Un sat 
Nedeiani, în Cârligătură, cu uric dela Iicaş “Voevod, e pomenit în 7005 (1497) 
Ianuarie 20, 1. Bogdan, cit. p. 9%. | 
"3 Uricarul 7 p. 279. ” ' 

- 4 Dicţ. statistic al României 2 p. 804, Harta stat. major, planşa Roman. 
5 Uricarul 7 p. 280. : 

'6 Dicţ, statistic al României 2 p. 802. Harta stat: major, planşa Roman, 
Fundescu, Dicţionar topografic p..91, 312. 

1 Acad. Rom. cumpărat dela anticarul I. Şaraga, laşi. Este vorba de 
satul Oţăleni, din com. Bâra, jud. Roman, Dicţ. statistic al României 2 p. 802. 
Harta stat. major, planşa Roman. - 

8 Arhiv. Stat. laşi, Anaforale neînventariate, jurnal nr. 112, Ibid, 1071 
(1569) Martie 5: satul Stănceşii, care acum se numeşte Şirăuţii. ! 

9 Ghib. Sur. 9 p 
10 Hasd. Arh. ist 1 p- 158, 

"11. După Dicţ. statistic al României 2 p: 802, 
12 Harta 'stat. major, planşa Roman. Un pârău Albina e în jud, Vastuiu, 

I. Bogdan, D. St 1 p. 280.
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"""Boerul Fundea' nu 'e boer de divan. 3 

Uricul este foarte important şi prin românismele ce cuprinde: 
MBoVHAATSpk, BOVARCÂRE, print. | | 

76, 

Suceava. 1428 Dechemvrie 4. 

Alexandru Voevod întăreşte dania satului Başoleni, făcută de 
Başota Manuil Mănăstirii Neamţului. 

T aa(o)rito Basie Ai anthanApz ECEROAA FOCNSAApĂ BEAan 
me(a)iakekent ununma suameuure necu(a) aneroaă namu(a) ceha 
BTS Ha tb OVApIITA Hânt €ro Scahiunutire uTun cite "ro(r) ueruinuntu 
EANOTA AMâuSiao npinăt npk(A) aan cRoER ACBpoR Roar ni w(r) 
ROro HENpIIE(A)eniz. 11 AaAE £AI0 Cea CROE CVpR(UHIOE ta ma ae 

INST MdntacTnip Ww(7) kara az3ue(c)ui xRS. TA PAAN HI Aa 

NO EFO. Ad AdEMZ IN AdAN ECAU TOE CEAS BANO TRI MANACTRIAR 
w(7) ukauma Bzsur(c)uite XRS Aa BSAE(7) emS cpunz ca nzetat Ac= 
Xeie(u) ua gbemni uitoan nenopSureiie, a FoTapa TOAMS ceas Ad BSAE('7) 
NO CTâpeAMS YoTapS RSAa H3 BERA W:EHRĂA. A H4 "79 se(7) Bkpa 
r(e)amn, enumenuicaunare aatăanăpa ROSA 1 Bkpa CHA r(c)eaai 
iATallld BCEBCAI H R'kpa CHoR& r(C)RaMi CPetta N nerpa ui ka 

H Akru ere, RBpa nana nerpa, REpa nana Bu(a)u n Ahr £re, REpa 
nana Haina Hi Abru cre, Wkpa nana îtwpita ui A ET. ere, Rkpa itatia 
RSBUNUA ABCpHHRA n ARTA ere, B'kpa mata teată Hi ATi ere, Bpa 
iata HECTARA H AETH Erc, REBA Nana NSB:RA ESAETATERIIUA n Eparini 
erou: Aki u(y), t'kpa nana Aaa n Aku ere, kkpa mana BparSaa 
KUALA Gara n AkTH ere, Bkpa Nană CTana 4 Aku ere, kpa 
nana wkrea acrogera, k'lpa nana nerpitaa vamunka, B'lpa nana Roc= 
Tnua nocTeanusa, e'lpa naua wupiiina ni “Aku ere, tkpa nana Mut 
RATU ui Ahru ere, Rikpa nana uSprku Akru ere, Rkpa mata mu 
Bopa 1 ART ere, B'kpa nană AamakSula cro(AuuRa ui AkTH ereu 
kikpa oyekyz Beape namu(g) n neautmia n Maani($). a no naun(at) 
AHROTk kre BSAr(7) recnoaapă namen Seman nau w(7) Ara na- 
mu(j) Man w(7) nameno names nau kere Bz HBGEPETA GUITH, TOTI 
IISEDI HENSASINHAN HAUIErO Aduna aan ien SYTREBANAN, na(R) au 
BI jork(A) nepsunri iTe, Aa GSAr(T) es cxnepun(k) na n npu(c)raa 
&r9- AT; a na Be(ajule norBepu(A)enie Tom SVeemS enieniicanuoas
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Reala cai caSal: nare MEXYAnAS. TpAMNATHRS MHCATII H npunbenTii 

neua(7) nana KeemS aucTS Hat s, 

o co(u)sk nak('r) Ziăă pc(k) a. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domn Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 

tuturor, cari vor căuta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că acest 

adevărat Başotă Manoil a venit înaintea noastră, de a sa bună 

voe, de nime nesilit şi a dat un sat, uricul său, anume Başoteanii, 
mănăstirii dela Neamţ, Inăltării lui Hristos. 

De aceia şi noi după dania lui, dăm şi am dat acest sat Ba- 
şoteanii, mănăstirii dela Neamţ, Inălţării lui Hristos, să-i fie uric, 
cu tot venitul în veci, nestricat niciodată. | 

lar hotarul acestui sat să fie după vechiul hotar, pe unde din 
veac a umblat, 

Şi la aceasta este credinţa Domniei mele, mai sus scrisului 
Alexandru Voevod şi credinţa fiului Domniei mele ilieaş Voevod 

şi credinţa fiilor Domniei .mele Steţcu şi Petru şi credinţa tuturor 

copiilor Domniei mele şi credinţa boerilor Domniei mele, credinţa 

panului Mihail şi copiii lui, credinţa panului Negrea, credinţa pa- 
nului Vâlcea şi copiii lui, credinţa panului Ilieaş și copiii lui, cre- 

dința. panului Giurge şi copiii lui, credinţa panului Cupcici vornicul 

şi copiii lui, credinţa panului Isaiea şi copiii lui, „credința panului . 
Nesteac şi copiii lui, credința panului Giurgiu Jumetate şi fraţii lui 

şi copiii lor, credinţa "panului Dan şi copiii lui, credința _panului 

Bratul fratele Doamnei şi copiii lui, credinţa .panului, Stan şi copiii 
lui, credinţa panului Neagoe logofătul, credința panului Negrilă ceaş- 
nicul, credința panului * Costici postelnicul, credinţa panului Opriş 

şi copiii lui, credința panului Uncheat şi copiii lui, credinţa panului 

Ciurbă şi copiii lui, credinţa panului Ştibur şi copiii lui, credinţa 

panului Damacuş stolnicul şi copiii lui şi credința tuturor boerilor 

noştri şi mari. şi mici. 
" lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Tării noastre; fie 

din copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu 

'va alege să fie, aceia.să nu strice dania noastră, ci să întăriască.. 

Iarăşi cine ar vrea să strice, să-i fie pâritor Dumnezeu și 

Preacurata lui Maică. . 
lar pentru mai mare întăritură tuturor “celor mai sus scrise, 

am poruncit slugii noastre, lui Mihail gramaticul, să scrie şi să lege 

pecetea noastră cătră această carte a noastră. - 

In Suceava, în anul 6936 Dechemvrie 4. -
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“Pergamentul foarte fin şi bine păstrat se află-în Arhiva D. 

Greceanu, dela Stânca, Iaşi, pachetul Başotenii.' Pecetea sfărâmată, 

A fost publicat de Ghib. Sur. 5 p:-110-111. 
Satul 'Başoteanii este arătat între: satele - Mănăstirii Neamţului 

şi. în uricele următoare de întărire ale acestei mănăstiri : în 6954 

(1446) Martie 111, 6954 (1446) Iunie 62, 6955 (1447) August 
223, în 6962 (1454) Dechemvrie 84. In uricul lui Ştefan cel Mare 
din 6978 (1470) Aprilie 1, satul este arătat pe Sireti, lângă Fân- 
tânele 5. Satul a fost deci lângă Fântânele, comuna Paşcani, ju- 

deţul Fălticeni (fost Suceava) 6. Aici se află şi satul Boşteni, care 
poate fi vechiul sat Başoteani. - . 

Numele satului vine dela Başotă (baş + otă), tatăl lui Ma- 
nuilo din 1428. Satul poate fi mai vechiu ca 1400. 

. Te | 

_ Suceava. 1428 Dechemvrie 28. 

Alexandru Voevod dăruieşte lui Dad şi nepotului său Solomon 

“satul Dădeştii pe Sârca.. 

i ma(e)rie | [B:BTED „ARI. AAEZANAPS BROEROAa - POENSAAPA SEAN 

mo(a)aAae(k)o(1) 7 unuinMă 8. 3namenuTe Heckaa ANCToAz NA KT 
na na Spuma HAN Ero Scanuiuitra uTauni 9 02%E “TOTAL HETIIUNI CASru 
HAI AdĂZ Hi HENOTA cro coasanr(1) caSmu(a) HAM page i Bkg- 
NOR caSBo, rk(ain) 10. ani EHA'RRUIE £79 IpaRs 51 B'BpHIor cases 
“AO Ha(€) Ranokaati EcAthi £ro CCoBHOR Hale MA(CĂTI Hi. Ada ecattu 
EMO OY HAN SEMAN EAHHA cenh Ha cpăkall ua HAVE AZAEIN PAC 

-e(er) Awaz ul), 7oe mro an (5). opun ca nzcekmz ACXOACAIL 
HAZ UI AkTEMz H(X) ni SnSuareaz u(5) n npaSnSuaroma (0) n npa-- 

4 

"1 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet. 21 nr. 4 
2 Ibid. depuneri particulare. 
3 Ibid. pachet 21, nr. 6, St, Nicolaescu, Doc. si, rom. p. 221. 
4 Ibid. pachet 21 nr. 7. 

„5 1, Bogdan, D. Şt. 1 p. 145: ua ceplira pautortun n ban roig'har, 
“ In 1742 satul nu mai era al mănăstirii, Buletinul Com. Ist. 1 (1915) p. 242-246. 

- 6 Dicţ. statistic al României 2 p. 860, 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 147, 
7 Pare a îi me(AjAatco(r. - 

„8. yu e făcut ca v, 

9 Mai curând ca u'rSuu, 

10 E numai *rt, 
11 Nu na pata, Cum au cetit d. Ghibănescu şi [. Bogdan, cari au făcut 

din linia lui a şi imediat e următor K.
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IuSotroaa NXA HM BACEMS pOAS HA HENOPSULENIO MUIROAMIE HA Rar 
a XoTapa Tkmz coacaa. că Bxckaut cTapuaui XOTapt KSAa wiunaaui 
H3&kRa. a tia ro c(cr) nkpa nantere r(câ)ea Riturenucantiaro aarăan: 
ADS (uoetoan) ni Lkpa BZZAREARUINAPO Ca F(eA)ea Aur nafaură ROEBOA LI 
n &kpa Bzck(5) ate nam), akpa noa) tan), Cetpa uaua 
MHYantaa ui Akren) ere, KEpa mana Razui n AkTen sro, Bkpa nana 
ESHuntta AROBiita, &'kpa na(u) Spit n AETan erro, pa nana uerpu, 
pa nana) MoyApuukni, pa nana uterkea ui Akai ere, e'kpa. nana 
natama ui Akre() e(r), Bbpa nana Aană ui Aire ero (&'kpa naua Heaia 
da)uuta Hi Ara ere, &hkpa nana (vnpuuia n ATEI ero,.R'kpa nana 
Spa IKSMOTATOLA 1 ARTE ere, BEpA Nana HRanta AETKA,! &'lpa 
NâNă UISBERI HA/ETEL po, EkpA Mata era(u) epzanuka ui. Are ere, 
KRpa Mattă A&MARSUIA €Toaniia fi Bkpa B&CĂŞh BCApZ namn() m6a- 
AaBeRhI(Ț) n neautni($) ui maan([) a ne nameaz aport Ko ESAeTA 
PeenoAapa nameti semak nat w(7) Abre namu(g) an w(7) uauire 
NDAEMENA Han ROTO Bb HSGEpETĂ BNITII TOTA UITE ENI HAM& HENOpSIitAa 
Mater Aaiia, aan: uiro Bu na OYTEpzANAZ ui Srpkinaz. 4 na 
GOALE  NOTRpa:R(A ee "TOMS nzeemS RItenneanuie AS Reakaii teatru 
caSsk nauemS tbpuomS kroe a9reaerS nuicaru n npnt'keuTrii: Hau$ 
MetăTa. Ră ces ancTS uauems, mu(c): îv(u) uz cs(u)utk nat(7) âuâă 
Ac(R) ut. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod» 
Domnul "Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noas- 
tră tuturor, cari vor căuta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că 
aceste adevărate slugi ale noastre Dad şi nepotul său Solomon 
ne-au slujit nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, noi 
văzându-l 2 cu dreaptă şi credincioasă Slujbă cătră noi, l-am 2 miluit 
cu osebita noastră milă şi i-am 2 dat, în Ţara noastră, un sat pe 
Sârca, anume Dădeştii, unde este câsa lor. Acesta să le fie lor 
uric, cu tot venitul, lor şi copiilor lor şi nepoților lor şi strănepo- 
ților lor şi răstrănepoţilor lor şi întregului neam: al lor, nestricat 
niciodată în veci. o 

„Iar hotarul acestor sate2 cu, toate vechile hotare, pe 'unde au 
umblat din. veac.. | o | | - 

Şi la aceasta: este credința Domniei noastre, mai sus scri- 
sului Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele 
llieaş Voevod şi credinţa tuturor copiilor noștri, credinţa boerilor 

1 In original e an, , 
2 Sic. Ă 

10 

15 

20
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-deştii a fost dreaptă ascultătoare de orașul Domniei mele, 

“mai jos 'de Băiceani, care selişte a fost ascultăto 
Frumos, .::: : : : : 

232 „1428 

noştri, :credinţa panului Mihail şi a' copiilor lui, credinţa panului 

Vâlcea şi a copiilur lui, credinţa panului Cupcici vornicul, credinţa 

panului Giurge şi a copiilor .lui, credința panului Negre, credinţa 

pânului Mudricica, ' credinţa panului Nesteac şi a copiilor lui, cre- 
dinţa panului llieaş şi“a - copiilor lui, credința panului Dan şi a 
copiilor lui, credinţa panului Isaiea ceaşnicul şi a. copiilor lui, cre- 
dinţa  panului . Opriş şi a copiilor lui, “credinţa panului Giurgiu Ju- 
mătate. şi a copiilor lui, credinţa panului Ivan Deatcă, credința pa- 

nului Ciurbă şi, a: copiilor lui, credinţa panului Stan Bârlici şi a 
copiilor lui, credinţa panului Dămăcuş stolnicul şi credinţa tuturor 
boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici, | 
«"* : lar după «viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării noastre, fie 
din. copiii noştri, fie .din seminţia. noastră, sau pe cine Dumnezeu 
va alege să fie, acela să nu le strice dania noastră, ci“să le în- 
tăriască şi înputerniciască. a 
=»: * lar pentru mai mare întăritură tuturor celor scrise mai sus, 
am. poruncit .slugii noastre, credinciosului Neagoe logofăt, să scrie 
şi. să lege pecetea noastră: cătră această carte a noastră. 
nui. A scris Ion, în Suceava, în anul 6936 Dechemvrie 28. | 

"+ Pergament puţin stricat Id mijloc, cu pecetea pierdută, se păs- . 
trează în Arhiva Sf. Spiridon din Iaşi, moşia Dădeşti, pachet 1. 
„A fost „publicat de Ghib. isp. 1* p. 3-4. Rezumat în N. lorga, Stud. 
şi. Doc..5 p.:3. Este vorba de satul Dădeşti, din comuna Buznea, 
judeţul Iaşi 1 lângă: Târgul-Frumos. Satul azi e pe Bahlueţ, dar pe 
„moşie se află : şi pârăul Sârca2. Târziu, găsim satul ascultător de 
“Târgul-Frumos. Aşa în 7118 (1608) August 103, 7119 (1611) 
sAugust 224, în 7137 (1629) Martie 225, etc. Se vede că probabil 
Ştefan cel Mare a făcut ocol de sate Târgului Frumos şi pe lângă 
Prigoreni, Avrămeşti, Ruscani a dat acestui târg şi Dădeştii 6, Satul 

  

"9-1 Dict, statistic al României 1 p, 474, Harta stat. major, planşa Podul- 
“Iloaei. şi. Ruginoasa. - . ! 

„„_2 Dicţ. geogr. al jud. laşi p. 207. Este numit cătră izvoare şi. Răcea, 

id: Pe Gia -1sp 1 : 80: Seliştea D | „ ib.'1sp. 1* p. 80:. Seliştea Dădeştii, în ținutul Cârli i selişte Dădeştii a fost dreaptă ascultătoare e rit ii Frumos. săturei, care 4 Ibid. p. 85: selişte Dădeştii, în ţinutul Romanului, care selişte Dă- 
Târgul Frumos. . 

în ţinutul Romanului, 
are de ocolul "Târgului 

5 Ibid. 'p. 209-210: Selişte Dădeştii pe Sârbca, 

6 Din nefericire acest uric nu s'a păstrat, dar e pomenit în documente. De e în 7144 (1636) Noemirie 26, Vasile Lupu spune Că în zilele lui Nea- i TNIC „a adus înaintea Domnieci mele uri â i- “ i 
Sur. Sa ad | ricul Târgului Frumos , Ghib. 

-
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îşi are numele: dela Dad şi e dela începutul veacului al XV-leal. 
Sârca e Sârbca, cum vedem din documentul din 1629 Martie 22: 
Azătyiu uro ua nerenl: epasnd. Satul fiind în capătul Cârligăturei 
e arătat când în ţinutul Romanului, : când în al Cârligăturii, 

N i : pi 78.. 

* Suceava. 1428 Dechemvrie 28. 

Alexandru Voevod. întăreşte fiilor lui Ivan vornicul, lui Lazăr, 

„ Stanciul şi Costea, ocina lor, seliştea lui Dobre, la Humor,: 
unde este'mănăstirea lor, şi le adaugă mănăstirii lor trei 

sate supt Dumbrava înaltă, anume. unde a fost vă- 

tăman Minco, altul în Lacul lor şi al treilea 
unde a fost cneaz Stan. 

+ ma(e)riis BAIE ARI dAFĂANApA BROEROAA POCNCAApa Seman 

MCAAARCREI UHURIAL SHAMENINTO HE CAZ McTe() nani uz RTO Hara 

CVABITA HAN EPO OVCaniuiHTA: UPSUH O26E "TOTI HETHIINI CASPH au 

ERIHORE HRANA ARCpHIIRA, Hank AaSăph Hi cranuSas Hi ROcTk caStiitani 

HAM UBatei ui Blpue caS%Boie. "Thkaz Ani RHA RULE (9) npaRS 

m REpuSIO caS:ia8 AS. Ha(c) iaaonaani cani. H(Ț) wesguo.. nare 

M(aeTite n NOTRPBANAN Ec WTinS H(ţ) n Aaant ccavhi Hata o 

NAME SEMAn  CEAHLIE ACEpiHNORO Ha Xomopk rac e(c7) aonacTupa 

H(0) n ere cani NPHAdAn HAAK TOAMS, MONACTHpERH "PH cena nc(4) 

BHCOKOIO ASEPCROR Hă HMA FAE BRIAB BRATAMANA AUNKe, ADSroE ctAo 
9 1.(ţ) cTana, TpETIE CAO PA ha KHUASR CTANE, "TOE.BBCE UITE BNI 

„HMZ OpHR CA tuekaz „ACXeAonz ui Ahr u(£) n ceerpaz n(y) 

H oynSuaroma H(5) n npaSnsuarema n(ţ) n npeCpS)paroata u(ţ) n 
EzeemS psaS n(5) nenepsm(eno upoanite ua Bin, a YoTa(p) Toons 

MonacTipeaui w(7) crpimTrSpr Xorapoma ropk A0 tepya n no wBou(x) 
AAC)Az. a XoTapă TEMA ceac(u) 7 no(4) Bhicekeie ASRPOBOIO Koako 

CV3MOrSTA ORHEATH TB CEAA ACCHTA. 4 Ha 'T9 (cr) B'hpa tatiiero 

“POCNCACTRĂ ERIMLEMHCANHAPO 4AFĂANAPA BSEECANI II Bkpa BBSARBALIt- 

-NâP9 CRINA. POENOACTEA AH HATANIA BOSROARI Hi Rbpa Rack AkTEn 

naun() n epa B9Apn namn(y), epa nana apanaa ii Abreu cre, 
&kpa Matia RAGUN N Akai er, B'bpa Hăta RSnuua Akopiika, nbpa 

Mână Herpu, tkpa nana înSpita n, Abreu ero, Rkpa nana AXApHURTmI, 

1 Un alt sat Dădeşti este în com. Vultureni, jud. Tecuciu, Dic, sta- 
tistic al României 2 p; 870, 

10 

15 

„20
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&kpa nană neerasa n AkTeil ere, Bkpa Mana Haia n Akai ere, 

kpa Hatia Ana Hi AETEH ECC, Ekpă Mata HCalA uamunka Hi AbTEH 
ere, &'Epa nana Spa moaorarata În abrai PO, &'kpa Nâta Wnpuua 

H ARTE Erc, kkpa Nana Wata A ETERA, B'Epa Dată CTAnA BicTiaputia, 
tkpa nana uSpabi ui Akai ere, pa nana AOMOHRSIIA CTOAHHRA ui 
kkpa Ezekyz Bop namu(Ț) meaganeri(5) ui neant) n ataani(). 
d 19 HânleMă ZHHBOTE ETO BSAETE POCNOAdpA Hannei Sean tan w('7) 
Areni namu(y) nau w(77) Hautre natitente „HAN Ore Rh H36EpeTă 
ERITH, TOTĂ UITOBBI HAVA HENOPSUIHAZ Matiltr0 Ada aa UITE Eh MMA 
CVTEPBANAR N. CVRpENItAz SASE Ada ECATRI HA 1 NOTKEBANAN Sa 
H(Y) upanSt ui B'EpuSr caSBS. a na noaulee HOTEpAHA ENE "POMS Ba 
CEMS Rniieiicanti(95) gratari. ccavul caSSk naut iS RkpuoS ikroegu 
ADPOSETS. NHCATH N NpHRĂCATII HANS NEu4Tz R CEAS ANCTS HatniemS, 

e couatk a akro Să Ar. ku. | 

Traducere: Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domnul "Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noas- 
tră, cine va căuta la dânsa sau o va auzi citindu-se, că aceste 
adevărate slugi. ale noastre, fiii lui Ivan: dvornicul, pan Lazăr şi 
Stanciul şi Costea au: slujit nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. 
De -aceia, noi văzându-i cu: dreaptă şi credincioasă slujbă cătră 
noi, i-am miluit cu osebita noastră milă .şi am întărit ocina lor şi 
le-am dat în “Ţara noastră seliştea lui Dobre, la Humor, unde este 
mănăstirea lor, şi încă le-am adăugat cătră această mănăstire trei 
sate, sub Dumbrava 'înaltă, anume. unde a. fost vătăman Minco, 
alt sat în Lacul lor, al treilea sat, unde a fost cneaz Stan. Toate 
aceste să le fie uric, cu tot venitul şi fiilor lor şi surorilor lor şi 
nepoților lor şi strănepoţilor lor. şi răstrănepoților lor şi întregului 
“neam al lor, nestricat niciodată, în veci; . 

lar hotarul. acestei mănăstiri, dela Strimtură, pe hotar în sus; 
până la vâri şi pe amândouă văile,. lar. hotarul acestor sate, care-s 
sub Dumbrava înaltă, cât vor putea să trăiască trei sate din 
îndestul, , DI aa 

“Şi la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scrisului 
Alexandru Voevod, şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele Ilieaş 
Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor noş- 
tri, credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea 

“şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, credința pa- 

  

1 Sic.
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nului Negrea, credința panului Giurge şi a copiilor. lui, . credinţa 
panului Mândricica, credinţa panului Nesteac şi a copiilor lui, .cre- 
dința panului llieaş şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a 
copiilor lui, credinţa panului Isaiea' ceaşnicul şi a copiilor lui, cre-. 
dința panului Giurge Jomotate. şi a copiilor lui, credinţa panului 
Opriş şi a copiilor lui, credinţa panului Ivan Deatcă, credinţa pa- 
nului Stan vistiernic, credinţa panului Ciurbă şi a copiilor lui, cre- 
dinţa panului Domoncuş stolnicul şi credinţa tuturor boerilor noştri 
moldoveni şi mari şi mici. -. i ” 

lar. după viaţa noastră, cine va fi. Domn “Țării noastre, fie din 
copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu va 
alege să fie, acela să nu le strice dania. noastră, ci să le întăriască 
şi înputerniciască, pentru că le-am dat şi întărit, pentru a lor dreaptă 
şi credincioasă slujbă. ” 

lar pentru mai mare întăritură tuturor. celor scrise mai sus, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie 
şi să lege pecetea noastră cătră această carte-a noastră. 

In Suceava, în anul 6936 Dechemvrie 28. : 

Pergament cu pecetea cea. mare atârnată. Legenda e ştearsă. 
O copie la Acad. Rom. în ms. 126, dăruit 'de'[. "Bogdan, În tra- 
'ducere germană a fost publicat de Wick. Geschichte der Klâster 
Homor p. 83-84, cu arătarea Ksl. şi Perg., . ceia ce înseamnă că 
la 1881 pergamentul era la Mănăstirea Homorului. Documentul sla- 
Von a fost publicat de mine în Cercetări ist. (laşi) anul 5! p. 53- 
55, în studiul Neamul lui Oană. dvornic de Suceava şi satele lui. 

| Documentul e pomenit în 1. Bogdan, Cnejii români, în Anal. 
Acad. Rom. seria 2, tom. 26 (1903) secţ. ist. p. 23, Radu Rosetti, 
in Revista nouă 2 p. 71, Pământul p. 77, ]. L. Pit, Die rumăni- 
schen Gesetze, Prag (1886) p. 19.. Un regest în Ghib. Sur. 24 p. 161. 

Seliştea lui Dobre era lângă Homor, în Bucovina'1. — Satele 
dela Dumbrava înaltă erau în judeţul Dorohoiu. . Intrun uric din 
6937 (1429) Iunie 3, tot pentru fiii lui Ivan vornicul, satele dela 
„Dumbrava înaltă sânt numite astfel : „la Dumbrava înaltă, satele, 

1. Pentru nume cp. satul AcEpunenuui din 6939 (1431) Iunie 15, al boe- 
rului Cupcici vornicul, publicat în Buletinul Ion Neculce,  fasc, 7 (1929) p. 
275 (aici greşit: Benpunotui), Un sat Dobrieneşti,. pe pârăul Teiejnii, la 
Vasluiu, al iui Baliţa, cu privilegiu dela Ilieaş şi Ştefan Voezozi, este pome= 
mit în 6997 (1489) Ianuarie 22, în 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 309-370. Altul, Do- 
bronăuţi este lângă Zvorâştea, la Dorohoiu, din uricul din 6996 (1488) Martie 
12 şi 6998 (1490) Martie 15, în [. Bogdan, D. Şt. 1 p. 328 şi 407, 415. Un 
sat Dobrenii pe Lăpuşna e pomenit în 7008 (1500), ibid. 2 p. 179-180,
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unde este vătăman Minco şi !a Liubaneasa în Lac şi unde este 

Stan 1“. In 6983 (1475) Aprilie 25, satele sânt. numite:  „Dvorni- 
ciani, supt Dumbrava înaltă şi Stăvceani şi Glodeni2“. In uricile 

din 6998 (1490) Noemvrie 26, găsim: „satul anume Glodeanii, 

unde a fost Stan, lângă Stăvceani 3“. Aici sânt pomenite şi uricele dela 

Alexandru. cel Bun. Deci satul unde a fost vătăman- Minco este 
satul Dvorniceani, adică satul vornicului Oană 4. Satul e n(y) erars, 
ov eraas este satul Stăvceani şi satul unde a fost cneaz Stan este 

Glodeni. In 1742 toate formau un singur sat, Vornicenii, la ţinutul 

Dorohoiului 5. Este deci satul Vornicenii, din acest judeţ6.—Dum- 

brava înaltă este pomenită şi în 6945 (1437) Dechemvrie 207. 

-" Cei trei.boeri cărora li se face dania din 1428 erau fiii lui 
Ivan vornicul 8. Primii doi, Lazăr şi Stanciul, sânt foarte cunoscuţi 

şi apar în divan, începând din 1432 sau 1433. Apar întăiaşi dată 

în 6940 (1432) Ianuarie 49, în 6941. (1433) Ianuarie 28 10, 6941 
(1433). Fevruarie 26 i1, 6941 (1433) Iunie 1512 etc., în 6942 
(1434) Aprilie 2413, în 6943 (1435) Octomvrie 814, Octomvrie 
18 15, în 6944 (1436) Aprilie 21 16, Mai 23 17, lulie 17 18 etc., în 

1 Cercetări ist. (laşi) anul 5! p. 55, - 
. 2 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 203: Anepituaniti NA, (RHCS)ROIO Acr- 
B(BORSR) Hi cTaRuan(u) n raoakiin, Asemenea în 7028 (1520) lulie 2, Wick. 

- Geschichte der Klâster Homor p. 93-95. 
1-3 Bogdan, D. Şt, 1 p, 436-437, ibid, 438: ceas na navk. raca kuiu 
TAC BHA CTâ NSAAH eTr%Ruau, Asemenea şi în 7044 (1536) lanuarie 18, 

Wick, Geschichte der Klăster Homor p. 95. . 
- 4 Satul se numea Dvorniceani și în 6953 (1445) Fevruarie 18, Acad. 

„Rom. ms 111, p. 42, Ghib. Sur, 18 p. 54-55. - 
„5 Buletinul Com. Ist. 1 (1915) p. 240, I. Bogdan, D. Şt. 1 p. 205, 441. 

6 Dicţ. statistic al României 1 p. 360, Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p 367. 
„7 Buletinul lon Neculce, fasc, 6 (1927) p. 348. - | 

8 Vezi mai sus p. 116-119, uricul din 1415 Aprilie 13 şi cariera acestui 
mare boer. - - - : . 

| „9 Kozak, Rezultate, în Archiv î, si, Phivologie 15 p. 197-198: B. n, a4- 
S9pa, BR. n. CTântuSAa BpATA AASOpERA, 

10 Acad. Rom. VII/143, Revista p. istor. arh. şi fil.7 p 370-371. Pentru 
lună, D. Onciul, Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 27 (1905), secţ. ist. p. 221. 

11 Acad. Rom. XL/1, Uricarul 20 p. 96. St 
12 Uricarul 18 p. 50, Ghib. Isp. 1!p.6. 

, 13 Hurm. Doc. 1? p, 852, Uricarul 18 p. 4-8 şi în altul cu aceiaşi dată 
Hurm. Doc. 1* p. 853, Uricarul 18 p. 8, Ulianiţchi, Materiali p. 42. 
„14 Acad. Rom, XIV/72: Lazăr şi fratesău Stanciul visternic (sic). Tot 
aici şi Stanciul comis. . 

5 Hurm, Doc. L p._859-860, Uricariul 11 p. 44.:Aici şi Stanciul comis. 
16 Ghib, în revista Teodor Codrescu (laşi) 1 (1915) p. 88-89, Sur. 18 - 

p. 32-33. Aici se face o danie lui Stanciul pârcălabul de Hotin. Intre marturi 
fiind Lazor şi fratele Stanciul, -e o dovadă că Stanciul pârcălabul nu e fiul 
lui Oană vornicul. " e - __+:17 Wieck, Woronetz und Putna p, 150-151 : Lazor şi Stanciut pos- telnicul. Aici şi Stanciul comis, ii pom ăi și ratele Stanciu Po 18 Hurm. Doc. 1* p. 869. - 

:
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alte. documente din ' 1436; * apoi' în 6945. (1437) "Fevruarie 241, 
August 192, Dechemvrie '203, în6946-(1438) Ianuarie 174, Fe- 

vruarie 175 şi în alte documente din 1438. - Apoi în 6947 (1439) 

Martie 126, Iulie 27, lulie 308, etc. In'6948 (1440) 'August 69, 
în 6949 (1441) Aprilie: 23 10, 6950 (1442) Fevruarie 24 11, Martie 
8 12 şi alte documente din: 1442. In. 6951 (1443) Martie 613,: In 
alte documente din acest 'an lipseşte Lazăr. şi Stanciul postelnicul. 

In unele din ele se găseşte Stanciul Ponici. Se întâlnesc ca dona- 
tori cătră Mănăstirea Homorului, în 6953 (1445) Fevruarie 18 14. 
In alte: documente din 1445, în 1446: şi 1447 nu se întâlnesc în- 

tre boerii divanului. In ele apare însă de trei ori Stanciul Ponici. 

In 6956 (1448) Aprilie 23, apare în divan un Stanciul, dar acesta 
poate fi Ponici 15. “In alte documente din acest an, nu apare nici 
Lazor, nici fratele său Stanciul: In 6956 (1448) Octomvrie 5 16, 
apare între marturii boeri Stanciul pârcălabul, care, cum am văzut 

mai sus, e diferit de Stanci.l, fiul lui Oană vornicul. Pe acest 'pâr: 

călab l-aş identifica - cu Stanciul 'Ponici. Un 'Stanciul, care poate 

şi pârcălabul -ori Ponici, apare în 6956 (1448) Octomvrie 10 17, 

în 6957: (1449) Mai 26 18. Ceia ce ar îi o dovadă că Stanciul din 
ultimile două cazuri poate fi şi Stanciul fiul lui Oană este că în : 

uricul din 6957 (1449) lunie 5, îl găsesc alături cu Lazor 19, In 
6960 (1452) Septemvrie 7 apare, iarăşi Lazăr 20. Lazăr şi Stanciul 

apar în .6960 (1452): Octomvrie 2721. Nu pot spune dacă Stanciul 

1 Wick. Sct. Onufri p. 173-175, Woronetz und Putna 2 p, 151. Aici și 
Stanciul comis. 

2 Ulianiţchi, Materiali p. 54-55, Uricariul 11 p. 4 şi 46-48. Aici şi Stan- 
ciul comis. 

3 Acad. Rom. Peceţi 4, Buletinul Ion Neculce, fasc, 6 (1927) p. 347. 
4 N. lorga, Stud..şi Doc. 6 p. 125. Aici şi Stanciul comis, . 
5 Hasd, Arh. Ist. 1! p. 4-5. 
6 Uricarul 18 p. 13, Uricarul 10 p. 124. Aici şi Stanciul comis, 
1 Hurm, Doc. 1* p. 876. 
3. Ghib. revista 1codor. Codrescu (laşi), 1 (1915) p. 145-148, Sur. 18 

p. 43-4 
„9 Acad. Rom. Peceţi 6. 

10 |. Bogdan, Album paleografic moidovenesc' nr, "35. 
11 Hurm. Doc. 1! 878-879, | | 
12 Hasd. Arh. Ist. 1! p. 74. Aici şi Stanciil Ponici. : 
13 Hurm. Doc. 1* p. 880-881, Uricariul 11 p. 51-53. Aici şi Stanciu! Ponici, 
14 Ghib. Sur. 18 p. 54. 
15 Ulianiţchi, Materiali p. 71-72, Uricariul 11.p. 68-70. 
16 Hasd. Arh. Ist. 1: p. 113. 

17 Ghib. Sur. 5 p. 118. 
18 Wick, Moldowiza p. 63. 
19 Ulianiţchi, Materiali p. 75-76. - | 
20 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţu I. 
-21 Ulianiţchi, Materiali p. 77-78, Uricariul 11 p 12-14,



238 1428 

din 6960:(1452): Dechemvrie 211, 6961 (1453) lanuarie2 e pâr= 
călabul, adecă Ponici, 'sau fiului :vornicului -Oană. Incurcătura e şi 
mai” înar€ Cu cât cam în ăceiaşi vreme apare şi unul şi altul. Aşa 
în 6961 (1453) Ianuarie 26, apare Stanciul pârcălabul de Cetatea 
Albă 3, iar în Ianuarie 22, apare Lazor şi fratele său Stanciul 4. De 
aici înainte, Lazor şi frătele său -Stanciul nu se mai întâlnesc, Ci 
toatecă, din acest timp, sânt relativ destule documente cunoscute, 
decât. în: 6963: (1455) lulie:25.: De aici înainte apare de câteva 
ori Stanciul şi Stânciul pârcălab; care cred că e acelaş cu Stanciul 

« Ponici şi Stanciul pârcălabul de Cetatea Albă, din vremea lui Şte- 
fan cel. Mare6.. Ştirile din Uricariul 18 p. 457:şi 459: „Lazor i 
brat Mircea“, ' „Lazăr: Ponici şi fratele său -Stăciul“: sânt! greşeii, 
cum greşală e şi „Duma Dulcescul i brat ego Stânciul post.«, dela 
p. 458. Aceasta se vede, controlând documentele respective... 

- Dacă -s'ar lăsa cineva ademenit să creadă că Costea pârcă- 
labul, ce apare uneori în documente7, alături cu Lazor şi Stanciul, 
e fratele lor. mai mic şi al treilea copil al lui Oană vornicul, ar 
greşi, căci el apare uneori în documente alături de fratele” său 
Petru, de ex. în 6960 (1452) Dechemvrie 2i8,. în 6961. (1453) 

“ Ianuarie 229, Ianuarie 10, Fevruarie 8 11. Pe Costea fiul lui Oană 
nu-l pot idehntifica între boerii timpului, cu toate că a trăit până 
în vremea lui Ştefan cel Mare 12, - .: DI aa 
„Să se observe în uricul din 1428 românismul CTrpuimTSp, . 
___.. Pentru alte sate ale celor trei fraţi vezi uricul din 6937 (1429) 

  

1 Arhiv. Stat, București, altul Acad. Rom. LXXV/1.: 
2 Uricariul 18 p. 21-26. . pi i 
3'Hasd. Arh. Ist. 1:'p. 102. | 

„4 Arhiv. Stat. Bucureşti. ., . ... ! IN IN 5 Ulianiţchi, Materiali p. 84-85, Uricariul 11 p. 9-11 şi 79-81 (cu data lulie 20): . n. aasepa H RpaTa Ero mata canu Sa, o 
6 Î, Bogdan, D. Şt. 2 p. 538. Despre ncamul acestuia ceva în Buleti= hul Ion Neculce, fasc. 6 (1927) p. 102, nota. a 
7 Vezi de ex. Uricariul 18 p. 478,- 

| 8 Achiv. Stat. Bucureşti : g, Ip 
NETpa. , 

„„9 Arhiv. Stat. Bucureşti, 
, 10 Vricariul 18 26. LB e . 

1 uz. Municipal laşi IV/1, Buletinul lon Neculce, fasc. 4 (1924) p. 116-177, Ghid, Sur. 18 p, 154-158, p fase. 4 (1924) p ezi M. Costăchescu, Neamul lui Oană dvornic de: uce în Cer- "cetări ist. (laşi) anul 5! (1930) p. 41-50. -. Suceava, în Ce 13 Ibid. p. 55-58, ” 

KOCTE UpPARAAaRA .H BpATa £P0 Mata
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Suceayă. '1429 Ianuarie 10, 
Alexandru Voevod întăreşte lui Crăciun Purcelescui satul Pur- 

celeşti şi jumătate „de moară, N 

“+ Ma(c)TIIo BIRIEO AMI aneBanApa BOEROAA . POCNOAApA. Stali 
MOAAAECRON UHiibi(M). snamenuro He cb(4) ancToata.. HAuIHAiă TO Ha 

UR CVSPNTA HAN PO OVCARILINTA UTE WE 'TOTZ -HCTHNUBI CASra 

tia(u). Rpauvuz . meputatentr(A) . îRANOEAAN EMI: £PO WCCBHOIS, HAlllEIe, 

MA(C)TIR Hi NOTBPBAHAN ECMhI WTHHNY €r0 N Ada CARI FAS CV ta” 

UI SEAAN CEAC PO NSPUEAEIII PAE ECTZ ACAE £TO HI USAOBHHA Mat 
HA (TaRORZ) BA TOME CEA N ame. EH HUNI - MANHZ, Vant nAcA SV 

TOMZ NOTOWE TAROZ Ad BSAFETZ NOAOEHHA Wind, (a. noaogitia) | 

WeOBȘI Mania (Ad EVAFTA Aziţiepebz. aikSaonn) l, „Baus(a:) Tako(2) 
(pasa kantanica AZIEPIL MHRVAOBH, 1 Ahi) | 'TOE (EBCE. AdANH CANI Kpd= 

uvueRH Aa BSACTZ) | cAS Oplsz cz RECEAz (AOXOACAIL EMS n AkTeas 

sro HI CVuSuaToaz "ro Hi NpaonSuaToata £ro. Hi npaluSpaToaz: tro ui 

BEceMS poAS Ero KTO ca. EMS HSREPETZ: w(7) ro ACAS Hanganu 

HENOPSIIENO MiIKCANE- Ha BkREI, d. XOPapz TOMS cra mSpueariui n9- 
Menu WT NOTEKA. pane uepr(e) noac A Tporaia, a WT Tok AAut= 

NOR; d WT Tea utpr(c) BaaTe, npaRO uept(c) noas, RARA BA CTApbiIa 

NpHBHALtA CARTA XOTARII, CX CROHAUI CTABINAUI XOTApH, KVAA USB ka 

WĂHRAA, a. HA. To te(7). apa Hauitr6 FERACTEA Bnituiniicanitare: a) | 

AAA A pd ROEROANI N (KI pa. npikezsargaenintare) | CHA PENA Baa satana 

Rotkoabi n B&kpa Bzek(r) Akai namnu(j) ui Bkpa Bera(p). nau), 

Bbpa Nana AIXAnAA. H Abreu ere, apa. nâia. RAZUN. HA BTE ere, 

ekpa NAnă KYRUHUA. ARORIIHRA,: aka Mana HErgI, REpa naua ătvpta n 

Areni ere, B'Epa nana baitatua n Aku ere, Bipa nana Aana n At 

Ten €ro, BEpa nana îcaia H AkTeH Erc, Bpă nână CTană BHCTITApIIRA, 

B'EpA Dania 2EVpIKA SKOAMZTATERA și ASTE £ro,. e'kpa nana UvpBH HATE 

Er, B'Epa natia AOMONRVUIA CTOANIIKA, BEPA NANA, HEPPHAA HaHukă HI. BEBA 

EzcEyz BOApz Haun(y) monaatetu(j) au: „Beanitu(y) H Maani(30).. 4 no 

Hate(A1) 2EHEOTE KTO BSAETE: POCNOAAPA HAtEN BEMAI HA w('7) A kre 

nau (5) nau w(7) namero. naeatene. sani soro Bă. HSEEPETE BITI 'TO('T). 

urrosn .n(5) nenopSuin(4) naiuere Aania aan urTo Eh HAZ OVTRPSAHAZ 

  

1 Întregirile: din. (> le dau: după un suret vechiu, ticut când uricul nu 
era şters. 
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N SYEpENHAZ, Sanvite Aaa ecawnl ta (34 cro)l npaRSP n BkpuSn 
CASES. 4 HA BOAUIER NOTEPZALIE TOAS BZCEMS BERII FNIICANHOAS 

(ataBan ccmni namenS BkpiomS ui ncurentemS noakpunv nanv ukrortu 
asroberv nuca u Ham neua(7) nputkeuri) Î K cea ancrt manea, 

“aă cvuagk Rakh(r) Bis re. î, 

Traducere, Cu mila: lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domn "Ţării Moldovii, cunoscut facem şi cu această carte a noas- 
tră tuturor, cari vor căuta la dânsa'sâu o vor ăuzi citindu:se, că 
pe această adevărată slugă a noastră Crăciun Purcelescul lam. 
miluit cu osebita noastră milă şi i-am întărit ocina lui şi i-am dat 
în "Ţara noastră satul lui Puirceleşti, unde esf&'căsa lui şi juniătate 
din moară, asemenea în acest sat şi dacă S'ar face altă moară în 
acest pârău, asemenea să fie jumătate ocină, iar jumătate 'osebită 
de moară să fie fetelor lui Micul, “pentru că' astfel s'au împărțit 
fetele Micului. Şi noi toate aceste le-ari dat lui Crăciun să-i 
fie uric, cu tot venitul, lui şi” copiilor lui şi nepoților lui şi stră- 
nepoților lui şi răstrănepoţilor lui şi îitregului neam al lui, cine i 
se va alege din casa lui mai aproape, nesiricat niciodată în veac, 
„Iar hotarul acestui sat Purceleşti începând din pârău, drept 

peste câmp la Troian, iar de acolea la vale, iar de acolea peste 
Laltă, drept peste câmp, cum sânt în scrisorile cele vechi hotare, 
cu, toate vechile hotare, pe unde din veac au umblat 
„Şi la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrisului, 
Noi Alexandru Voevod şi credinţa prea iubitului fiu al Domniei 
mele Ilieaş Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi» credinţa 
boerilor noştri, credința panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa 
panului Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, 
credința panului Negre, credinţa panului Giurgiu şi a copiilor lui, 
credinţa panului Ilieaş şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a 
copiilor lui, credința panului Isaiea şi â copiilor lui, credinţa pa- 
nului Stan vistiernicul, credinţa panului Giurgiu 'Jomătate şi a CO- 

_piilor lui, credința pânului Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa panului 
Domoncuş stolnicul, credinţa panului Negrilă ceaşnicul şi crediriţa 
tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi. mici. | 

“lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Țării noastre, sau 
din copiii noştri sau din neamul nostru sau pe cine Dumnezeu va 
alege să fie, acela să nu le strice dania rioastră, ci să, li-o întă- 

1 Intregirile din '>'1e dau după un surct vechiu; făcut când uricul nu era şters. , i
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riască şi împuterniciască, pentru că i-am dat, petru a lui i dreaptă 
şi credincioasă slujbă. CI 

Iar pentru mai multă tărie tuturor celor scrise mai. sus, am. 

poruncit credinciosului şi preacinstitului boer al nostru, pan Neagoe 

logofătul, să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte 
a noastră. 

In Suceava, în anul 6937 Ianuarie .10,. - . 

 Pergament cu pecetea atârnată, cu Şnur roş. Are 1egenida : 
near în AMA Bz, EOEROAa PNApb Seman MoaAaBekor, Se află la 

D-na: Dediu; la Stolnicenii-Prăjescu, lângă Paşcani. Originalul are 
vre-o şese rânduri cu totul şterse, pe care le-am complectat ţinân- 
du-mă strict după un suret: vechiu nedatat, în care se dă în în- 

tregime cuprinsul uricului, care se vede că în acea vreme se afla 

în stare mai bună. Textul slavon complectat mai ales în hotarnică 

este puţin nesigur din punct de vedere al ortografiei..: Dau docu- 

mentul după o copie a d-lui Ghibănescu, care I-a publicat în Sur. 
21 p, 85-87, lăsând însă la o parte în textul slavon partea care 

priveşte hotarele. “Tot: la domniasa am văzut, şi copia suretului. 

Satul Purceleşti este în comuna Stolnicenii „Prăjescului, din 
judeţul. Fălticeni (fost Suceava) 1. Satul: este: pomenit în :multe do- 

cumente, Aşa în 6951 (1443) Mai 282, în 7030 (1522) Iunie 263, 
7107 (1599) Mai:54, 7112 (1604) Septemvrie 175, 7115 (1607) 
Martie 66, 7115 (1607) August 287. Aici se vede că satul era în 
stăpânirea strănepoţilor lui Crăciun Purcelescul, între care este şi 
Mateiaş logofătul. Se pomeneşte | şi uricul lui Crăciun Purcelescul 
dela Alexandru cel Bun. 

Probabil că Micul, de care e vorba în uric, era ratele ni 

Crăciun. 
Interesant este că în uricul din 1429 se vorbeşte de alte urice 

mai vechi ale satului. Satul era şi în veacul al XIV-lea. Îşi are nu- 
mele dela Purcel 8. 

Interesantă este şi pomenirea Troianului, pe care l-am tatâlnit 
şi în hotarnica satelor Crâstianeşti şi Temeşeşti, ale Mănăstirii 

1 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 386 
2 Ghib. Sur. 5 p. 115: satul pe Sireti Vlădești iangă Purcelești. 
3 Ghib. Sur. 21 p. 88, | 
4 Ibid. p. 136=13y; | 
5 Ibid, p. 140. 
6 Ibid. p. 163-164, : . | 
7 Ibid, p. 166. ” 
8 Pentru un Purcel şi alt sat Purceleşti, vezi mai sus p. 166-167. 

16
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Neamţului, în uricul din 6935 (1427) Septemvrie 141 şi în apro- 
piere de satele Urziceni, Arămeşti şi Broşteni, € din comuna Bahna, 
judeţul Roman2, , | 

80, 

Suceava. :1429. Fevruarie .1. 

Alexandru Voevod întăreşte dania boerului Giurgiu dela Frătăuți 
" căâtră fiul său Ivaşcu în jumătate din satul Vicşineţ, partea sa 

şi partea fratelui său Petru. Giurgiu dă lui Manciul, fiul lui 
Petru, pentru această parte asa, satul Corjdanouţi. 

T MHAGCTIIO ROAGE Ani ata Apt. ROEROAA POCNIOAdpE: BEMAn 
MOAAAECKON UHHHAR SHAMEHHTO HE cHAtb AHcToAh HaulHatb cea 
STO HAZ OV3PHTR HA EPO OYCAHIINTE UTSuH, WE TOTI HETHHHLI cara 
H BOApHua Hal B'bpuhtu : nsnz Spike BpaToneRhtu npinAe npkA. ac, 
NO "CEO ACEPOH BOA HI AdACI ChIHS cROEAS NRAILRORH NOASBHLA CEAA 
BHRIIHHELb CBOP UACTI: H BPATA CROENO NETpORS aer 3, a na iRSpatn 
AdA% ChIH$ NETpBORU, ManuSacnu, 34 er uacr cena BHERUINELE,. WAHO 
CEAC CROE Hă HALA KOp%AANO BI, d MRI NO ere ROAH H Ero Aa no-. 
AACBAAL . ECAMI MEAUIKA . WCOBHOR » HAUIEi5 MHACCTIR, SA HEE cehi 
EMS Adan TOAS hoacgiiiSrecâa RURUIMUEUA 49 Bi EMS Spun cz Ocean 
AOXOAOA EMS [i Area cron o HSuATOa sro H npaoy uSuaromnb ere 
H DpăliSpATOM £re, ae NARA THU EMS HE AOCTAHETZ TOPAĂ 110 Bi 
BNA0 BpATIAAW Ero .CRINOAID Uană ESpRERHIMA H AETEAth Hz ni oyu$- 
UATOAR HXA H' NpăcţuSuaroae nn ui NpăţiSpatom6 n nenopSuueno. 
HHROAHAE Ha BERni gkunhuui. a Ha TO ecT B'kpaă HaNIEFO TOENOACTBA! 
BBIIENHCAHHAro AAEBAHApa ROEBROAA H Bkpa BZBAREAEHHArO ENIHa Foca 
NOACTEA AH Haiania ROtROAk Hi R'kpa gackEya AkTen Haur ui “n Bbpa 
BOAph : Hâuiniy, Ekpa nâna' Mhyanaa n Akai ere, B'lpa nana Bazun ui 
AETEH cerc, E'kpa nana KSnunua AECpHiRA, B'kpa nana Hergni, B'kpa 
Mata >iSpăta dpaToneoro ni AETEn ere, R'iipa. Nânia naiatua n Akren 
ere, REpA nana Aaa n Akai ere, B'kpa nat Hcaa u AETen ere, 
&kpa natia. AOmonStua creanta n AkTra ErO, Bkpa Nana 
AETEH Erc, B'lpa nana ROETIUA NCCTEAHNRA H BEpa Back 
HAUIHRZ MCAAAEERIIY -BEauiRHX în Maany, 4 n6 
Gh A4Th FOCNCAAPh Hauieii SEAMA 

onpuiua n 

X& Botapa 
NALIEMb 2BHROTA KTO 

MeAĂABcRCu nat Wwr A Erin nau) 

  

1 Vezi mai sus p. 190 rândul 11- 12, 
21 ogdan, D. Şt. î P. 149-480, 2 Pe 94, „3 Sic, .
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VAH WT HAUIETO MACAENE. HAN KOTO EOPR H3EEPETZ EhITH TOTE LOR 

HA HENOPSUIHAZ Halusro, SanHcatia. H OVTEPLALNIA dan Ad HaAth O'T= 

EPZAHAb H OVEpANHAD SANSE. (CAI Adati HAM SA Hy B'EpuSIo U Npa» 

“BOR CAS%BS, d HA NOTBPBIRAEHIE H KBANOCTE „CEAS AHCTS HauleMS er 

"ARAN ecabi | „casa Ha eM$ HBALIKOBH EpâTaBHuS nncari H npuRk= 

curu neuar HaAtiS K EMS aner$ Hăule$, 9 couank & ab $ SIAS dens a, 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
“Domnul Țării Moldovii, facem cunoscut: şi cu această cartea noas- -.. 
“ră tuturor, cari 'vor căuta“la dânsa sau o 'vor auzi citindu-se, că 
„această” adevărată slugă şi-boer al: nostru, credinciosul pan Giur- 

-giu dela Frătăuţi a venit înaintea noastră, de a: lui bună voe, şi 
a dat fiului său, lui Ivaşcu, jumătate de sat de Vicşineţi, partea 

-sa şi 'partea fratelui său Petru. lar pan Giurgiu, a dat fiului lui 
Petru, lui Manciul, „pentru partea lui de satul Vicşineţi, un. sat: al. : 
“său, anume Corjdanăuţi. lar noi, după voia şi dania lui, l-am, mi- 
uit pe Ivaşcu cu osebita noastră milă, pentru că i-am dat acestilia 
zjumătate de sat Vicşineţi, 'să-i fie urlc cu tot venitul, lui şi copiilor 

lui şi. nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui. lar dacă 

„aceştia nu-i vor rămânea, atunci să fie fraţilor lui, fiilor. panului 
lui. Giurgiu, şi copiilor lor şi. nepoților lor şi strănepoţilor lor şi 

-răstrănepoţilor lor, nestricat niciodată în vecii vecilor. | 
lar la aceasta este credinţa Domniei noastre, 'mai sus scrisului 

„Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele Ilieaş 

Voevod şi credinţa tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor noş- 
“tri, credinţa panului” Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea 

«şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul, credinţa panului 

Negre, credinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor lui, cre- 
-dința panuiui Ilieaş şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a co- 

piilor' lui; credinţa panului Isaiea şi a 'copiilor lui, credinţa panului 

Domocuş stolnicul şi a copiilor. lui, credința panului Opriş şi a 
„copiilor lui,. credinţa panului „Costici postelnicul şi credinţa tuturor 
“boerilor noştri moldoveni mari şi mici. « 

lar după viaţa noastră,. pe. cine Dumnezeu va da ca “Doran 

.al. Ţării noastre . Moldovii, fie din copiii noştri, fie din seminţia 
noastră, sau" pe cine: Dumnezeu va“ alege .să. fie, acela. să. nu le 

strice cartea noastră. şi : întăritura, ci să le. împuterniciască. şi în- 
tăriască, pentru că le-am dat: lor, pentru, a. lor: r dreaptă şi credin- 
cioasă slujbă. RE 

„1Sic ee Ze Eee a
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“* lar pentru înputernicire: şi : tărie acestei cărţi a noastre, ant 

sorancit slugii noastre, lui Ivaşcu :Bratevici, să. scrie. şi să lege pe- 

cetea noastră cătră această : carte 'a noastră. : 

: In :Suceava, în anul 6937 .Fevruarie 1.. 

"Ms. între” hârtiile lui "Wickenhauser, la Comitetul Ţării dim 

Carnauţii O copie la' Acad. “Rom. 'ms 126, dăruit de [. Bogdan. 
Rezumat german, cu data greşită 6937 Fevruarie 5, în Wick. Wo- 

, ronetz und Putna 2 p. 147. şi în traducere germană complectă, tot. 

cu data „de. 5 Fevruarie,, în Wick. Sct. Onuliri p. 171-172, cu men-. 

țiunea Perg. Ksl. şi că are pecete, ceia. ce înseamnă că Wick. a 

văzut originalul, care în 1881 şi 1886 era la Putna, unde nu mai 

este astăzi, Uricul a fost rezumat şi- de Vartolomeiu Măzăreanul, 

în. atastihul "scrisorilor, Putnii 1, din 1764.. "Un rezumat şi în |. 

Bogdan, D. Şt. 1. p.. 332-333, a 
„Satul Vicşineţ sau Vicşanii a fost între Frătăuţi: şi Bănceşti, 

în Bucovitia, unde. azi nu.mai este 2. — Despre. acest sat. vorbesc: 

uricile din .6996 (1488) Martie 15, 6998 (1490) Martie 15 şi 7011. 
(1503). Fevruarie 23. In primul se arată satul în stăpânirea nea- 
mului lui Giurgiu, dela care prin cumpărare trece . în stăpânirea. 

Mănăstirii. Putna. — AL.doilea sat, Corjdanouţi, este greu' de îden- 
tificat, Poate” 6 toturia cu satul Corjăuţi, din comuna Pomârla, ju-- 

deţul. Dorohoiu4. Un sat Corjăuţi, pe: Lopatnic, .se află în judeţul 
Hotin 5. Acesta este pomenit pe. Vilia în 7162, (1654) lulie 66. 

„ Boerul Giurgiu dela Frătăuţi este fiul mai mic între cei cinci 

ai lui Dragomir Albul, din 6901 (1393) Noemvrie 182. Este foarte 
cunoscut în documente sub numele. de. Giurgiu dela Frătăuţi, după 
moşia vecină cu Vicşanii, Frătăuţii, unde locuia, e17, şi sub numele 

de Giurgiu staroste şi poate uneori chiar ca Giurgiu, fără alt adaos. 

Apare sigur întăia oară în uricul din 1393 Noemvrie 18, de care 
a fost vorba mai 'sus8, Giurgiu „ca staroste. apare „întăia oară în 

1 Dan, Mănăstirea şi.Com. Putna p. 174. tt 
2 Vezi mai sus p. 13-15 „uricul din 6901 :(1393) Noemvrie 18, pentru 

acest sat, 
. 3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 331-332, p „ 407, p. 420, 2 p. „215, 

- 4 Dicţ. statistic al României 1 p. 58 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 52, 
__5 Harta Basarabiei de Nour, Dicţ. geogr. al. Basarabiei. : 

6 Uricarul 23 p. 241-243: kopiorum, 

: 71. Bogdan, D, Şt. “1 p.' 380-381, un uric din 6997 (1489) Octomvrie 
14: satul Frătăuţii „unde erau curţile . . . strămoşului tor Jurj dela Frătăuţi“. 

8 Boerul Giurgiu din divanul din 6900 (1392) Martie 30, care apare în 
primele rânduri, trebuie să fie un boer mare şi bătrân, contimporan descăli- 
Cării. Vezi mai sus, p. 8, rândul 5. Un Giurgiu dela Volhovăţ, în uricul din 
6911 (1403) Ianuarie 7, ibid, p. 47, rândul 8, poate. acelaş cu precedentul.
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'6915 (1407) Martie 8, întăiul în divan1, apoi în 1407 Octomvrie 
62, în 6916. (1408) Septemvrie 163, în 6917 (1409) Ianuarie 28 4, 
Aprilie 185, Noemvrie 186, în 6918 (1410) 'Fevruarie. 157, Martie 
158, în 6919 (1411) Aprilie '149. In 6919 (1411) Septemvrie 22 
„apare ca vornic 10..In 6920: (1412) Aprilie 3, apare ca hotarnic şi 
în divan, sub numele de Fratovschi 11. Apare în'6920 (1412) Aprilie 
-5 12, 6922 (1414) August 213, în ::6923 (1415) Aprilie 1314, în 
'6926 (1418) Ianuarie 1515, în 6928 (1420) Aprilie. 25 16, în 6929 
:(1421)17, în 6930 (1422) August 20 18, Dechemvrie 25 19, î în 6931 
(1423) Martie 12 20,. Martie .31 21, în. 6932 (1424). Fevruarie 1622, 
în. 6933 (1425) Ianuarie .30 23, Mai 1224, în 6934,(1426): August 
1225, în 6935 (1427) August 18 26, Septemvrie 1427, Septemvrie 
16 28, în 6935 (1427) Octomvrie 1529, :în 6936 (1428) Fevruarie 
16 30, Aprilie 15 31, lulie 8 32, Iulie 248, luţie 2 29 %, August 17 35, 

1 Vezi mai sus p. 56, rândul.20 şi 21, “ 
2 urma. Doc. 1: p. 827. Pe acesta îl identifică ca Giiceiu “dela Fră- 

tăuţi şi C. a C. Giurescu, "Contribuţiani la Studiul marilor dregătorii î în sec, XIV 
i XV, : 

3 PUS, mai Sus: p. 61, rândul 10. „ a 
-4 Ibid. p. 65, rândul 16. - pp 
5 Ibid, p; 70, rândul:3, e pia CI 
"6 Ibid. p. 73, rândul 5." | - ME 
1 lbid. p. 75, rândul 23. i 

--8:lbid. p. 78, rândul 12.; pg , , 
9 Ibid. p, 80, rândul 19. as 

10 Ibid. p. 92, rândul 22 şi p. 95, rândul 12.: e 
11 Ibid. p. 97, rândul îl şi 13. a 
12 Ibid.. p. 98, rândul 18... ec 
13 Ibid, p. 104, rândul 3. 'î a 

„14 Ibid, p. 116, rândul 26, - e ee 
15 Ibid. p. 127, rândul 14, se 
"16 Ibid, p. 136, rândul 5, o e 
17 Ibid. p. 141, rândul 12, i: er 
18 Ibid. p. 159, rândul 8. ÎN 
19 lbid. p. 151, rândul 20. .,- cc. , pă, 
20 Ibid. p. 154, rândul 15. IE 
21 Ibid. p. 157, rândul 7, » ei Ra ( 
.22 Ibid. p. 162, rândul 20. NE i . 
23 Ibid. p. 169, rândul 9. 

- 24 Ibid, p. 173, rândul 26. , 
"25 Ibid. p. 178, rândul 22, * 

26 Ibid. p. 189, rândul 11.-. | 
21 Ibid. p. 191, rândul 3... ,„- ....> E 

- 28 Ibid. p.194, rândul 1... ',, -. pi | 
“ 29.Ibid,'p. 196, rândul 28,10 

30 Ibid. p. 202, rândul 21... A ai 
31 lbid. p. 207, rândul 5. ÎN De 
.32 Ibid. p, 213, rândul 13, II 

. 216, rândul: 11, _ 
, 218, rândul 19, 
,.221, rândul 15... 

33 Ibid, 
34 Ibid. 
35 Ibid, P
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Septemvrie 31, Dechemvrie 42, Dechemvrie 283, în 6937. (1429) 
Ianuarie 104, Fevruarie 15, Fevruarie 106, Aprilie 177, Mai 278, 

'lunie 19, lunie 3 10, lunie 19 11, Septemvrie 112, Septemvrie 24 13, 

în 6938 (1430) Fevruarie 21 14, -Dechemvrie 23 15, în 6939 (1431); 
'Fevruarie 6 16, Iunie .15 17, în 6940 (1432) Ianuarie 4 18, Iunie 29 19, 
“în_6941: (1433) Ianuarie 17 20, lanuarie 28 21, Fevruarie 26 22, Iu- 

.nie: 15 23, Noemvrie 324, în 6942 (1434) Ianuarie 29 25, Fevruarie 
“1026. Lipseşte în multe urice.din 1434 şi 1435. Apare în 6943 
(1435) Octoimvrie 827, Octomvrie 15 28, Noemviie 2529, în 6944: 
(1436) Aprilie 21 30, Mai 23 31, Iunie 13 32, Iunie 15 33, lulie 17 34, lulie 
.24'35, Iulie 136, “August 11 Se August 2038, August 2739, Septem- 

1 Ibid, p. 224; rândul 18. ia Pa a 
„2 Ibid. p..228, rândul 18... -. . .. NR i 
ş'v+ 8 Ibid. p.:231, rândul 7... - DN pe a. 

4 Ibid. p. 239, rândul 25. 
„5 Ibid, p. 242 ; rândul 25. 

-„„ “6 Acad. Rom. ms. 126, dăruit de L. „Bogdan, 
- 1 Ghib, Sur. 8 p 

8 Buletinul lon Neculce fasc, 7. (1929) p o. 
9 Arhiv. Stat. Bucureşti, Hasd. Arh. Ist. PT 75 "122, a 

10 Originalul la Dr. C. Istrati, Bucureşti. .»-: " 
11 Acad. Rom. V/96. 
12 Acad. Rom. ms 4008, fila 8, Ghib. Sur; 18 p. 4-2: 
13 Acad. Rom. Peceţi 2 : 
14 Wick, Sct, Onuiri p. 172-173. 
15 Acad. Rom. ms 4606, fila 13, Ghib. Sur. 18, p. , 20-82, Aici şi. Giurgiu 

vornic, care e Jumătate. 
16 Hasd. Arh. Ist, 1! p. 122, Radu Rosetti, Bohotin P: 2, 

„47 Acad. Rom. LXXXV/42 
18 Kozak, Rezultate, în Archiv f. sl. Philologie 15 p. 197-188, 
19 Acad, 'Rom, Peceţi 5, i 
20 Ghib. Sur. 2 p. 163-165. Aici şi Giurgiu vornic, care e Jumătate: 
21 Acad. Rom. VII/143, Revista p. istor.; arh. şi fil. 7 p- 310- 371, 
22 Acad. Rom. XL/1, Uricarul 20 p. 96., 
23 Uricariul 18 p. 50, Ghib. Isp. 1:p.6. 

„24 Acad. Rom. V/%. a 
25 Arhiv, Stat. Bucureşti, pachet 27 nr, 1 | 
26 Wick. Woronetz und Putna p. 149, i 
27 Acad. Rom. XIV/72. 
28 Hurm. Doc. 1* p. 859-860. - , | 
39 Arhiv, Stat. Bucureşti. e a 

3930. Ghib. în revista Teodor Codrescu (23, 1 (916) :p. 88, Sur. 18. p. 32- | 
31 Wick. Woronetz und Putna p. 150-151: Aici şi Ginirgiu: Straovici, 
32 Acad. Rom. XL/2. Aici şi Giurgiu Peatră. - 
33 Arhiv, Stat. Bucureşti, Episcopia Huşi, pachet 3 nr. Lu Melchisedec, 

" Cronica Huşilor 1 p. 149-15 
34 Hurm. Doc, 1? p. 03, Şi Giurgiu Peatră, 
35 Ghib. Isp. 11 p. 9, Uricarul 14 p. 59, 
36 Acad. Rom. De, . 
37 Acad. Rom. XXXIV/A. Aici şi Giurgiu Peatră. - 
38 Acad. Rom. Peceţi 3. Aici şi Giurgiu Peatră. . a 
39 Acad, Rom, ms 126, dăruit de 1,: Bogdan: Giurgiu staroste, :
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„vrie 81, Septemvrie 192, Noemvrie 303, “Dechemvrie. 74, în 
6945 (1437) Fevruarie 245, Martie. 126, Mai 157, August .198, 
Dechemvrie 209, în 6946 (1438) Ianuarie 1710, Fevruarie 17 VU, 
Fevruarie 23 12, Martie 513, lunie 20 14, August 2115, în 6947 (1439) 
Martie 1216, Aprilie 3 17, Iulie 2 18, Iulie 15 19, Iulie 30 20, Octomvrie 
26 21. Este cea din urmă oară, când îl întâlnesc în documente. 
Va fi murit curând, în vrâstă înaintată. Fiii lui cunoscuţi sânt Ivaşcu, 
din uricul de mai sus, ai cărui urmaşi îi găsim în uricul din 6996 
(1488) Martie 15, în care găsim pomenit şi privilegiul ce Ivaşcu îl avea 
dela Alexandru cel Bun, pentru partea sa de sat 22, Ali fii sânt 
Steţco 23,. Danco 24 şi Mihul Starostici sau Starostescul23, după 
funcțiunea de staroste a lui Giurgiu 26, 

1 Acad: Rom, LXXIX/147 
„2 Arhiv. Stat. București, Hasd. Arh, Ist, 1: p. 18-19. 
3 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr, 3. 
4 Hurm. Doc. 1: p, 868. 
5 Wick. Sct. Onuki p. 173-5, Woronetz und Putna 2 p, 151, : 
6 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea' Neamţ: Giurgiu staroste. “ 
7 Acad. Rom, ms.:126, dăruit de 1. Bogdan. 
8 Ulianiţchi, Materiali p. 54-55, Uticarel 11 p. 4, 46-48. 
9 Acad. Rom. LXIV/2 şi altul ibid. Peceţi 4 publicat în Buletinul Ion 

Necul, fasc, 6 (1927) p. 347-348... 
10 N. Iorga, Stud. şi Doc. 6 p. 125. . 
11 Hasd. Arh. Ist. 1 p. 4-5, 
12 Arhiv. Stat. Bucureşti, R. Rosetti, Bohotin p. 2. 
13 Acad. Rom, Peceţi 273, Ghib. Sur. 18 p. 36-3. . 

"14 Wick. Bochotin p. 65, Solka 2 p. 205, “ 
15 Arhiv. Stat. laşi, pachet 33/1, Ghib., în revista Teodor Codtescu 

(laşi) 2 (1916) p. 1-2, Isp. 5* p. 70 Aici şi Giurgiu Peatră. . 
6 Ghib. Uricariul 18 p. 13-16, Uricarul 10 p.- 124-126. 

- 15 Acad. Rom. XLVIL/27: Aici şi Giurgiu Peatră, 
18 Acad. Rom, fotografii pachet 10: nr, 26, , . 
19 Wick. Horodnic p. 201-203. Aici şi Giurgiu Peatră. ” 

- “+ 20- Acad, Rom. fotografii pachet 5 nr. 73,  Ghib, revista Teodor. Co- 
drescu (laşi) 1 (1916) p. 145-148, Sur. 18 p. 43-45, 

21 Ghib. Arhiva soc. şt. şi lit. laşi 25 (1914) p. 178, “Sur. 18.p. 45-46. 
22 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 331-332. Aici Bogdan interpretează greşit uricul 

din 1429 Fevruarie 1, când crede că Giurgiu dela Frătăuţi stăpânia cu îra- 
tele său Petru (mort în acest an) întreg satul Vicşineţ, De fapt amândoi stă- 
pâniau numai jumătate, dela Manciul el primind numai jumătate din jumătate. 
Asemenea greşit interpretează şi Wick, Woronetz und Putna p. 147: „Shursch 
(Georg) der Fratauzer schenkt seinem Sohne Iwaschko die Hilfte des Dor- 
fes Wikschinetz, sowohl seinen Anteil als auch den scines Bruders Peter, fiir 
Welch letztere „Dorfhălite er seinem Neffen Mancul das Dorî: Korshdanowetz 
gi 

23 Hurm. Doc, 1* p. 865: nah CTEukd. Spatetnut PSnopocKHIV, 
24 Ibid. nau Aanko :ypiieRiuz dparotekiuii şi în uricul din 6941 

(1433) Noemvrie 9, piele Woronetz: und Putna'p. 148-149,: - 
, 25 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 458 în uricul-din 6999 (1491) Fevruarie 26 şi 

ibid. p. 425-436, uric din 6908 (1490) Martie 16, ibid.-p. 380-381, în uricul 
din 0997 (1489) Octomvrie 14. Cp. şi Hurm, Doc.: 2 p- „669, în uricul din 

6964 (1456), 
26 N. Iorga, Geschichte des rum, Volkes 2 p: 526,
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: Dintre. urmaşii fraţilor lui Giurgiu, nu cunosc decat „pe. 
Manciul, fiul lui Petru, din uricul de .mai sus. i 

“» Satele erau.şi în veacul al XIV-lea. Dai 

Suceava. 1429 Fevruarie. 10. 

Alexandru Voevod dăruieşte soției sale, Cneaghina. Marena, mă- 
năstirea la Vâşnevăţ, unde e egumen Chiprian, 'şi satul Ca-" 

linouți, unde este Golovca, şi prisaca la Botne din vârful 
:Cunilei, Brăneşti 'şi Şendreşti şi Prijolteani şi Glă- 

văşani. Se arată hotarele. 

sp Ma(c)TIt BEER) ani - “aatăau Apa Eotnoaa POCNOAApZ. Sean 
ACOAAaBCR)ON UHHRAA SUAMEnHTO HE clima aicroAt Hauin(4) ro ua(n) 
Sspu(5) uan ere Sganuu(7) UTSUH, NONEXE: SVARICANAN ECAtnI ACBpe(R 
HAMUED MHCATI H AcEprI(44) HaUIHĂG NpONSROAEHIEMZ H Ada ECAul 
merb HAMEH FHACTHII) MapEtihi MOHAcTHgz Ha Bine rAe £(c) 
(ur) Miu) Kunpianz tute Bhi n Spn(k) cz ezekaa AckoAoma n ca 
BZCkaui OyH(TRhI2 IUTo K) TOMS MONACTHpIS npricaSkarrz, eu ui Atk- 
TEME Ei HătmeAS BASARBAkHCAOY nerpS: (n nula: coinozwe() n 
A Eepr(41) 3 naliuua m)To -6SArrz w('7) knarunti 4 Mapenn ui ACTE 
HXZ) Hi. ovuSuaromz u(y) n „NpaSuSuaroaz ua (u npamSpareaz n(yţ) 
HENOPOȚILEHO 4 HENOTERHOBENO HHROANRE Ha Bhk(hI), 4 XOTApz Toate 
MOHACTHpEBH NOUEHUIN 113 ACAO TALE CV NaAaeTa MSACO)BATELZ O. Bhiuuit- 
BEL, Tă Pop ERIUIMERULAZ (AC E)EPĂA HI NOAAiNI NO REPXZ BEIIIHEBUA age 
40 XoTApa iarta 5, a w(7) monac(rupk n)onepenă ua 'TpanankS, Ta 
uepe(c) TPAHABE(9) NONEpERE HA RpEAANIRI, NATA AO RHArHIi(Hua goTapa). 
TaRo:R(0) cati Aaa(u) cea(o) R(pz)eTk6 ua HM RAAHHCRUH PA: t(cT) 
POASREA (Hi nacuna () “) BoTuE(y), w(7) Bpeya RSunaoga, cpu) 
race sua)? .. cc. cc sei IUEDApeu TH _npu:kear'luu (o. 
în d |... TAzE)z ua 9. a Tai(i4) ceaCaz Ad ret) XOTapA. ne) 

  

1 .Observ şi cu această ocazie că ms Gaia re pan) corespunde su 
netului moldovenesc ă, gi- din limba Comună, . o 

2 Sic.: Sauron, folos, , 
3: Originalul are ak Apel) 

„.4 Originalul are kAPuuhi, . - 
„-: 9 Originalul are RABIN Ua E 
6 (pa) nu e sigur,, 

7 Nesigur, Poate îi și Matia per.
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CTa(B0MS XOTasS RSAa H3 ia vvugaan), "d PARCARE N UMP ce 
“Toanau (7) n ROMANI BpA(TIAMui Hi WU WHTAnn li Co... ..) 
CRCHAMH ASTA HAAUIE TB MAT (?)'n cROHAH. BpATHH Hi CROH A(kT- 
MH e e... ... ....H CEOHAMH EpATIA MI Ci... . . . CROIDNA 

AEra(w). ToE BZck Bhimenteanti Ad (cra) u San(5) namen Knaruan(u 

MAPĂEHH HENCPOVILEHO HUROANE Ha R'R(REI) EH H ACTE EH Aciepr(a1) 
nam ture Boar(7) w(r) xuaruun (mape n) Akremz n(X) n 
<uSuare(m) n() n npan(nSuar)o(a) n() n npamSpare(a) n() ne 
_Nepevule(ue) nuRoanme na k'kini. (a ba Te t(cT)) Bkpa nauiero rec= 

NOACTEA BBIIENHCAHATO AAFĂCANADPA BOEROAA H BEPA BZSARBAEHArE 

CHâ Halatua ' (B0)iROA(ni) n Bkpa CHA TOENCACTEA AU (CTebana) ui 

g'Epa azck(y) Acre naun(y) n Bpa (6oa)pz Hauuyz, REpa nana auiganaa 

i Abr(en ere), Rkpa nana eazun Hi AETai ero, R'Epa Nata KSnunua ABep= 

HA, R'kpă Nana uergu, pa Nată Aparouia H A Ten ro, R'Epa natia Sp 

parronexere) ui A kTei Ero, Ekpa nana Haiaui(a n ATEI cre, &Epa năna 

Aaa Hi A'E'ren ere, Rkpa nana neata n A E(ren ere), BEpa Mata KpzcTii n Ak- 

Ten. Erc, Ekpa Nana (ROVp)RA. KO MOTATEEA Hi, A/ETEH, ECO, REpa Nana 

CTANA BHCTIHApH(HRa), B'Epa natia wnpuiiua Hi Akrai cre, Bkpa nana 

A'krea, E'kpa nana crana (âpzanua)ui Areni ere, BEpa nana € 

ui Akai tr, B'Epa mata 2... Dă Hi AETen ro, Ekpa nana 

ApSu (7). u Abreu ro, Bkpa nana (i e... d AkTEH ro, B'kpa 
MARA OARA Hi (AETE) £FO 1. EpâTa Eero Aki n Akren £re, REpA nana 

Hga(u) mp. so. e d APE ECO, BEDA Natd ABMOHRSCILA i A ETEN 

Aro; Bkpa Mata utrpiaal uamnuka, B'Epa Nana (Eoc)TH (no)eTeauuka H 

nEpa nactyz se(a(p) namn(X) meaaateru(X)) ni Beantu(X) n: amaani([). a 
NO HăuitAiă CRHBOTE KTO (aS)AcT (rocnoAdph HAIER) SEALAU - HAN W'r 

AEreu naCumny () an w('r) naeeiit) HAUIErO HAN KoTo BZ usteepe('r) BhiITH) 
TOTA (10 e... . .  . .. . ...... .. d. HA Bi PAAnaz HA nopov- 

Xuenie) TakORhi AA (cr) (npoaa(7) w(T) , e.  CE)AIare, Ep(3)eTa 
n w(7) A enlaureaner)u n w(r) ai cearni($) n npax(ontiti(y) anceroan 
H ww rui cThi(y) n) Borenocuni($) (wwvTuz He BE Wien H oyuacTie 

Ad HMa('r) ez vorkavui ue RESENNUIA Hă (HeSca) YONeTA KpORZ EFOIIA 

ut(3) n na uaac(%) n). Ca na Beaute) noTEpzAenie Toate BaCO 

Biuiuwenucanoaoy Bi(ab)an cati ca(S5%) HanemS BEpHomoy Hkronu 

ASPOSET(S) nucaTi n NpHBECHTH NAS NEuATA R CEMOV AHCTS HAlutAs, 
(o cou)ink e ak(7) îâăs r(p.) î. o 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi.. Alexandru Voevod, 

Domnul Ţării Moldovii, îi facem cunoscut şi cu această carte a noastră, 
Li N 

D 
1. Originalul are Ieepitaa, 

10 

15 
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cine va căuta 'la dânsa sau o va. auzi citindu-se,. pentru că'am 

cugetat cu. cugetul : nostru cel bun şi cu a noastră bună voire şi 

am dat soţiei noastre, Doamnei Marena, mănăstirea dela. Vişnevăţ, 

unde este egumen :Chiprian, să-i fie uric cu tot. venitul şi cu toate 

lucrurile folositoare, cari. ascultă. de această. mănăstire, . ei, şi co- 

piilor ei, iubitului nostru Petru şi altor fii şi fiice ale noastre, care 

vor fi din Doamna Marena' și copiilor lor şi „nepoților „lor şi. stră= 
nepoților lor şi răstrănepoţilor lor,. nestricat i neclintit niciodată 

„În veci, i 4 
Iar hotarul acestei mănăstiri începând din jos, unde cade Mu- 

" lovateţul: în Vişnevăţ, apoi 'în'sus: pe .Vişnevăţ, până» la obârşie şi 

poenile: dela obârşia Vişnevăţului toate, până în hotarul Doamnei 

şi dela mănăstire drept la : Târnauca,. apoi peste Târnauca, drept " 

la Cârlani, înapoi la hotarul ' Doamnei. * .. 
Asemenea i-am dât satul lui Crâstea, anume Calinouţi unde 

este Golovca şi prisacă în Botne, . dela obârşia Cunilei Brăneşti, 

unde'. . „ce sista. o...  Sendreşii (2 şi Prijolteanii î. [ne 
Glăvăşani. . :: . SE 
1. Tar.acestor sate să le fie. hotarul, după vechiul ar, pe unde 

din veac au umblat, . : fa .. | 

Şi' asemenea şi țiganii Tolpan: (0) şi. cu îraţii şi acei țigani 
Ce. cc... ... cu.copiii săi a avut .... ; ... şi cu fraţii săi şi 

cu copiii î... şi cu fraţii săi , (o... Cu copilul 
său. Toate aceste mai sus scrise. să-i fie şi uric Doamnei noastre 
Marenii, nestricat niciodată. în veci, ei şi copiilor ei şi fiicelor 
noastre, cari vor îi din Doamna Marena şi copiilor lor şi nepoților 
lor şi strănepoților lor şi răstrănepoţilor lor, nestricate niciodată în veci. 

Şi la aceasta este credinţa Domniei. -noastre,. mai sus scrisului 

Alexandru Voevod şi. credinţa iubitului fiu Ilieaş Voevod şi credinţa 

fiului Domniei mele Ştefan şi credința tuturor copiilor noştri și 

credinţa boerilor noştri, credinţa. panului Mihăil şi 'a copiilor lui, 

credința panului Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului' Cupcici 
vornicul, credinţa panului Negrea, credinţa panului Dragoş şi a 
a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor 

- lui, credinţa panului lieaş şi a copiilor lui, credinţa 'panului Dan 

şi a copiilor lui, credința panului.Isaiea . şi. a. copiilor lui, credința 

panului, Crâstea si a 'copiilor lui, credinţa panului Giurgiu Jomotate 
şi a copiilor lui, credința panului Stan visternicul, credința panului 

Opriş şi a copiilor lui, credinţa panului Deatcă, “Credința pan 
Stan Bârlici şi a copiilor lui, credinţa panului . sc... şi a
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„copiilor lui, credinţa panului .....'.,,. şiacopiilor lui, credinţa 
panului Drugea (?). şi a copiilor lui, credinţa paniului., „ci... 
şi a copiilor lui, credinţa panului Hodco şi a copiilor lui şi: a: Îra- 
telui său Leul şi a copiilor lui,: credinţa panului Ivan . .:. ;....-. 
şi a copiilor lui, credinţa panului Dămoncuş şi a copiilor lui, cre— 
dinţa panului Negrilă ceaşnicul, credinţa panului Costea postelnicul . 
şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni .şi mari şi mici. :: . 

lar după viaţa noastră, .cine va îi Domn.Ţării noastre, fie 
'din copiii noştri .sau din seminția noastră sau pe cine Dumnezeu 
va alege să fie, acela ...:.;......... eleiee ea. d Sau 
i-ar sfătui pentru. stricăciune,: acela să' fie” blăstămat de sfântul 

„Hristos şi de 4 evanghelişti şi de :12 sfinţi şi fruntaşi. apostoli. Şi - 
de cei 318: sfinţi purtători de Dumnezeu părinţi dela Nicheia Şi 
.parte să aibă cu aceia care 'strigară. contra lui Isus Fizistos + „sân- 
gele lui asupra lor-şi asupra copiilor. lor. RIL 

lar pentru mai mare întăritură acestor toate mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofăt s să scrie 
şi s să lege pecetea noastră .cătră această carte: a noastră. ;.: .- 

In Suceava, în anul 6937 Fevruarie 10. 

Peigament cu pecetea cea mare atârnată se păstrează la Mă- 

năstirea Zograt, dus dela Mănăstirea Căpriana, de dincolo de Prut. 
Pergamentul este stricat î în multe locuri. O copie la. Acad. Rom. 

în ms 126, dăruit. de 1. Bogdan, . copie făcută după o fotografie 
dela d. Stoica. Nicolaescu. -Un rezumat greşit în Uricaru 17 p. 102. 

„ Prisaca lui Chiprian . dela Botne şi mănăstirea . se întăreşte 
Mănăstirii Neamţului, prin uricul: din: 6978. (1470). Aprilie 11 şi 
prin cel din 6978 (1470) Mai 72. In acesta de-pe urmă se întă- 
reşte această danie făcută de kuk:na mătuşa lui Ştefan cel Mare 
şi fiică a lui Alexandru cel Bun-şi a Marinei. : Hotarnica prisăcii 
lui Chiprian dela Botne este arătată ca şi în uricul din 1429 Fe- 
vruarie 10. — Am arătat -aiurea 3 că mănăstirea “dela Vâşnevăţ, 
unde este egumeri Chiprian, este în începuturile sale” Mănăstirea. 

* 1 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 145-146: 'RHNpHANOBA' NAcHRA O BOTINE 
H CA MAHACTHPOME -M19 EC HA BEPX EHIDHIRUA tt că Seitatit Noa'biiaaut 
H' NACHURAAMH KOAHRO cST O TOM YOTApH 110 NCN RUNpHANI AEpitaa, 
nou(e)uut WT NpHXoAnHipa MCAcgaTuS BOAa BuimuutuS H.tSaa noabua 
AED:ENT, Bhul(c) Moiacrupk sa npkkon na Akan Hi WT -Toak NONEPER 
HA 'TEPHARKS AO RoAk nonkua, AEpRUT u BOA "PEPUĂRRA.. 

21, Bogdan, D. Şt.. DP: 147-149, , . 
3 Vezi.:mai:'sus p, 140. .
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“Căpriana de azi. Egumenul Chiprian este pomenit şi mai înainte, 

în uricul. din 1420 Aprilie 251, unde se arată stăpân de poene.— 

Vâşnevăţul, care. se numea tot aşa. şi în 1470, azi se numeşte Iş- 

novăţ?, vale şi pârău, 'care începe. lângă Mănăstirea Căpriana şi 

se vârsă în Bâc.: Pe el se află şi un sat Işnovăţ. — Mulovateţul 

“este un. pârău, ce se varsă în Vâşnevăţ. In 1470 se: numeşte aic- 

ast4Ti$, moasRareuz. În 1420 se pomenesc Molovatele lui Chiprian 

-de.pe Bâcovăţ3. 'Molovata e un pârău în judeţul Orheiu4. Azi nu- 

mele nu' mai este, după dicţionarul geografic, — Hotarul Cneaghinei 

:sau al Doamnei ne .vorbeşte. despre vreun alt sat, din apropiere al 

Doamnei Marena. — Târnauca nu. se mai întâlneşte azi, este însă 

în 14205. şi 1470 Aprilie 1.. Din felul cum vorbeşte hotarnica se 

“vede .că era o vale şi pârău; — Cârlanii este sat în volostea Va- 

sieni,: judeţul Chişinău, foarte .aproape .de Mănăstirea Căpriana6. 

“Numele ne aminteşte vechi! aşezări de păstori. — Mai greu de iden- 

-ificat sânt celelalte sate, care trebuie 'să fi fost prin apropiere. de 

“mănăstire. Calinouţii, satul lui Crăstea, poate e satul: Cresteşti, din 

judeţul Chişinău,  volostea Bujoara7, nu departe de mănăstire. Se 

vede că satul se numise mai înainte Calinouţi8. Numele îi vine 

-dela Calin şi era cred şi în veacul al XIV-lea. — Golovca, Holovca 

'nu':se întâlneşte azi. — Botna este o vale şi pârău, ce curge prin 

apropiere Mănăstirei Căpriana 9. Numele cum se vede este foarte 

“vechiu. — Cunila în uric'este un pârău, care este pomenit şi în 

1420 10. Este pârăul pe care e aşezat satul Cunila, numit şi Co- 

:băeşti, “din volostea Pârjolteni, judeţul Chişinău 11; — La obârşia 

1 Vezi mai sus p. 135, rândul 24, .: : ” E 
„2 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 123, Harta Basarabiei de Nou. , 

3 Vezi mai sus p, 135, rândul 24, p. 140. Un sat Molovata, în jud. Or- 
heiu, în 1803. Uricariul 8 p, 277, Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 139, - - 
: 4 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 139. Aici unele date greşite. * 

_5 Vezi mai sus'p. 135, rândul 23: poiana Târnovsca. 
6 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 68, Harta Basarabiei de Nour. 

, 7 Ibid. p. 77. Harta Basarabiei de Nour. 
. 8 Un sat Călineşti este în jud. Bălţi, volostea Bolotina,' aproape de 
Prut. Dicţ.. geogr. al Basarabiei p, 50, Harta Basarabiei de Nour. Sate cu 
„acest nume sânt pomenite: unul cu privilegiu dela Alexandru cel Bun, pe 
„Bârlad, în 6997 (1489) Octomvrie 14 (|. Bogdan, D. Şt. 1 p. 380, 382), altul 
cu aceiaşi vechime, în jud. Botoşani, în 7000 (1492) Reviuariă 17 (ibid. p. 494- 
495) şi 6988 (1480) Septemvrie 15 (ibid. p. 247), altul în jud.  Dorohoiu, în 
-6998 (1490) Martie 15 (ibid. p. 407, 415), altul pe la Roman, în 6948 (1440) 
Noemvrie 12, (Ghib, pSUr: 18, p. Al, honin D. Şt. 1 p. 456). Pentru 
-cele de azi din ju otoşani oro oiu, Roman, cf. Di - 
-niei 1 p. 106, 336, 2 p/792. ” ? i tate al Romă, 

9 'Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 35, Harta Basarabiei de Nour, 
10 Vezi mai: sus p. 135, rândul 27: Conela,.p: 141. . : 
11 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 82, Harta Basarabiei de.Nour.
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Cunilei erau Brăneştii, care nu se întâlnesc azi, ca nume, în.a=- 
ceastă parte, pe unde este satul Volcineţ, din judeţul Chişinău 1. — . 
Şăndreştii l-am presupus mai mult, pentru că împreună cu .Prijol- 
tenii a fost al Mănăstirii Căpriana şi este satul Şăndreni, din volostea: 
Nisporeni, judeţul Chişinău, nu departe de mănăstire 2. — Prijolteani: 
este ' satul Pârjolteni, 'din judeţul Chişinău, aproape de Cunila 
veche 3. Este un' sat străvechiu, care era poate şi în veacul al: 
XIV-lea. Se întăreşte Mănăstirei Căpriana şi prin uricul din 7067: 
(1559) Aprilie şi a fost al 'mănăstirei până la 1873-4. — Glăvăşanii 

„i-am presupus, pentru că 'satul se întăreşte mănăstirei,. prin uricul 
din 7067 (1559) Aprilie, de care a: fost vorba mai sus. 

Interesantă e dania. de țigani, O, 
Interesant e apoi faptul că şi din acest uric atlăra că Petru, 

Aron era fiul Marenei. . 
Documentul este extrem de. porta, aci. ne: arată aşezări 

româneşti străvechi, dincolo de Prut, a Ca 

„Circa 1429-1432 Aprilie 10.. . 

Alexandru Voevod dăruieşte boerului Vlad Adiş satele Pătrăuți 
la Suceava şi Tisăceştii: şi pe Vâlhouf la Glod şi Glod Ciorbă şi 
tot pe Valhouf, la gura Drăsăsovăi la Fântână şi pe Borodance, 
unde a fost Ciorbă şi la Lăpuşna, Jurcenii şi la o Piatră 
Cruce şi Săcărenii şi Lepoveşna şi Fântâna Epurelui şi” 

La Fântâna lui Ilieş. şi unde a fost Hrâste jude şi : 

unde a fost Stâilă jude şi unde | 

a fost Jula jude ş.a. 

Suret de un ispisoc sărbesc dela Alexandru Vodă, 

Facem ştire tuturor cui să cade: a şti pentru adevărata slugă 
şi credincios” boerul nostru dumnialui Vlad Adiş,. carile au. slujit 
noao. cu dreptate. şi cu credinţă, Pentru aceia: văzându că-i drept 
şi credincioasă slujba cătră noi, l-am miluit pre dânsul cu osebită 
milă a. noastră şi i-am dat şi i-am întărit lui întru al nostru pământ 

1 Dicţ, geogr. ai Basarabiei p. 229, Ya sat Brăneşti este în jud, Basţi, 
altul în Orheiu, ibid. p. 36, Ghib,: Sur.9 p 

2 Ibid. p. 202. Se mai numeşte şi Solconeşti Cp. Ştefan Gr. Berechet, 
Mănăstirea Căpriana, Chişinău 1928 p 

3 Dicţ. geogr. al Basarabiei p' P-o4 Harta. Basarabiei de Nou. 
4 Ştefan Gr. Berechet, cit. p. 14: nptoarkuin, ibid. p. 12. 
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al - Moldovei satul anume Pătrăuţâi -la Suceava, ocolul din sus, unde 

easte casa lui şi pe din sus alt cot-tij din Pătrăuți, unde sânt 

Muntenii şi al. treile cot tij di Pătrăuţi,: unde au fost. Grecii din. 

Dărmăneşti, la Fântână, şi: ocolul 'Tisăceşti, . unde au fost Toder 

Negruţ, şlana (2) codrului loc de sat şi.pe Vâlhouţi la Glod, unde: 
au fost giude Iacăci, şi Glod Ciorbă tij pe Vâlhouţi şi pe gura Dră- 
săsovăi la Fântână tij pe Vâlhouţi şi pe Borodance, unde au fost Ciorbă. 

şi pe. Lăpuşna lurcenii şi la o Petră Cruce şi Săcărenii şi Lepoveşna 

şi Fântâna Epurelui tij pe Lăpuşna şi la Fântâna lui Ilieş pe Lăpuşna, 

pe din :gios.de lurceni şi unde au fost Hrâste giude şi pe din gios 

unde au fost. Stăilă giude şi unde au fost, Jula giude şi înpotriva 

.... „1 peste deal dispre Voloca, la Fântână lângă lacul 

despre sat, pe deasupra Lăpuşnii, la: fântâna lui Gherman. Acele 

ca să fie lui dela noi uric şi cu tot vinitul, lui şi feciorilor lui, şi. 
nepoţâlor şi strănepoţâlor lui şi. tot neamul lui, ce să va alege n mai 

aproape, nerăşuit neci odată în veci. . 

lar hotarul acelui sat de acelor fântâni să fii dispre toate 
părțâle după hotarâle vechi, pe unde au îmblat de veci. | 

Şi despre aciasta iaste credinţa domnii meli de mai sus scris 
Alexandru Voivod şi credinţa a pre iubiţi fiilor domnii meli Iliaş,- 

Ştefan şi Petru, credinţa totoror boerilor noştri a mari şi mici. - | 

“Iar după anoastră viiaţă cine va fi domn ţărâi şi neamului 
, nostru, sau pe cine Dumnezău - va alege a fi domn ţărâi Moldovei 

N Gi
 

să nu strâce a noastră danii şi întăritură, ce mai ales să de şisă 
întăriască. 

Şi pentru mai mare tărie am poroncit: credincios boeariului 

nostru d-lui Negoie2 logofăt să scrii şi a noastră pecete să o lege 

cătră aciastă carte a noastră. 

(1780 Octomvre 30. 
_S'au' tălmăcit de Gheorghii Evloghii dascal 

| Vasâle Gheni căpitan . 

" Acestu suret ce s'au.scos de Gheorghie Evloghie dascalul la 
let 1780 Octomvre 30, depe un ispisoc' gospod. a lui Alexandru 

Vodă, di let 7000 April 10 şi s'au scos asămine. depe cel scos de 
Evloghii şi fiindu şi eu de față am iscălit că iaste întocma. 

Iordachi cap. 184-iuni 11 
Şi eu am scrâs den covânt în covânt şi am iscălit 

-: Andrei diiac.) 

1 Loc rupt în original. . 
2 In suret. greșit: Negoră..
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Suretul de 'mai sus se păstrează la -Arhiv. Stat. din Chişinău, 
secţia documentelor istorice şi a fost publicat de L. T. Boga, Doc, 
Basarabene: 4 (1929), Chişinău p, 5-6, cu mici abateri ortografice, 
decum îl dau eu şi cu. data „fără an, april 10“. — Din această pu- 
blicaţie I-am luat eu. Documentul -poate fi datat între 1429 şi 1432. 
Dascalul Gheorghie Evloghie a“ citit data - documentului 7000, dată 
greşită. Presupun că uricul original a avut data suas (6937),. din 
care primele trei cifre” erau cu' totul. şterse, iar s (7). a fost luat 
de Evloghie drept cifra miilor -şi citit-ca 7000. Pe de altă parte în 
document apar fiii Domnului, Iliaş, Ştefan şi Petru. In' documentele 
din cursul anului 1429, începând cu. luna lui Aprilie apar fiii Dom- 
nului, lieaş, Ştefan, Petru şi Alexandru, în 6. documente ce.am, 
în unul, numai Ilieaş, în 2 la inceputul anului numai Ilieaş, în unul 
llieaş şi Ştefan. La începutul anului 1430 apar tuspatru fiii Dom- 
nului, la sfârşitul anului numai Ilieaş, Ştefan şi Petru (din acest an 
nu am decât 2 documente complecte). Tot aceşti 3 apar şi în cele 
4 documente din 1431 şi în cel din 1432. Aceste consideraţii ar 
putea hotărî pe cineva să fixeze data documentului între 10 Aprilie 
1429 şi 1432. e o 

Documentul este important prin mulţimea satelor de' care 
vorbeşte. Satul Pătrăuți este în Bucovina, în apropiere de râul Su- 
ceava Î. Se vede că satul era foarte mare şi avea mai multe cu- 
turi, numite în suret ocoale. In unul din ele îşi avea casa boerul 
Vlad Adiş2, în alt cut erau Muntenii, adecă colonişti din munte. 
sau de peste munte, din Maramureş, Munteni, care ne arată ur- 
mele descălicării, care avusese loc: 70 ani mai înainte. In alt cut 
useseră Grecii3 din Dărmăneşti. Acesta de pe urmă este cătunul 
Dărmăneşti, pe lângă Hatna, în districtul Suceava, din Bucovina 
şi foarte aproape de Pătrăuţi4. Satul este foarte vechiu. Este po- 
menit în uricul din. 1499, unde se întăreşte strănepoatelor lui Dăr- 
:man satul Dărmăneşti dela: Suceava şi altul tot : Dărmăneşti la 

1 Harta Bucovinei: de Ed. Fischer. Dic. geogr. al Bucovinei, de Gri- 
.goroviţa "p. .159-160. n - . Ma | , 

2 Cp. pentru nume Lazor Adaş, ai cărui fii se întâlnesc în 7003 (1495) 
„Martie 16, 1. Bogdan, D. Şt. 2:p; 249. - : i - 

3 Cp. satul Grecii (azi numai moșie) de lângă Târgul Siretiului, din 
„Bucovina; din uricile din 6972 (1464) Septemvrie 12 (. Bogdan, D. Şt. 1, p. 
-83-85), 6973 (1465) Aprilie 11 (ibid. p. 89), 6998 (1490) Martie 15 (ibid. p. 
-419, 424), 7011 (1503) Fevruarie 2 (ibid. 2. p. 215).— Acest sat fusese al Mi- 
“tropoliei Moldovei, cu uric dela Alexandru cel Bun, cum se vede din uricul 
din 6996 (1488) Aprilie 6 (ibid. 1 p. 347-350). Satul Grecii este mai la nord 
şi depărtişor de Pătrăuți, dar cred că'este o legătură între acest sat şi Grecii 
-dela Pătrăuți,” « i Aa 

4 IL. Bogdan, D. Şt. 2 p. 167, Harta Bucovinei de Ed, Fischer,
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Jijie 1.. Satul Pătrăuți îşi are numele dela Pătru şi 'era cred şi în 
veacul al XIV-lea. — Satul Tisăceşti este cred totuna cu satul. Tis- 
cevţi,. de lângă râul Suceava, care în. 6940 (1432) August 14 se. 
întăreşte boerului Isaiea 2. Este satul 'Tişăuţi, din districtul Suceava, 

din Bucovina3. Satul este foarte vechiu, căci .aici fusese - ca pro- 

prietar, cneaz, jude sau vătăman Toader Negruţ. Numele să fie în 
legătură cu cuvântul rmeaua mie? In acest caz satul este din vre- 
mea slavilor. — Alte sate erau pe. Vâlhouţ, care era sau în Buco-: 

vina, în districtul Rădăuţi sau Coţmani sau în judeţul Dorohoiu 4. 
Pârăul din judeţul. Dorohoiu se numeşte azi Volovăţ, altă dată s'a 

numit însă Vâlhoveţ. — Pârăul: Drăsăsova era în apropiere de Vâl- 

„__houţ. — Greu 'de fixat este unde. era pârăul Borodance. Poate să 

fi fost .tot în Bucovina, căci aici, pare, întrun uric din 6946 (1438). 
lunie 20, se vorbeşte despre „o pustie la Holmul.negru, anume . 

Hluboca (Hulboca).şi un. sat la drum, la gura pârăului Borodâc,. 
unde a fost cneaz. Mihail5.. Pe. Borodance fusese sâtul lui Ciorbă. 

Intr'un uric din 7016. (1508) Dechemvrie 15 se vorbeşte despre o: 
pustie la pârăul Borodaci (aici Bordaci) şi: satul dela Fântâna Epu- 
relui (crao S sarauem kpznuuii), pe care le vând nepoţii lui Ciurbă,. 
cu uric dela Ilieaş şi Ştefan Voevozi6. Un sat Borodăceni pe Ber-- 

heciu e pomenit întrun uric din 6945 (1437)7, altul Borodniceni: 
este în volostea Floreşti, judeţul Soroca8. Toate au la bază cu-- 
vântul nopoaa, barbă. — Alte sate erau.peste Prut, pe Lăpuşna?.. 

Aici sânt lurcenii, din volostea Nisporeni, județul Chişinău 10, Acesta. 

1]. Bogdan, D, ' Şt.'2 p. 167. Un. sat Dărmănești este în jud. Bacău, 
altul în Neamţ, : altul în Muscel, altul în Prahova, Dicţionar topografic p. 157, 
Dicţ. statistic al României 1 p. 66, 2 p. 644, 696. E 

„2 Candela (Cernăuţi), 3 (1884) p. 687: „Tysczewcy năchst des Flusses. 
Suczawa“.. Erbiceanu, Ist.. Mitr..Mold. p. 23-citeşte greşit Caşeuţi. - - 
„8 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 224. a 

- „4 Vezi mai sus uricul din 1428 Aprilie 14, p. 206... a 
- -5 Wick. Bochotin p. 65, Solka 2 p. 205, .Ghib. Sur. 22 p. 92. Pentru 
Hulboca, Hliboca, sat: în districtul Siretiului, fost mai înainte în Suceava, cp. 
uricul din 6998 (1490) Martie 15 şi 1491 Martie, L. Bogdan, D, Şt. 1 p. 407, 
413, 462-463. Asemenea N. lorga, Stud. şi Doc. 5. p.:403 . . . 

i 6 Marinescu Iulian, Bogdan III cei Orb, Bucureşti 1910 p. 110; O Fân- 
tâna Epurelui, azi Epurenii, în com. Bârlăleşti, jud. Tutova, în uricul din 7001 
(1493) Martie 5, |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 7-12. Acest sat este a altor stăpâni.. 

| -1.N. lorga, Stud. şi Doc. 6 p. 151. i ” A 
.- “8 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 34, Harta Basarabiei de Nour: 
"9 Ibid.' p. 134. Harta Basarabiei de Nour. ” 
„1 10 Ibid. p, 124. Harta Basarabiei de Nour. Un sat luricenii pe Ciuhur 
este arătat în 1589 Dechemvrie 16, Acad, Rom. XLVII/217. Alt sat lurceştii 
pe Probota este arătat în. 6951 (1443) Noemvrie.29, Arhiv. Stat. București, 
nr. 261 bis. 1 p. 540, Arhiv. Stat, Iaşi, 'Anatorale nr. 65 fila 37 r., N. Iorga, 
Stud. şi Doc. 6 p. 75. Cp. lurcanii la Suceava;l: Bogdan, D. Şt. 1 p. 173, 
176, 177, lurcăuţii fost la: Vasluiu, ibid, 2 p. 220-221. etc, . 5 P |
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Săcărenii sânt tot pe Lăpuşna, în volostea Bujor, judeţul Chişinău, 
nu: departe de lurcenil. Un sat Săcăreni, în 'apropiere, pe “Bâcovăţ - 
este pomenit în uricul din 6928 (1420) Aprilie 25, în stăpânirea 
lui Vena vornic 2. — Satele de pe Lăpuşna, la o Peatră Cruce, Le- 
poveşna, Fântâna. Epurelui, Fântâna lui Ilieş, unde a fost Stăilă - 
jude, unde a fost 'Jula giude nu le aflu “azi. Au dispărut. sau şi-au 
schimbat. numele. — Satul. de pe aici unde a fost Hrâste jude este 
satul Cristeşti, . la sud' de lurceni, în volostea Bujor, judeţul Chi- 
şinău 3. 

- „Voloca nu „mai este. în părţile Lăpuşnei.. O. vale - Voloaca este 
lângă Nistru, în judeţul Orheii4, Pentru Fântâna lui Gherman cp. 
satul Ghermăneşti, din volostea Ciocolteni5, judeţul. Bălţi, în valea 
Malovata, şi Ghermani,:de pe Prut, din acelaş judeţ6.' Pentru satul 
dela Orheiu cp. uricele dela leremia Movilă, cel din 7115 (1607). 
Fevruarie 10,.Fevruarie 247 etc. In aceste părţi a stăpânit se pare”. 
cândva şi Doerul Ciurbă.sau Ciurbea. Acesta apare între boeriide .. 
divan întăia oară în 6928 (1420) Aprilie 258, apoi în 6929 (1421)5, 
în 6931 (1423) Martie 1210, Martie 3111,. 6932 (1424) August 
26 12, 6933 (1425), Mai 1213, 6934 (1426) August 1214, 6935: 
(1427) August 18 15, 6936 (1428) Iulie 816, August 1717, Dechem- 
vrie 418, Dechemvrie 2819, în 6937 (1429) Mai 2720, Septemurie 
121, Septemvrie 24 22, în 6938 (1430) Dechemvrie 2323, 6939 

"1 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 184, Harta Basarabiei de. Nour. 
2 Mai sus p, 135, 

celaş sat. 
rândul 14-15, p: 138. Se poate să-fie vorba de a 

3 Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 77, Harta Basarabiei de Nou, : 
4 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 229. Altul, cp. Ghib, “Sur. 5 .p. 173, : 

„5 Ibid. p. 102, Harta Basarabiei. de “Nour. 
6 Ibid. 
1. Acad. Rom, CXL/211, 213, 212: 

nutul Orheiului“, Uricarul 8 p. 271, 
8 Vezi mai sus p. 136, rândul 10. 
9, Ibid, 

10 Ibid. 
e 11 Ibid, 

12 lbid. 
13 Ibid. 
14 lbid, 
15 Ibid, 
16 lbid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid, Do

 
o
o
p
5
o
o
p
a
p
P
 

189, 
213, 

rândul 25, 

. 142, rândul, 5, p. 145. .: 
154, rândul 19. . 

R 157, rândul 14. 
„ 166, rândul 10. 

173, rândul 31. 
178, rândul 26, 

rândul 16. 
rândul 17. . 

, 221, rândul 19. 
„ 228, 
„ 231, rândul 12 şi p. 234 rândul 5. tie 

20 Buletinul Ion Neculce, fasc.' 7. (1929) p 214. ii 
21 Ghib. Sur, 18 p. PE 
22 Acad. Rom. pe 2. 
23 Acad, Rom, ms 4606, fila 13. 

1 

4, 

„Ghermăneşi la Motor tn ți»
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(1431). Fevruarie: 6 1; lunie: 152; în “6941: (1433) Iunie 43, Noen: 

“vrie'34, în 6942, (1434) Januarie, 135, Fevruarie 106, 'în 6943 

(1435), Aprilie 147, Este, ultima oară; când” apare în şirul boerilor. 

iti pă i Da 83, . i i ia 

n" Sueoava. 1428. Aprilie 17, - e 
Alexandru Voevod; dăruieşte. voerului Radul “grămatic două sate 

” - “1a Terebne; Zubricăuţi şi “Toancouţi. 

a. + ma(e) ins Bee | ani: “aatbatiAș „ESeRCAA 'POENSAAPE. aim 

MOAAAREREIt qHumâta suămtnurre W “centatz” ANCTONZ,. anunt s china 

TO ua! uz SVapuTa, Ha ero' ey CARI Tz- urSun om ToTz HeT unit 

caSra, HAuIA * gkpuii: nauă - PA Vaz: rpăsiarii(). HUI CASA aaa 

APARI u "ekpueb cases rima Ani” EMA ERUIE EI"9 NpaRV'R E kEp- 

NR cAV:RES: Ac: nâca: îRĂACBAAN ECAURI £rr9 WCORHOI NAUI(ER MALC))TIR 

n Ada ECANNI EMS Iti Nature “Beatan ABE. ral; - MA epeauni(y), sa Hak 

ka Astoma)! CEAC: 3SEfUIRSBII+ AIE MBAnRSEUI: "TOE "1po GH EMS 

„etpule) ca Bee" baz ACUSAoRz). n” AkTena Erou ey HStaToAK- ere n 

Npas uSuaToAt. sro n: npaipSpaTețiz: Eero un): EpăTHANZ ro n o uS- 

uaroaz8 sro 1 AETEMZ.: n() us uŞuare(at) (x) n pac uSuă(renz 

ind) i npatţiSparoata u() nenopSuleiie UNRCANIE. HA Rbr guri, 

119 oa GSASTE: (ura): 60 SEMAN 1 CAVRHTA (UuSTa HdAA Hi HAI AZ 

ARTEMZ- a XOTapx: TRUE ABOAtA. CEAOMB- 19 Bhi HAaati n na: Boa k 

HA Up d Eh CVUHINAz sul) con MANHRI, d XOTAp% w() Huy) 

eropouz w(7) Exchya NocTapomS XoTAp RSAa witHBaan w(7) BE). 
a Ha TO.r(cT) Bkpa nautero r(ea)ea Bra menteaunaro, ata pS RoeAnI 

n Ekpa npkezBapEariuini(5) A/k'ret r(ea)Bast HAnAUIA ROEEOA RI H B'EpA 

cita r(ea)ea ai cremoga n Rkpa:cna- r(eA)ea Aur NETpOBA n . anrttani- 

Apoga n Bkpa ezelya Abreu r(ca)ea Au n ga Bachy Beakpe 

r(eaea at, B'Epa nana Amnkanaa Acpervucsoro. n Attra! "ere, . pa 

Nana RAzun Hi ABTIN Er9, RkGA Dana Rnunua ARopriRă HA ETEN EPe, 

EEPA Nâtiă HEPBHHA, R'EpA Mata Av piesa diparotckere, netpa Naa 

1 Hasd, Arh, 1st, 12 p: 122. Nae ii 
2 Buletinul Ion Neculce, fasc 7- (1929): p. 275, DR ILi 

_3 Hurm. Doc. 1? p. 840. ec: 
4 Acad. Rom. V/95. . A a 
5 Hurm. Doc. 1? p. 850. pia 
6 Wick. Wotonetz und Putna” p. 149, - Dati PRI O CI Io 
7 Ghib. Sur. 19 p. 51.- DR ! 
8 In original cyuautaremx. e o: i
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natia si Ahr u(y), ekpă. Manta Aduă H nana ueaa 1 Arii u(y), 
REpa natia AcAcrrula creanta, (&kpa) Î. nai aifpra” momeraTega Hi 
AkTa n(%), Rkpa mana itergiaă: Fuatuuitia), : tkpa Mă KOe'ruul; noc- 
TenuuRA vi kbpa Backyz Beapă uanin(y) Moaaane(ea() H B)rantni($) 
n Maani(5), . (a. ne nauirmz) izuoT .KTOBSAcTA POeNoAapz “tate 
Seman an w(7)-Akra nâuin(0) man ore „n: HSBEBETA. GhITIII mona 
IHSERI. (ata). ue(nopYSuinaz nautero. Aaa n: Hduter(o eyrapa'kuia, 

a to' Eni i CoyTapz)An(4) ni ovipann(a) sa nSzte ceai ca Aaani 

34 €Fo, NpăRSR ut: BEpuSR caSăBSi a (ua. RODAuree, norapa(A)enie CEMS 

AHCTS 2 HatntâW BRunenicatu sr tara teal cars naut pa 

NAUIEMI, NUCA HBALLIKO  Epareri(4) o colet nat) sas, eu 

aupiala şi, a i pf 

Domnul! “Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 

țuturor, cari vor. căuta la dânsa. sau, o. vor auzi, citindu-se,. că a- 

ceastă adevărată slugă a noastră, credinciosul pan. Radul, grama= 

ticul nostru, ne-a, slujit cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, . 
noi văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră „noi, l-am 

milujt cu .osebita noastră milă şi i-am daț în; ; Ţara: noastră două 

„sate ia. Terebne, numele acestor „două sate Zubricăuţi şi Ivancăuţi. 
Aceste să-i, fie uric :cu.tot venitul şi: copiilor lui şi 'nepoţilor lui şi 

ştrănepoților lui şi. răstrănepoţilor lui şi, fraţilor lui şi: nepoților lui 

şi copiilor: lor, şi nepoților -lor. şi. strănepoţilor lor. şi: răstrănepoţilor 
lor, nestricat niciodată în vecii vecilor,: cât vor îi în. n Ţara noastră 

vor. sluji nouă şi copiilor noştri, i 

“Tar. hotarul;acestor. două . sate să-l aibă. şi la: apă, la. „Ciuhru, 

să. şi facă. în el mori, lar notarul „dinspre alte: părți, dinspre toate, 

după; vechiul hotar, pe. unde. -au, umblat. din veci. - ; 

şului: Alexandru - Voevod şi credinţa. .preaiubiţilor. copii. ai Domniei 
mele, llieaş Voevod: şi credința . fiului Domniei ;mele Steţcu şi cre- 

dinţa fiului Doriniei mele Petru şi Alexandru şi _credinţa tuturor 
copiilor. Domniei. mele -şi; credinţa, tuturor. boerilor.Domniei mele, 
credinţa panului Mihail dela. Dorohoi şi a copiilor lui, credinţa pa- 

nului Vâlcea şi a copiilor ! lui, “credinţa; panului Cupcici vornicul şi 
a copiilor: lui, . credinţa panului Negrea, credirița. pariului Giurgiu 

  

. 1 In original lipseşte. - „i , N 

2. Originalul are -aneTeais ir e 

lar la. aceasta este. credinţa. Dumniei noastre, mai Sus Scris 

-10 
(nos mau(8) n'krop asreserv npunkenTrHi utuarz uaui$. E CEAS: AneTS
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dela Frătăuţi, credinţa panului Ilieaş şi a copiilor lui, credinţa pa- 

“nului Dan şi a panului Isaia şi-a copiilor lor, credinţa panului Do- 

"mocuş; stolnicul, credinţa panului. Giurgiu Jometate şi a copiilor lor, 

credinţa panului Negrilă 'ceaşnic, . credința panului Costici postel- 
nicul şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi: mari şi mici. 

“lar după viaţa noastră cine va 'îi Domn Ţării noastre, sau 

din copiii noştri sau: pe cine Dumnezeu va alege să fie, acela să 
nu le-strice dania noastră şi întăritura noastră, ci să le întăriască 

şi înputerniciască, . pentru că le-am dat, pentru a lor dreaptă şi 
credincioasă slujbă. 

lar pentru mai mare întăritură -a acestei cărţi a: noastre mai 

sus scrise, . am poruncit :slugii, noastre, credinciosului pan Neagoe 
logofăt să lege pecetea noastră, cătră această carte a noastră. 

A. scris Ivaşco, Brateevici, în Suceava, în anul: 6937 luna 
Aprilie 17. | | 

Pergament cu.pecetea cea.mare atârnată, la d. Ghibănescu, 
laşi. Uricul este stricat în câteva locuri. Pecetea are legenda: n- 

-UaTb 1W CAeBAnABA BOEBOA E FN Seman atoaaakeroi. A fost publicat în 
Ghib. Sur. 8 p. 86-89. Un suret al dascalului Gheorghie. Evloghi, 
din 1781 Mai 22, tot la domnia sa, a fostpublicat în Sur. 18 p. 92. 

_“Terebnele din document - sânt probabil o vale, pârău, neîn- 

semnată în Dicţ, geogr. al Basarabiei şi nici în Hartă. Se poate. 
să fie însă şi satul Terebna din volostea Zăbriceni, judeţul Bălţi 1. 

In uricele de după 1429 se găseşte ca şi în acesta tot la plural2, 
Aici se găseşte: satul Zabriceni, aproape - de locul unde se întâl- 
neşte judeţul Bălţi cu Hotin:şi nu departe de Prut. Satul azi vine 
pe Ciuhur 3. — In uricul lui Ştefan cel Mare din 6987 (1479) Mai 
244, satele din 1429 sânt vândute de Roman din Cozăreşti, Vasco 

fiul Hobianului, sora acestuia, Iura, cumnatul lui Vasco şi de Tulea, 

împreună. cu moara dela Ciuhur, lui Hancu. Satele sânt arătate în- 

tun hotar. Al: doilea sat Ivancăuţii azi nu se mai întâlneşte ca 
nume, Cred că e satul Hâncăuţi5, din , aeeieşi regiune, de lângă 

1 Dicţ. _ECOBr.: al Basarabiei p, 211, "Harta Basarabici de Nour. 
2 Aşa în 6939 (1431) Iunie 15, în Buletinul Ion Neculce, fasc. 7 (1929) 

p.275: ua 'repegtibi(X),. apoi în 6944 (1436) August 11: Ha TepeBne(y), 
Acad. Rom. XXXIV/1. 
1. 3 Dicţ, geoger. al Basarabiei p. 231, p. 66-67, Harta Basarabiei: de Nour, 

4 Ghib, Sur. 8 p. 90-92: cena ta navk 3SBputauini n + Aa 
XITapE HBanuitguiu, 

5 Dicţ. geogr, al Basarabici p. 112, Harta Basarabiei de Nour..
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Şatul. Terebna, schimbându-și numele după Hancu, cumpărătorul 
din -1479. Satul: Zubriceani în 7134 (1626) Ianuarie 14 este arătat 
în ţinutul Hotinului 1. Numele şi-l are dela un Zubru, Zubră, cum 
e cel din uricul din 6933 (1425) Mai 122. Al doilea sat îşi are 
numele dela Ivanciuc3. Satele cred că erau şi în .veacul al XIV-lea. 

Numirea Ciuhurului este străveche. . - | a 
Boerul Radul, gramaticul lui Alexandru cel Bun, este necunoscut 

altfel în documente, o ai 

Suceava. 1429 Mai 27. . 

şi peste Prut Neagouţii. a 

Alexandru. Voevod dăruieşte boerului lvân Cupcici satele Cupca 

T MA(C)TIIO B:RTEO Ai AartanApz ECEROAA POCNOAAPE SEMAN AMca= 
 AdBCRCH UNA SHAMEUINTO ie ckma Miere(4) naunaz: To Haus 
CVSPHTh HAN €ro CVCAnIIUNTA UTSUN AVE TOTA, HETIINURI CAVEA 4 BOA» 
PUHE Wăuiă Haz HBANZ KSNUMUZ CASNAZ . Hat: NpaBor Hi 'Bprior 
CASABoR, TEMA Mn BHAkEULE £ro NpaRSI n E'kpuSie caS%ES A0 ua(c) 
RAAORAAN ECARI FO. WCOBUOI Harnleid 'AMa(C)TIt0 H Aaa. ECM'BI EA 0 
HALE BEMAn “AB CEA IMANVEAA RYnKA rAc (CT) Amis erou sa 
NpYTOAML HACOBUUI n (7) naronuenă Pop paROBUOAtZ AO rposnna 
XOTABA, IUTE. CY3MOAETE OBE WCAANTII, 'TOE BCE IITOBNI EM OpH&z 
CZ BRCBAtA ACXOACAA H ATA erou cyuSuaroatz :ero H 'upasu$» 
UATOMA ro 4 npâţiSparoaa sro. ii. Bzci(MS) peaS tre) Henopriuno 
HIGOANZEE Na.BBREU, 4 Xe(Tapz TEAMA CEAOMZ 62 EZCEMU CTapHA 
YOTaF(HAn ROPAa) wkikaat 3 Rita, a Ha 'To e(cr) Bkpa namere 
r(e)sa nmuienneattaro. aatĂ4n Apa 'ROEBOARI 1 Ekpa BZSAIOBAFHIATE cha 
r(e)za ai Haiaula. Bottoabi H Blpa RESAIBAttitr ni) cuiwez r(o)ga mu 
cr'kuta n nerpa n astanăpa.n Bkpa azckya AETeu. uamn(40) n pa 
BOApz Haun(y5), BEpa nana mnxanaa ui: Are sro; Bkpă” nana RAzuu 
n AETen ere, kkpa nana -rierpu, "pa nat :ESpita n Abreu £re, Bkpă . 
Mănă Haiauiă n AkTren. sre,. BEpa: nana Aaa 11. PETER 670; pa Mata 

| „1 Ghib. Sur 24 p.140, : e SR pi 
__2 Vezi mai sus p. 173, râridul 16. Un sat Zubreşti în jud. Orheiu, ibid. 

p. 176. Un sat Zubreşti pe Prut în uricul din 6937 (1429) Iunie 19 al lui Da 
Uncleata, Acad. Rom. V/96 şi mai sus p. 177, p.:1 rândul 12,.p. 34, . : 

_- 3 Sate cu acest nume se întâlnesc în 6943 (1435) Octomvrie 8, Acad. 
Rom.. XIV/72, în 6960 (1452) Octomvrie 27,. Ulianiţchi, Materiali p. 77-78, în 
6963 (1455) Iulie 2, ibid. p, 84-85. : pi e 

10 

15
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cai. i Area, ere, "îkpa nana imSpăta NOMOTATERA, 4 Aplrăt tre, 

nipa mana fana: “ue Tapuua, BEGa nana wupiiiuiă: n Abe eo, R'kpa 

naua HRADATA ETERA; E'Epa Hană UVpERI H ATEI. -Ere, K'Epa Iana CPANA 

Bpzanua n A kre era, BEpA Nana “AMORE UA eToaniă n:A bre ere, 

Ba Bana: i1erputaa muia; EPA Data KOETHĂUA NOeTeanuită ui B'Epă 

azekkh BOapa Hamu() moaAanei(y) Hi. Beankni($) HI maani(). 4 1 

HAIFA ZEHROTE RTO RSAETZ POCROAAjA . Dau : SEM. vân (7) Ak= 

Tei auz HAN W(T) Maulero NAFMENE HAH KOPO.'BE..HABEPETE GHITII 

TOT UITOBhI HM HENSPVILNAZ mamere AdAHIA AA UUTORHI HAZ CVT- 

RPZANAZ N “cyplunax Banat Aaan ECMBI EMY SA EDO UpARVR Hi Bkp- 
UV CAVIRES, 4 NA BCAUIte JICTEpZ:K(A)ene ToA(v) Bac Eniitirunca- 

tinea Beaban ceai cars Haueat Bkguoa (ukroezu aoroarrs 1) 

MHCATII AputcuTu, nativ. NFUATă K CEMS anier$. natutaty, e. cotat 

a ak(7)” îs m(e)ua, Mără, a. e 

Traducere. Cu mila lui Duninezeua, Noi Alexandru Voevod, 

, Domnul: “Țării: Moldovii, facem: cunoscut şi cu această carte a'noas- 
ră. tuturor; cine. vă căuta ja. dânsa :sau o va auzi citindu-se, că : 

această'.adevărată slugă şi boer .al nostru, pan Ivan . Cupcici ne-a 

slujit cu dreaptă. şi. credincioasă. “slujbă. De aceia, noi văzându-l cu 

dreâptă, şi :credincioasă : slujbă. cătră:-noi,, l-am':miluit cu osebita 

noastră :milă: şi:i-am; dat,: în Țara noastră, două sate, numite Cupca; 

unde- este. cășa lui, şi dincolo:de :Prut-.Neagouţii :şi dela Neagouţi; 

în' sus pe:Racovăţ, până: în “hotarul Grozei, ce va. putea să-şi des- 
calica:. “Toate: aceste “să-i” fie uric. cu' tot venitul şi: copiilor lui şi 

nepoților lui: “şi :strănepoţilor: lui; şi: răstrănepoților lui şi întregului 

neain: al lui, nestricat miciodată în. veci... - -.. -. 

“lar hotarul! cestor sate cu toate. vechile hotare,. pe unde au 

umblat dip'ăeac. er iii gr 
ŞI: Îă” i ceasta este credința | Domniei' noastre, mai sus scrisului 

Alexanăit Voevod” şi credinţa -iubitului. fiu al.Domniti: mele Ilieaş 

Voevod” şi credinţa. iubiţilor fii ai' Domniei mele Steţcu şi Petru şi 

Alexandru .şi , credinţa:.tuturori: copiilor: noştri -şi. credinţa. boerilor 

noştri,- credința. panului :Mihail- şi-a copiilor: lui,: credinţa panului 

Vâlcea şi a, copiilor:'lui, credinţa ..panuilui, Negrea, credinţa panului 

Giurgiu şi a copiilor lui, credinţa panului llieaş -şi-a- copiilor lui, 

credinţa. panului. Dan şi.a Copiilor lui,: credinţă panului Isaiea: şi a 

copiilor. lui, credința panului: Giurgiu :Jomotate. şi a copiilor lui, cre= 

| Sina panuliii- Stan vistiernic,. credinţa: 'pânului” Opriş şi a "copiilor 

“A ukroeau: aorepers: “E probabil; dar sigur nu, căci: în a linie: ie Mi 
tai gramaticul, | a eee e mei re
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„lui, credinţă panului vân Deateă; 'credinţă: pânului: Ciurbă şi â co: 
piilor: lui; credinţa .:panului Stan ;Bârlici': şi a! "copiilor It Credinţa 
panului Domoncuş:stolriicul: şi. a: copiilor: lui, credință? patiulliii. Ne- 
grilă .ceaşnicul, credinţa' panului 'Costici postelnicul şi credinţă n tu 

_turor boerilor noştri moldoveni şi mari şi' TG ie 
Iar după viaţa noastră, cine va fi. Domini, Ţării: noastre; Sau 

din: copiii 'noştti sau din .seminţia' noastră 'sau pe cine: "Duinniezeu 
va alege să fie, acela să nu le strice dânia noastră, ci să le în- 
tăriască şi .înputerniciăscă, pentru că iam dat penru alui „dreaptă 
şi 'credincioasă slujbă. .. | 

„Iar. pentru: mai mare: întăritură. ucestor toate răi 'sus, scrise; 
am a” poruncit slugii noastre, credinciosului (Neagoe logofătul să 

scrie. şi :să lege. pecetea: noastră cățră această carte a noastră, 
= In Suceava, în anul. 6937 «Mai 27. Ti 

Pergament. fără pecete:! se păstrează în colecţia Lucaşevici 

nr.3 din Muzeul: Rumianţev din Moscova. „In rezumat-a fost pu: 

blicat de „Ulianiţchi, : :Materiali p.:.32,! în: întregime de [aţimirski, în . 

Darstvenniia, jalov. ..... gramoti mold. în Drevnosti trudi slav. . 
komniissii imp. “mosk. arheolog. obştestva, 4: (Moskva,. 1907), pe 
293-294.. După o fotografie l-am: publicat: şi eu în studiul: „Boerii 
moldoveni Cupcici şi satele op“, îi în Buletinul I6 Necăilce fasc. .7 

(1929) p,-273- 274.: O. copie: la Acad. „Rom. ms 126, dăruit! de |. 
Bogdan, | Un rezuinat” şi în. Dan, Mănăstirea. şi. Gom, Putna j p. 184, 

„cu data greşită 6935 (1427) Mai, 27, De aici se, vede'că. la':1'764 
uricul era' la. Mănăstirea, Putna... AIE rezuniat : cu data exactă este 

în Radu Rosetti, "Pământul: p. 2135, ete ci pi 

a „Cupa, unde: era casa- vornicului: Van Cupeici; este. în, Bu 
covina, pe Siretiul nic, în apropiere de: Pătrăuți şi. Camenca |: La . 

moartea sa pan: lurie Cupcici- îl „dăruise, împreună; cu Câmerica! şi 
Tomeşti,. Mănăstirii Putna, cum se' vede din uricul din 7011 (1503) 

Fevruarie 22. Tot a Putnii: eră şi. în. 1472/1433 'şi-în. 17644. In 
Cupca. să fie cuvântul ROYDUTI* 'a cumpăra ?: Satul era sigur: şi în 

veacul al XIV-lea. — Neagouţii: erau peste. Prut, „pe. Racovăj, pâtăit . 

"1 Harta Bucovinăi de Ed, Fischer. - Ei i zi i. ra 
2 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 215. ii 
3 Buletinul Com. Ist., 1 (1915) p, 222-323: „Cupca' e. „pe apa ;Sâre- 

tului, la ținutul Sucevii“, sălişte fără de oameni, : - 
4 Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 184:: Un 'sat Cuptcii care tre- 

buie să fi aparţinut aceluiaşi neam, a fost în proprietatea: Mănăstirii Biseri- i 

cani, Buletinul Com. Ist. cit. p. 256. | ÎN 7 pi ai
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din judeţul: Hotin 1;-Dintr'un uric din 7084 (1576): Aprilie-17'atlăm 
că satul Negăuţi pe : Racovăț, în ţinutul Hotinului, se numeşte Hor- 
bineşti 2. : El avea -şi uric: dela : Ştefan cel Mare. Este deci satul 

Hordineşti sau Gordineşti, din volostea Edinţa, judeţul Hotin, aşe- 
zat pe Racovăţ3. Satul işi are originea dintr'un Neagu şi era cred 
şi-în veacul al:XIV-lea.. Hotarul lui: Grozea, de care era vorba în: 
uric,:că „era în sus. pe 'Racovăţ, 'este cred un sat al'lui Grozea 

Cupcici, fratele: lui Ivan. Cupcici.. -: ::. - Me 

: »“Ivan: Cupcici:este unul din boerii mari! ai Moldovei, din în- 
tăia jumătate a veacului al XV-lea. Numele lui vine dela satul 
Cupca, unde îşi avea casa. Apare întăia. oară 'în 6930 (1422) Au- 

'gust.20, ca logofăt4. în re a 
„In aceiaşi calitate apare şi în 6931: (1423) - Martie 125, Mar- 

tie 316, în 6932 (1424) August 267, în 6933 (1425) Ianuarie 308. 
Ca nume, fără să i se arate boeria, înţelegându-se însă cea de 

logofăt, apare în 6933:(1425) Mai 129.. In 6934 (1426) August 
12 apare ca vornic 10. .Asemenea: în '6935' (1427) August 1811, 
Septemvrie 14 12, Septemvrie 16 13,-Octomvrie 15 14, în 6936 (1428) 

"1 Dicţ. geogr..al Basarabiei p 171, Harta Basarabiei de Nour. Alte 
pâraie şi văi cu acest nume sânt în jud.: Bălţi şi Soroca, Ibid. - 
„us 2 Le-T.:Boga, Doc. Basarabene 5 (1929), Chişinău p, 24-25, .: | 
, „3 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 1î6, Harta Basarabiei de Nour. Poate 
că Horbineşti este greşală de citire în loc de Hordineşti. Un alt sat Nea- 
goeştii peste Prut, cu uric dela Alexandru cel Bun, a fost al lui Stoian Pro- 
celnicul, pomenit în uricul din 6998 (1490) Octomvrie 14, care mai spune că 
uricul dela Alexandru Vodă s'a pierdut: din : pricina -Turcilor, |. Bogdan, D. 
Şt 1 pe AA, cc _ 
„4 Nezi mai sus p. 150, rândul 18 şi 19: nuca KSnun(u) acrogi('r). 

Sigur aici are rolul de logofăt subaltern, 'vezi şi C. C. Giurescu,  Contribu- 
țiuni la studiul marilor dregătorii în sec. XIV-lea şi XV-lea, Vălenii-de-Munte, 

„1926, p,. 101-108..In Gh. Duzinchevici,: Vornicia moldovenească până la 1504, 
laşi, 1930, p. 24, bazându-se pe Ghib. Sur. 18, p. 13; se afirmă că în 1414 
Dechemvrie' 20 este un vistiernic Cupcici. Afirmația cade dela sine, de oarece 
în uric este Stan vistiernic, complectarea de acolo fiind greşită. "Vezi mai sus 
p. 112, rândul 3. Cade deasemenea şi afirmaţia făcută de: d. Duzinchezici că 
dela început avem doi Cupcici.în funcţie. Documentul din 1423 Fevruarie 17 
din Ghib, Sur. 5 p. 1-4, pe care se bazează el,. pentru a arăta că Cupcici 
apare ca vornic întăia oară la această dată, este în realitate din 1428 Fe- 
vruarie 16, vezi imai sus p. 202, rândul'.19,:aşa că nu rămâne nici afirmaţia 
că Cupcici apare vornic întăia oară în 1423 Fevruarie 17, ;  . .... . 

Vezi mai sus p. 154, rândul 26; :- N aa 
6 Ibid. p. 157, rândul 21. PE 
7 Ibid. p. 166, rândul 8. „Vel“ de aici este un adaus al traducătorului. 

| 8 Ibid. p. 169, rândul 12, oc. e. 
„...9 Îbid, p. 174, rândul 6, a 

10 Ibid. p. :178, rândul-22, E a aaa 
„Îl Ibid, p. 189, rândul 10, 0 
12 Ibid, p. 191, rândul 2... ii. 
"183 Ibid. p. 193, rândul 2[.::. .iu. i 

14. Ibid. p. 196, rândul 27, RE
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Fevruarie:161, - Aprilie. 152; În :Aprilie :22. e 'vornic : de : Suceava:3;. 
Cu titlul':de.:vornic: numai, : înţelegându-se. de.: Suceava, :apare în: 
lulie.:8 4, Iulie :245, Iulie 296, August 177, Septemvrie. 3 8, Dechem:= 
vrie 49,: Dechemvrie 2810; în. 6937: (1429) Fevruarie:1.11, Fevruarie: 

„1012, Aprilie ,17 13. In. Mai: 27. apare: ca. Ivan: Cupcici 14, : Ca. vot: 
nic apare în lunie 115, Iunie. 3 16, Iunie. 1917, Ssptemvrie 118; Sep-: 
temvrie 24 19, în : 6938 (1430) Fevruarie 2120, Iulie; 721,: Dechem=: 
vrie 2322, în 6939 (1431) Fevruarie 623 în 6939. (1431). Iunie: 
15 24.- In; 6940 (1433) Ianuarie. 4,-:apare . fără: atribuţia: de vornic. 
Aici aflăm şi amănuntul foarte important că pentru: trebuinţele sale: 

avea un secretar, un diac, care scrie şi uricul acesta25. Fără titlu 
apare în 6941 (1433) lanuarie 2826, Fevruarie 26 27, lunie 1538, 
Noemvrie 929, în 6942 (1434) Ianuarie 13 30, lanuarie 2931. Cu 

titlu de vornic apare în Fevruarie:10 32, Aprilie 24 33, Octomvrie 834. 

1 Vezi mai sus p.:202, rândul :19... 
2 Ibid. p. 207, rândul 4, 
3 Ibid. p. 210, rândul:9-10.:-:.: 
4 Ibid. p. 213, rândul 11. 

„5 Ibid, p. 216, rândul Mu pa e e 
6 Ibid. p. 218, rândul 20-21. i 

„7 Ibidp,'221, rândul'15, a af 
_8 lbid.'p,, 224, rândul 19. | i a DER 

9 Ibid. p. 228, rândul 19. pi 
2.710 Ibid,. p.: 231, rândul 7 şi altul p „238, atnau 28, „i 
„11 Ibid. p. 242, rândul 24... ... | a i ; 

"12 Ibid:'p. 249, rândul 13. Dc ii 
:13 Ibid.:p. 258, rândul:25,; ;. :: tai e) 

14 Ibid..p.: „261, rândul 7. pata ea er 
15 'Hasd. Arh. Ist, 1! p. 122. i . | 

1.» 16 Cercetări ist, (aşi), anul” pa. (1930) p, 55-58. . i 
“17 Acad. Rom. V/96. MII 
18: Acad.'Rom; is 4606, fila 8, Ghib: Sur. 18 p. 25. 

19 Acad. Rom. Peceţi 2. 
:- 20-Wick. Set. Onulri p. 172-173. 

: 21: V. A.-Ureche,:Anal.- Acad. Rom. seria 2, tom. u 800) sec, îst. p 
145, N. lorga, Stud. şi Doc.:6 p. 413. i 
„.. 22. Acad.- Rom, ms -4606, 'fila 13, Ghib. Sur. 18. p.: 29, 
23 Hasd, Arh. Ist, 1! p, "122. e - 

„24 Buletinul lon Neculce, fasc. 7 (1929) p. "214-216. - 
"25 Kozack, Rezultate, în Archiv, f : Sl.  Philologie 15, P 197-198; “nire); 

N AIk9 “AfAka KSnunuttz, „ 
„26 Acad. Rom. VII/143, “Tocilescu;, în Revista p.. istor, 

(1894), p. 370-371. j 
27 .Acad. Rom. XA, Uricarul 20 P 96. E Erica “i 

„ 28 Uricariul 18 p. 50, Ghib. Isp. 1: p. 6. piete 
29 Wick. Woronetz und Putna 2. 148-149. fii 

.. «30 Hurm, Doc. 1: p. 850-831. i a ta 
»: 31. Arhiv,. Stat. Bucureşti,: pachet. 27 nt, 1. ti i 

32 Wick. Woronetz und Putna p. 149. e ar 
33 Hurm. Doc, 1* p. 852 şi altul ibid.:853,..: ; e iti ii 
34 Acad. Rom: ms 126, dăruit: de 1. Bogdan. îi 
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Acesta este cel de pe urâiă docuinerit, în care întâlnesc pe Cupcici, 
logofăt şi apoi vornic. într'ua: document din 6943 (1435) August 
'26: se: vorbeşte: "despre el ca mort 2: Din document “se 'maivede că 
era:un: 6m 'cult, ştia: poloiieşte 'şi 'juca:'un rol de:mâna întăiă, '': 

“: Un frat -al' lui: Ivan” Cupcici este Grozea Cupcici, ctim.se vede 
din-uricul din: 6982 (1474) August 263. Urmăşi din acest neam: 
mai aflăm. în: "uricele, din 6952. (1444) Aprilie 26. Și 7011 (1503) 
Fevruarie 24, A ; 

Pentru. alte « sate- le lui Cupeiei vornicul: vorbeşte unicul di 
0090 (1430 Iunie: 15. ii SRR 

    
“Suceava. 1429- Iunie 1 ee ae 

Alexandru Voevod dăruieşte lui Oiică: -uh sat pe deja 

unde este casa lui. -. 

Ț- ma(ehri BETE ARI sarbanaga BOtBOAa eciSAap stau 
5 MOAAaREOII uniin() suamenuro necu(at) ACTEAZ „mauunui(a0) oveaz 

10 

TO Ha(u) ovapura Han ero ceanunn(7) sirian ve roz Herununin 
HANIA CAVTA WHHRA Cațit(â) naatz npater n rEpue CaS:Eoe, (a) 
MRI RHAERUIE £ro - Mpake HI tkpHioie cai BOI A” na(€); ARSA 

„ECMH EPO WCOBHER Hate Ma(c)rin în Aaa temut: EAp.9p tanti SEA 
OV MOAAAREROIL EANO CEAS Ha KARA CAE. EM. e(er): acu) “otpui(i=) co 
Sehkat ACXoAwA ni AETEMZ Erou uyuare(a) ereu past uaăre(u) 
ro H NpaliSpa Tea £FO .H „CeeTpamz Erou N atetii9, ere, ne avar) 

  

o 

1 Să nu se confunde cu Ivan vornic,: pentru care "vezi mai: sus p. 118 
şi mai ales M. Costăchescu, Neamul lui. Oană, -dvornic de. Suceava şi satele 
lui, în Qercetări ist. (laşi)-anul 5t (1930) p. 42-43, . 

2 Hurm. Doc. 1? p. 861-863, [. Bogdan, Albura palcografic inoldovenesc 
nr, 29: a 110 ecao HAVRAN, ANCTRI Sanncaun - ur) MAUIEPO! POCuOAApA 
w('r) KEBOAA îi w(7) ere. NânoRz w(r) PAAz. cica: HBOTHRE - Hdinero 
EPATA ETpAuier'O 'HATAUIA BOEROAhi (0 tcrz Ra(44), take. aur win 
rri(X). aneron. take. H(X) R na() npunecene. w('r) -Năiia . Buaun n RS) 
nătia RSnuHua' 410 Bia na(m) akospruike(a). rana Ha(a1) BarniRaut, ue; 
RSnunuiaS CAMEPTII He Mozte( Mm) HU) Harun (iar,ce,scrisori am avut, scrise 
de Domnul nostru, de craiul, şi. de: panii lui, de întregul sfat, împotriva îra- telui nostru mai mare llieaş "Voevod, “care: ne: este câ'tațăl nostru, aceste.scri- 
sori, cum ni-au fost aduse de pan Vâlcea. şi de pan Cupcici, ce. ne-a : fost 
nouă ca vornic, aşa ni s'au pierdut în: timpul morţii. lui Cu putem afla), 2 Me A PIPI TC m A ipeici (şi iu le 

31, Bogdan, D. Şt. 1p- 191- 100: ie ta x : 
4 Vezi Buletinul Ion Neculce, fasc, 7 (1929)- p- 270-278, 

Lita 
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Baniuin na BRE), HUHBSAN HENCPVIDENG, 4 XETAR% TEA CeaY LITE Br 
ne ETapeay,, XOTARV BVAa, spa, WuEaan;. d Ha. Te: (er). pa: Haz 
AMIECO; PCUSACTEA E'nUletIncantuare atatia pa BOCOAhi : Hi Brkpa china 
POCNOACTEAMI  HAIAtuA kCEROAnI i pa cnuner), VŞENCACTEAAI ETERA 
1. HETpA Hi datată pa 1 B'kpa LOAAȘA TOCIIOACTEAAMII, &'kpa Mata AMnxanaa 
H: Aku! ere, -B'kpa :nand Bazunt -HAkTU, „ere, n'kpa. nana: aer pH, tlpa 
nauta Hofana n: Aku ere; Ekpa ana KSEuntua: AROPUNRA U. avkru ere, 
B'lpa. nana. Spita H. Aku: Ero Kkpa Nana: Ada ui. Akru. ere, tkpa 
Hdtia Meaia H-Akrii ere, tkpa nana -NSpika SAMETAFERUA. N ATI tre, 
Ekpa :Hatia:- ASMORSIIA CTOAnuiRA n: Aku, ere, “BRA and: uparSas, ui 
Aku: ere; &kpa nana cerand. 5 Aslru, ere, pa Haa trkreâ ASPoSETA, 

&kpa uauă Herpuaă vama, tipa uatta RCCTHUA „NSCTEANRA! 1. &'kpa 
cvet(y) noapa naum(p) n neant) n maati(0). a no naun(at) it 
Lori, RTO BVAL(7)' rocutoiană Hate sean; nat w(7). A kre nalun(y) 
HAN A(77) namere tăemeite «pan: Roro Bă răBepr('r) tnrfil, TOTI ok 

(4) nenopwiuntati natilero Aa, aa: Ipethi HMz o "repani(a) i “oypil- 
uu(A), sau E ECAUI AAA EMS Ba er9 pase n lpuce capienir, a Ha 

Boate  UOTREpiE(A)ente roat - ev CEA; - E "RILE CAN OAS nealzani ecatt 

caps. Hate: Mana. rpamaruRS micul Hi: 1: uputeben ru au (ur 
v+ra - a ces ANeTS AEMS,--: et 

  

Ie: 42 AER aie Tg d 

Traducere,. Cu milă lui i Durmizeia, Noi “Alexandru. Voevod, 

Domnul Ţării. Moldovii,. facem cunoscut şi cu! “această carte-a ndas- 
tră tuturor,! cari vor. căuta: la dânsa :sau o vor. auzi: citindu-se, că 
această adevărată slugă 'a noastră Onică. nie-a slujit cu: dreaptă şi 
credincioasă slujbă. :De aceia .noi: văzându-l cu' dreaptă şi. credin- 
cioasă 'slujbă 'cătră -noi, l-am miluit cu osebita noastră: milă şi i-am 
dat în Ţara: noastră,'în Moldova; un sat: la. Jejia; -unde-i casă lui, 
uric cu' tot venitul şi copiilor. lui.'şi nepoților lui:şi străncpoţilor 

lul şi. răstrănepoţilor:şi surorilor: lui 'şi' seriinţiei hi cine va fi a- 

proape, în veci, nestricat niciodată. . ata m 

lar hotarul acestui sat să-i fie după vechiul hotar, pe unde. 
din veac a umblat. 

Şi la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scri- 
sului Alexandru Voevod şi credinţa fiului Domniei.mele lieaş Voe- 

„vod şi credinţa fiilor Domniei mele, Steţcu. şi Petru şi Alexandru 

şi credinta boerilor Domniei mele, credinţă panului Mihail! şi copiii 
lui, credinţa panului- Vâlcea 'şi. copiii lui, credinţa : 'panului. „Negrea, 

credinţa panului llieaş şi copiii .lui,: „credinţa: pânului . Cubcici' vor: 
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„ Hicul: şi copiii lui, -credinţa panului - Giurgiu :-şi copiii lui, credinţa 
panului: Dan şi copiii lui, credinţa panului Isaiea şi copiii lui, cre- 
dinţa ipanului Giurgiu Jumetate: şi copiii lui, credinţa. panului“-Do- 
mocuş : stolnic şi copiii 'lui, credinţa 'panului: Bratul şi: copiii lui, 

credința panului Stan: şi copiii lui, credinţa  panului : Neagoe logo- 

fătul, credinţa ' panului Negrilă - ceaşnicul,; credinţa panului Costici 
postelnicul şi credinţa tuturor boerilor. noştri şi mari!'şi mici. - 

- lar după viaţa noastră, cine va:ii Domn Ţării noastre, sau 
din copiii "noştri sau: din : seminţia noastră sau pe. cine Dumnezeu 

va :alege. să: fie, aceia:să nu le strice dania noastră, ci'să.le:în: 
tăriască 'şi. înpuerniciască, pentru c că i-am: : dat: pentru a lui dreaptă 
i “credincioasă slujbă. : „: - 
ie :lar pentru mai :mare întăritură: tuturor celor mai sus . scrise, 
am: poruncit. Slugii. noastre, lui Mihail gramaticul,. “să scrie Şi să ă lege 
pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

sn Suceava, i în anul 6937. lunie l. 

a Pergament: cu , pecetea. cea mare > atârnată. la Arhi, Stat, Bu- 
cureşti. Are; pe verso: . „Onicenii. pe. Jijia“. Pecetea. are--legenda : 

2 MEUATR ÎN CABANA gh noeneak. run Seaab'k; Moaaanexei.. In extras a 
fost pub'icat de Hasd, Arh. ]st.:1: p.:122.:0 copie la Acad. Rom. 
ms 126, dăruit de [. Bogdan. O traducere din 1787 la Acad, Rom. 
E citat şi. de 1. Bogdan, Cnejii româtii, Anal. Acad. Rom. seria 2- -a, 
tom,: 26 (1903), secţ.. ist. p. 26.. | 

„..Este vorba de un sat. de pe Jijia Oniceni. El se = întăreşte lui 
Oanică. de. cătră „Ilie Voevod şi printrun uric din, 6940 Ianuarie 
131, Prin uricul din. 6966 (1458) lunie-8, Onica dela Jijiia. dăru- 
ieşte :Mănăstirii. Pobratii satul „unde este casa. Onicăi pe: ]ijiia 2“, 
Satul se numeşte Oniceani. în. 6967 : (1459), Fevruarie .163. Azi 
„numele: nu: se mai întâlneşte. I. :Bogdan il identifică, cu satul Pro- 
buta, din .judeţul laşi4, numai. cât- acesta vine : mai: : aproape de 
Prut, , decât de ae i 

  

TipAcad. Rom, vi „: 
2". „Bogdan, D. Şt. 1 p. 12-18, | E nea Detmre a id. p. 13 şi runzescu, Dic te fie 1 - 

tistie al României. 1 p 486, ționar opograti iC p „38 . „Dia. sta 

„5 Harta'stat major, planşa. Tigaiiaşi. tai :
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„e e Pi 

ze “Suceava. 1429. Iunie. 3. a 

Alexandru “Voevod întărește boerilor Lazăr, Stanciul şi Costei, 
„dur Ivan vornicul, nai multe. sate la Tulova, ia“ obârşia | 

„Sumuzului,. la obârşia Solonțului, la Cobâle, la „Homor, ,. . 
„la Orbic, la „Iucaş, in Slatină, la Văratec, la Bistrita, o 
îi „a. Dumbrava înaltă, la. Liubaneasa şi peste Put. 

“la „Derenic, la Ciuhair. şi, altele pe. Prut, ete. a 

| a ma(c)TI. BIKE Ani aarbaua pă ROenoAĂa rsensaapii taran Aea= 
AdEEROII WII MA “suamenuiro ue kata aneroniz Hat Av, &ro Hanh 
SVApHTE Matt sro o easuuu(7) «Sun cite POTI nerutiibui “easru n LSApe 

tau, erkpuna i HANz A48Apă N nau cranusaz n naut keeTa, CHINCIZE HEANA 

_AEOPIIIIRA, cautau HdM% Npateiă n "Bkpuop caSetă, "ra MAI Rt 

A but 0) NpARSR i terkpuS CASES Ac ua(c), ăaokaati Ecâtni a) 
WESEILSIE Mauie „ma(e)rin 1" NSTEPZ AAN fenil npatcoii: hpuoi Bhica$- 

Beit WTA u(X) u Ada. ECMRI MMA o nature Sean "cena (x) Ha AMA 

id rSaonk A (er) AtopA u(%) H eTpontIuu Ha KEpXn uiSMSsă i sd- 

rapiti na BeDX6 a SaSa' n ANTANGEII n Ha kpkh cca TAL khz 

TAPEĂUIPE N PATA "1 BAI, Mă ROBAAL 1 ceanție ASEpilitieto na 
omopil PAe i(er) MONACTHpA n) i i ua wpButS ecantupe CAE er) 

ABepz n(%) n sarep Euin BILE. reuania H PAC BNIAZ Baii n Rec Tita 

HA REP supita 1 etnia ut sa Rau TALE Aa niuerrpa(A), 4 
aonegiui SV casruuni n ASăvirpenţin une CratS ui EEpBSHeIIUt na 

AETORHINUS: și - Ceaţa Ha Buerpnui “Apariiua wrk at Lu "MAHUZ, 'Taă 

Back Că CTapiaiă II Hpathiată XOTapoata w(7) uact([) CTOpOIZ, 4 ua 
EBICOROII 'ASBpoRk ceia PAE «(er): RATAMANh MURE Hi Ia AIPBANACI SV 

CTARS i "PAC E(CT) CTaz,A VOTARE HA ROAKO OV amorsră! WHAT 

TpH CEAa AOCHTI.: 4 SA uaSTe(). Ha: Aepentie() Aa sera mer | rAe 

: PANRO. ceauza Lua “Antuza -porS ui. CTSAAA Epzunua N PA At 

APIauz i BAjMaregii una “aSkpu no(A) ropoAHiţi tata “ui "eSXoLepya 
TAC Hkaua faaenu(u). HA 'ToAz XOTap'k oVeero, uTo' Bhi WeaANAz cenk 

AECATA CEAA. 1 CEAO enEpeTSAco Ha REPXA ĂCEPEMUIpAI ca CTAPNIME EI 

npan'bata : vorapoaz n-a npsk AECATA 'AUCTA UITO: BI WeaAutăii 

conk 'AtcaTa ceată 10 cî cropou$ npSTa, 4 XoTapă "T'BAtz Ceata UITe 

Ha np3rk ua Ha wl- “Pkcu$ro . 0raa' UITE: BORRIILIE HBAHGEA cena 
IMSpinekore, Ta'-A0aS NpSTOMZ A0 BCASTA UITE WEO CAsReTeA, Ta 

1 Sic. . i EI | ae 
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îpoerk AO CCACnere n9reka, "TA POPE CCacunI AA NOTORCAIE AO NOTERA 
LITE: CACRETCA ACBpSAUIpa, "ra ACTpoAtIIpon mopk A "rkentoro oras 
Ha îipSrrk, "Te nat kr(c) XOTaph: TOE- Wace UITOLERI HM% CVPIIkă €4 
LckAE Aekoao(u) n abrema n(Ț) n eyuSuarsaa H(y) ui npasus- 
uatoată RU) n tipaSpa rea Hy) n aces peaS u(X) KTe CA H3= 
pei Bania “ienepSuenie MuiRoAnRE na RDI, A HA "ro “e(er) &kpa 
Haierro velicacria “himeuneănitare “aatBanapa RSEESANI H kpa Ba3- 
ARBoenii ine “enIiiq scite AcTEA "AL saiama „SEES Ani kpa HBSARBAL- 
"um Chi EenȘACTEA . A er” “Rasa 1 NETA n antitani Apa 4 pa 

nactia akre name) n u-lpa Rap natuu(0), RkpA "Watd MHXANAA 

n Abreu ere, „FEB NAtă BABA 4 Abe ere, kA, nana KE Hetă 

ere, kpa nana, viatauta Hu n Aeitu tre, kpa: Hânta Aană n ru ere, 

ukpa Hatta. Heat ui “Ara ere, “Ekpa nâita iRSpa AOMOTATEA 1 Ak- 

“rai ere, “iekpa nana wap a ui Are, rs, E pa Maud, Mana Ara, 

Epă nâua ; AcateuRStiiă ereannită Hi kr Et. ere, Hikpa_ natia Mer pităd 

asia, “ka dana FARA, ICCTEAMIIRA 1 rpă Bega Bega, nauin() 

meaaâtterni(ş) i i eatiti();) 1 maani(), a. 10 name ăi unor k KTe 

BAe Tr FOCIISAApA, nature SEAN iat wC r) aere anii 0) wa ae('r) ua 

iure maieu tan Bere tb HSGEAETA. BAT (IA re: ra MÂTEBhL NAVA see» 

pSumaz CET danie dau «e Gh MA x TEPEAMAR i e Kp luna, sanie 

aaani EC nai un USTRPEAANI sa n) pat 1 ebpuSul cases. a ua 

BOALLEE "uoripaisaenie, TOMS IEzcEMS aurii canin AS neant ecAMnI 

cass; names nkpusat$ ureei APoRETS MCaTu n. upunkeirrii 

natus nedaraR ces, Aue rs Hatems, S s esuat B ak(7): Biâs wuia Tr, 

“Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi. Alexandru. Voevod, 

Domn. “Ţării .Moldovii, facem cunoscut şi. cu această carte a noastră, 

cine va căuta la dânsa sau o. va. auzi citindu-se, că aceste ade- 

vărate slugi şi boeri. ai noştri, credinciosul pan Lazăr şi pan Stan- 

ciul:şi pan Costea, ; “fiii lui Ivan vornicul, ne-au slujit nouă: cu 

dreaptă şi credincioasă, slujbă. De. aceia, noi văzându-i cu dreaptă 

şi credincioasă ; slujbă, cătră . noi, i-am . miluit cu. osebita noastră 
milă şi le-am „întărit drept credijicioasa vislujenie .a tatălui lor.şi 

le-am: dat. în “Ţara noastră satele. lor, anume. la: “Tulova, unde este 

curtea lor, şi Stroinţii,. la obârşiea . Şumuzului, şi Zahariinţii, la o- 

bârşiea Şumuzului, şi  Litanouţii şi. la obârşia . Solonţului,. unde :a 

fost :Tatomir şi Pârtea,: şi Gâdinţii la. Cobâle. şi, seliştea Dobrei,.la 
Homor, unde . este mănăstirea lor, şi. la Orbic. Seliştea, unde este 
curtea lor şi Zagoreanii, mai sus de Goşman şi unde a îost Başi 

1 Sic, a. 
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Şi. “Costinţii, la obârşia .Oibicului, şi. Moişinţii,: la” lucaş;- unde a fost 
vie, si: Plopeşti. în Siatină şi Dumitreşti,. mai în jos'de Lac, şi Căr-. 
-buneşti la ;Văratec 'şi amândouă seliştele lui: Drăghici,: la; Bistriţa, şi: 
moara. Aceste toate cu vechile şi drepiele: hotare; din toate părțile. 
Iar. la. Dumbrava. înaltă, satele, unde este Nataman -Minco . şi-la lu- 
baneasa în Lac .şi unde este. Stan., ar. hotarul lor: cât vor putea 
să trăiască. în destul trei sate. lar peste. Prut, la Derenic,, să-i, fie 
locul unde şede. Stanco,:- la Cornul Lâciului şi Fântâna rece şi. unde= i 
Andriiaş. şi -Bahmatouţii- şi la. Ciuhru,, sub Gorodişte; şi Suhoverhul; 
unde-i Ivan: Falevici, în.- tot: acest hotar, să-şi întemeieze zece sate, 
Şi satul. Spărietului,. la- „obârşia Dobroimirei, „CU. vechiul. şi dreptul. 
hotar, şi. la .Prut :zece locuri, să-şi întemeieze zece.sate de ceasta-.: 
altă parte a Prutului. Iar, hotarul acestor. sate care-s la Prut, anume: 
despre Unghiul. îngust, care-s mai sus; de satul lui Ivan Şurinschi, 
apoi în jos pe Prut, până: la. balta.-ce:se cheamă Ochiul,.apoi drept 
la. Pârăul sărat, . apoi . în sus. pe: Pârăul sărat, până la -pârăul. ce 
se cheamă Dobromira, apoi. pe Dobromira în sus până. la- Unghiul 
îngust, la -Prut. Acesta-i tot hotarul. Toate. aceste.să le fie uric, 
cu tot venitul şi copiilor. lor. şi nepoților, lor şi. strănepoţilor lor şi 
răstrănepoțţilor lor şi întregului. neam, al. lor, cine seva. alege a-, 
proape, nestricat: niciodată în veci.:... +; RI 

„lar la. aceasta; „ește ; credinţa : Doriiei noaștre, mai sus scri- 
sului Alexandru . „Noevod. -şi. credinţa iubitului: fiu. al Domniei. „mele, 
llieaş- Voevod şi. :credinţa iubiţilor : fii ai.- Domniei mele, Steţcu, şi 
Petru şi Alexandru: şi: credinţa tuturor. „copiilor noştri. şi credința, 
boerilor noştri, . credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa 
panului Vâlcea şi a copiilor. lui, credinţa panului Cupcici, vornicul 
şi a copiilor lui, credinţa pănului. Negrea; credinţa: panului. Giurgiu 
şi a copiilor lui, credinţa -panului Ilieaş- 'şi:a copiilor lui,-- credinţa 
panului Dan şi a: copiilor lui, : credința „panului' Ișaiea şi: :a copiilor 
lui, credinţa. panului Giurgiu Jomotate: şi .a- "copiilor. lui, | credinţa 
panului 'Opriş: şi a copiilor .lui,- credinţa: panului Ivan Deatcă, cre- 
dinţa 'panului Domoncuş stolnicul şi-a copiilor lui, credinţa 'panului | 
Negrilă ceaşnicul, credinţa panului Hodco- postelnicul şi credința ai 

turor; boerilor „noştri. "moldoveni şi mari şi mici. ;.... i 
lar-după viaţa noastră, cine va fi. Domn Țării, noastre, isau 

din copiii noştri : sau. din seminţia noastră 'sau pe cine: Dumnezei 
"va alege. să fie, acela să nu le 'strice dania noastră, ci să “le întă- 
riască şi înputerniciască; pentru: că: le-am” dat: şi le-am întărit, „pen- 

ru a lor dreaptă şi credincioasă SlujDă, ne a tn ati i
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*--* «Iar. pentru: mai! mare » întăritură . acestor”toate; mai sus: scrise; 
am, poruncit. slugii: noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie 
şi să lege; pecetea:noastră cătră: această. carte a-noastră.: '... .:. 
„-!+ In-- Suceava, în: anul; 6937. Iunie: 3... :- e ci citi i: 

 * Perganientul cu pecetea cea inare atârnată, foarte bine: păstrăt, 
cra lă Dr. C: Istrati: Pecetea cu legenda cam 'stricătă, din care se 
păstrează: ; i „îi e dată e 5: ROERCADI FIlbi Seat MCAAaiheeni: 
O copie. la' Acad. Rom. ms 126, dăruit de |; Bogdan. L-am publicat 

„în' Neâmul lui Oană 'dvornic: de Suceava 'şi: satele lui, în. Cercetări: 
ist.. (laşi); anul '5' (1930) p.: 55-58. “Intr'o anatora' din::1827, “la 
Acad. Rom.: documentul 'de- mai 'sus'e pomenit cu data greşită'6932 
lunie''3. “Asemenea “cu: data: greşită: 6932: Iunie. 31 “e pomenit :în- 
tr'o plângere:'din-1828;- publicată în' Uricarul :20 p.266,.:  --ii 
„Satul “Tulova a: fost: în' ţinutul ' Suceava, “pomenit în docu-: 
mente 'de' mai târziu 1..'Din cauză că aici era: curtea fiilor lui Oană 
vornicul, întrun: document din 6944 (1436) : Septemvrie 19, unul 
din'ei poartă pe lângă: nume şi adausul „dela: Tulova“ 2. :Identific- 
satul cu acesta :dela Suceava, pentru că aici erau şi -alte: sate: ale: 
Iui 3. Numele “este foarte arhaic.:Să fie 'vre:o legătură ':cu: radicalul” 
din “ryatiru: a“ strânge, uni saui-'ryaarnca'ia rătăci ?: Satul era “şi: 
în veacul al. XIV-lea, — La obârşia” Şumuzului-: era'satul:Stroinţii.! 
Satul se: numeşte: Stroeşti: în'7125 (1617) :Aprilie :16, "când 'era al 
lui Nistor Ureche 4. Este satul Stroeşti din-Bucovina 5.- Satul îşi are: 
numele dela un Stroe. : Era şi: în: veacul al'XIV-lea. In jos:de:a-: 
cesta tot pe Şumuz'este satul Zahareşti “şi în jos -de:acesta satul. 
Liteni 6. Tustrele- sânt în Bucovina.:' Zaharinţii îşi'are: numele: dela 

1 N. Iorga, Stud. şi Doc. 7 p. 187; 197, 202.203, 204, 
„2 Hurm, Doc, 1* p. 865: manb 'a43apă WTOTSacgni: i ii 

: „+ - 3 Un alt sat-Tulova:a fost în jud. Vasluiu, ;: pomenit. într'un uric din: 
7125 (1617):: esao "ryaoga. uree: umenyer raoAkuH,. probabil acelaş .cu, 
Glodenii de pe Telejna, Ghib. Sur.:5 p. 122, 123.. Unul,din aceste sate Tu-. 
lova 'a“fost al vechiului: boer Dragoiu, căci acesta într'un-uric din 6923 (1415) 
Aprilie :15 se numeşte: „dela Tulova“,: vezi: mai sus -p. 116, rândul '25 şi 26.. 
„.» .. 4 Ghib. Sur, 2 p. 168: „satul Stroeştii, mai, sus de târgul Sucevei, în: 

„fundul Şomuzului, în ţinutul Sucevei“. --- n i tt 
-.:. : 9. Harta. stat, major, austriac. Un alt:sat -Stroeşti a. fost, la gura Şumu-=. 
zului, pomenit în uricul din 6961. (1453) Fevruarie 8, publicat de mine în Bu- 
letinul lon Neculce fasc,-'4 (1924) 'p: 176'şi Ghib. Sur. 18 p. 154:-Unul din: 
aceste, două sate, dela Suceava, a fost proprietatea Mănăstirii Secul, : Bule- 
tinul_ Com. Ist. 1 (1915) p. 263, Alte sate cu acest..nume în Moldova sânt în 
jud. Putna (Dicţ. statistic al * României 2 p. -746),: Botoşani (ibid.-1 p. 118), 
Fălciu (ibid. p. 380), Bacău (ibid. p 8, Il Bogdan, D. Şt. 2 .p; 114). Altul a. 

în Jud. Hotin (i, Bogdan, D. Şt, „ 48, 49 Î i. (ibid. 215, gmp A. ( Bogat, D 4-A. p, 48, 49), altu în Cernăuţi, (id. 2 
6 Harta stat. major austriac.. !. . Ia |
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Zaharia: şi satul era în „veacul al-XIV-lea1. Litanouţii sau Litenii 
îşi are numele: dela .un. străvechiu: Litu2 şi era. şi : în.: veacul al 
XIV-lea..— Satul unde a fost Tatomir şi Pârtea dela obârşia: So- 
lonţului era al lui Ivan vornicul şi în :1415 Aprilie 133, —La Co- 
bâle, în judeţul Roman 4, era satul Gâdinţi, care este şi azi în ju- 
deţul. Roman 5. Curând: după 1429 lunie 3, înainte de moartea lui 
Alexandru cel Bun, satul a trecut în stăpânirea boerului: Negre, 
care şi-a :avut aici şi curtea, cum -se vede din:uricul din'7008 
(1500) Martie” 22, când Ştefan cel Mare primeşte ca schimb, între 
alte sate, dela Mănăstirea: Bistriţa, din privilegiu ce avea mănăstirea 
dela Alexandru cel Bun. şi satul: „de pe Sireti, anume Gâdinţi, unde 

a fost curtea lui Negrea“ 6,. Probabil că satul a fost dat Mănăstirii 
Bistriţa de cătră Negre, chiar. sub. Alexandru cel Bun, împreună cu 

alte sate, dela Rahova Vasluiului, .cuim se vede din uricul din 6999 

(1491) Octomvrie 157. Se.prea poate. ca. satul Gâdinţi să fi apar- 
ținut :boerului Negre şi înâinte de': 1429. Iunie. 3 şi curând după 
asta se va fi întors iarăşi. în. stăpânirea lui, pentru! foarte puţină 
vreme, căci curând moare: Sâtul. era! şi în-veacul al XIV-lea. 
Numele să fie în legătură cu slavele raii reptilă, aaa; aan 2— - 

Seliştea lui. Dobre era la. Homor, :mănăstirea: lor9..— La Orbic, 
pârău în judeţul Neamţ10,. era şi satul Seliştea, unde era o :altă 
aşezare a fiilor lui Oană vornicul, sat care e şi azill. Orbicul e 

şi un sat în județul Neamţ 10. n aceleaşi Părţi, în sus de Goş- 

1 Un sat Zatiaceşti este în jud. “Buzău, Frunzescu, Dicţionar topoara- 
fic p. 533. 

p. "2.Vezi mai sus p. 4 şi 110. Un alt'sat Liteni este pe. Sireti, com. Li- 
teni, jud. Fălticeni (fost Suceava); poment în 6971 (1463), |. Bogdan; D. Şt. 1 
p. 78, şi 7024 (1516) Dechemvrie 18,, Ghib. Sur, 18-p. 169, Dicţ, statistic al 
României 2 p. 848, In uricul dela Bogdan Voevod întărindu-se satul nepoților 
lui Costea Liteanul se vorbeşte de uricul. satului, dela Alexandru cel Bun. Un 
sat Litenii, numit şi Ulmii, este pe Bahlueţ, în sus de Belceşti, în jud, laşi, 
Dicţ. statistic al României 1 p. 472, Harta stat, major, planşa Belceşti, 

3 Vezi mai sus, p. 116-119. : | Nae 
4 Vezi mai sus, p. 105. 

„5 Dicţ. statistic al României 2 p. 802, Harta stat. major, plana Roman. 
6 1. Bogdan, D. Şt. 2, p. 173-114: Ha a cepe. ua av, TEIAAtIL ra 

BhIAb ARODh MEL, ÎN . 
7 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. PA ” 

. 8 Apare ca Negre şi ca Na vornic. Apare: întăia oară î în 6911 (1403) 
Ianuarie 7 (vezi mai sus p. 47, rândul 8) şi ultima oară în 6937 (1429) sep- 
temvrie 24 (Acad. Rom. Peceţi 2). 

9 Vezi mai sus p. 118 şi M. “Costăchescu, Neâmul lui Oană dvornic de 
Suceava şi satele lui, în Cercetări ist. (laşi), anul 5*.(1930). p.. 

10 Dicţ. statistic al României 2. p 628. Cp Și! L Botan D. Şt i p. 412, 

245-246 etc. : E 
11 lbid. 2 p. 630, Sa 

18
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mani, era satul Zagoreanii,' necunoscut azi, ca nume. Poate că şi-a 

schimbat: numele. Numele este format din sa şi repa (peste munte) 1. 
Satul Goşmani este. în 'comuna Siliştea, plasa : Bistriţa,. judeţul 
Neamţ 2. --Pe teritorul. moşiei . Tarcăul, comuna Pângăraţi, judeţul 
Neamţ este .muntele Goşmanul3: Satul: Goşmăneşti este poment şi 
în. uricul din 6950 (1442) : Fevruarie 244, — In aceleaşi părţi ale 
Orbicului era satul unde. a fost Başi5, pe care nu-l pot identifica, 
sat .din veacul al. XIV-lea..— La obârşia Orbicului erau Costinţii, 

pe care îl.identific. cu Costişa, .din plasa Bistriţa, 'judeţul Neamţ, 

aşezat pe. Orbic, numai cât mai jos. de satul Orbic şi Siliştea. 

Numele 'îi.vine dela: un străvechiu Costea. Satul era şi în veacul 
al XIV-lea, — Tot în judeţul Neamţ era şi satul. Moişinţi, care este 

satul Moiseşti, din judeţul Neamţ, între Mărgineni, Hârţeşti şi Ta- 

tomireşti7. El este pomenit şi în .uricul din 6963 (1455) August 
23, ca fiind al lui Tador Limbădulce8,: Satul îşi are numele dela 

un vechiu Moişă,. cum 'e cel din: 6931 :(1423) Martie 319. El 
era poate .şi în veacul al XIV-lea. — Satul este arătat la lucaş, azi 

Icaş, un deal în. judeţul: Neamţ, în regiunea satelor Jideşti,- Bălu- 
- şeşti, Mărgineni,  Moiseşti, Tatomireşti7, etc. In cele mai vechi do- 

cumente ce cunosc este cunoscut .ca: Movila Iucaşului. 'Aşa de ex. 

în uricul. din 6946 (1438) Fevruarie 17.10, în 6948 (1440). August 

o * 1 Sate ori iezere, dealuri cu: numele Zagoreni; Zahoreni, Zahorna se 
întâlnesc des în uricele noastre vechi şi în multe părţi ale Moldovei. Aşa în 
6937 (1429) August 31 (Ghib. Sur. 18 p. .27-28), 6937 (1429) Septemvrie 1 
(ibid. p;.24-27), 6938 (1430)  Dechemvrie 23 (ibid. p. 29-32), în' 6955 (1447) 
August 22. (St, Nicolaescu, Doc. sl, rom. „p. 221, 1. Bogdan, D. Şt:1p. 
75, 76, 77), 6963 (1455) Iunie 6 (Arhiv, Stat. Bucureşti, Câmpina), 6966 (1458 
Aprilie 1'(I.. Bogdan, D. Şt. 2 p.'170).' Un sat Zahoreni, la ţin. Dorohoiului, 
în 7054 (1546) Mai 25 (Ghib;' Sur, 18 'p.' 224), altul la ţin, Orheiului, în 7088 
(1580) Iunie 13 (Ghib. Sur. 19 p. 220). Azi, sate cu numele. acesta sânt în jud. 
Dorohoiu. Botoşani, lași (Dicţ. statistic al României 1 p. 354, 122, 482), Or- 
heiu (Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 231). , --: :. - 

2 Marele 'dicţ. geogr. al României 3 p. 616. 
3 Ibid. p, 616, 617. Mi „ 
4 Hurm. Doc. 1? 878. a a | 

„__.9 Pentru: nume cp. în uricul din 7010 (1502) Fevruarie 17, satul Băşenii 
la Turiea, unde a fost Başa, I. Bogdan; D. Şt: 2:p. 194. Satul dela Turia, azi 
în trupul moşiei Borşa, din com. Vlădeni, jud. laşi (Dicţ. statistic al României 
1 p. 456) după uricul din 7058 (1550) Mai 5 eraal lui Mihăilă gramaticul, cu 
privilegiu dela Alexandru.cel Bun, Ghib. 1sp. 1! p. 92-04, 97, 197, "Cp. ase- 
menea numele pârăului Başeu. .. : ic. po 

„6 Dicţ. statistic al României 2 p. 628.:; .. 
7 Harta stat. major, planşa. Bozieni... : : PE 

„8 Acad. Rom. LXXVI/123, --. d 
i. +9 Vezi mai sus p. 156, rândul 17, p.. 158-159, . 

10 Hasd, Arh. Ist. 1! p. 4-5: neaga Mota REA, na tal; 21 A caile 
(i aBEpeiține, Aa
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61, în 6960: (1452), Dechemvrie.'21 2, în 6983 (1475) Mai 73, în 
'6990 (1482). Martie 154. Numele. vine dela un: străvechiu lucaş, 
stăpân în aceste părţi. lucaş este Iuga -- aş. 'Numele poate.fi din 
“veacul'al XIV-lea5, — Tot în judeţul Neamţ este satul 'Plopeşti, 
cum se vede din documente: de: mai târziu6. . Numele îi vine dela 
un străvechiu Plop, pentru care cp. pe . Badea: Plopescul dintrun 
uric din 6944 (1436) Septemvrie:87. Satul poate îi din veacul al 
„XIV-lea. — Satul Plopeşti este arătat în Slatină, care poate îi un 
pârău sau este nume pentru o. regiune. Ea e pomenită şi în uri- 
cele. din 6945. (1437) Martie 128 şi. 6963 (1455) Fevruarie 39 : 
Bz caaruu$, în hotarnica Mănăstirii: Neamţului. Numele este foarte 
vechiu. — In aceleaşi părţi trebuie să fi fost satul Dumitreşti,: în 
ijos de Lac10, sat asemenea foarte vechiu, din secolul al XIV-lea.—- 
“Cărbuneştii au fost tot în judeţul. Neamţ, cum se vede din 'dogu- 
-mente de mai târziu 11. In 1429 e:arătat „la Văratec“, care este satul 
cu acest nume din comuna Filioara, județul Neamţ 12. Satul era şi 
în veacul-al XIV-lea. El :ne vorbeşte despre viaţa veche păsto- 
'rească. — Pe Bistriţa, tot în judeţul Neamţ, erau şi cele două se- 
lişti ale lui Drăghici. — Satele dela Dumbrava înaltă le-am văzut 
:şi în uricul din 1428 Dechemvrie 2813. Comparând uricul-din 1429 
faţă de cel.din 1428, vedem. că în 1428.despre Minco se spune 
-că a fost vataman, în .1429-că- este,: despre Stan în 1428 că a 
fost cneaz, în 1429 că este, fără a se spune că e cneaz, iar des- 
pre al treilea sat se spune! în plus, în 1429, că e la Liubaneasa, 
-care e pârăul Ibăneasa, ce curge pe moşia Vorniceni, din judeţul 

1 Acad.: Rom. Peceţi 6: ov iama CEA9 HA HAA Mapininrbur. -- 
2 Acad. Rom. LXXV/1; TPHUISp CHH UaHApa WT PRama i . 

Nă ISRAUIH_ TACE ECT ACâh WTUE £rO II MAp. NE 
3 |, Bogdan, D. Şt. 1 p. 206-208: zace Ma tkauin 7 
4 Ibid. 1 p. 260-261: ceao Ha Havk ezakuiii nSaat Paula S u- 

-MFUKON BROAOCTU, ct. a DR 
5 Pentru nume.cp, I. Bogdan, D. Şt, 2 p. 59-61, Ghib. Sur, 19 p, 211-214, 

-6 N. Iorga, Stud, şi Doc. 7 p. 175, 180, 188, : A 
: ""T'Acad, Rom. LXXIX/147. ” AR | | 

3 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea. Neamţul, depuneri particulare. Ş 
9 ibid. Cp. însă Buletinul Com, Ist. 1 (1915) p. 128..Un pârâu Slatina, 

în jud. Bacău, în 7001 (1493) Martie 5 (1. Bogdan,.D, Şt. 2 p. 6), altul în Bu- 
-covina, în 6983 (1475) Aprilie 25 (ibid. 1 p. 203). Cp. Slatina, mănăstire din 
„jud. Fălticeni (fost Suceava), -Frunzescu,' Dicţioriar topografic p. 446, 

-- „10 O selişte Dumitreani pe ]ijiea e pomenită în -uricul. din 6947 (1439) 
„Aprilie 3, Acad. Rom. XLVII/227. .. îi: Ma 

11. N. Iorga, Stud..şi Doc. 7.p. 176,:180,..199..: n 
12 Dicţ. statistic al României 2 p. 632. .:. .: 
13 Vezi mai susp. 233, e o. 

[E i a i
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Dorchoiu 1. Numele şi-l are dela Liubaneasa, soția lui Liuban, care 
a avut moşii în - aceste. părţi, cum aflăm dintrun uric din 7029 
(1519):lunie 302. Al .lui a: fost probabil şi satul Ibăneşti, din acelaş: 

judeţ 3. Boerul; a cărui soţie a dat numele pârăului, poate e Liubani 
Strâvici din 14044. —.Dumbrava înaltă este sigur o întreagă re- 
giune de: păduri de: stejar. 'Este pomenită şi întrun uric din 6945; 
(1437) Dechemvrie 20, prin care “se întăreşte lui Mihail dela Do- 
rohoiu între multe. sate şi satul de sub Dumbrava înaltă, unde şede 
Miclouiş 5. — Alte sate erau peste. Prut, la Derenic. Derenic ne a- 
duce aminte. Dereneu, numele unui sat din judeţul Orheiu, volostea 
Teleneşti6 şi Dereni, un sătişor din judeţul Bălţi, volostea Bolotina 7; 

Sâte cu. acest nume, 'în Moldova de peste Prut, se găsesc în cele 
“mai vechi documente, ca 'în 6933 (1425) Mai 128, în 7003 (1495); 
Mart 179, în 7025 (1517) lanuarie 1710, Pentru locul unde şede- 
Stanco, . compară .satul  Stâncăuţii, din ' judeţul Bălţii!, acelaş 
probabil cu. satul din 6998 (1490). Octomvrie 14, în stăpânirea 
nepoţilor.. lui” Stoian. Procelnicul 12, Aici erau mai -multe : sate ale- . 

PR RE 
d e hi 

1 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 188, 367. - 
2 Hasd. Arh, Ist. 1*p. 86: EA,u0. ctao Ha ISBAtkeS NOA, BhicokoR: 

ACVEpBoROR: Ha navă Ropaaphuui sc. ACURH, ALABENRA RopAapil- 
OVISKA €TAporoe. RBăă H HENPHBHALE 10 Haaa AAA, ECO Rai CTApiti 
wT. np'ka'kaa taulero aaefanapa Roetoati. In uricul din 6940 (1432) Ia= 
nuarie 4 (Kozak, Rezultate, în Archiv f. si. Philologie 15 p. 197-198) se vor-- 
beşte despre w('7) AroBanoga cena. Pentru Liubaneasa (soţia lui Liuban) dela, 
Liuban, cp. între'altele cropoaceza mapviua din uricul din 6961 (1453) Fe- 
vruarie 8 (Buletinul lon Neculce, . fasc. 4 (1924) p. 176-179, Ghib. Sur, 18 p. 
154-155), Naroteasa din. nporn HapoTiacH, din uricul din 6998 (1490) Martie 
17 (|. Bogdan, D. Şt. 1-p. 432), soția lui Narotă, de'sub Alexandru. cel Bun, 
pomenit întrun uric din 7088 (1580) Martie 9 (Buletinul Ion Neculce, fasc, 6. 
(1927) p. 207): ape tiaața) upkarkaa nl) ape) w(r) c'rapalr) aar- 
(Ban)apa naeno(Aî), cp.. asemenea Romăniasa, 'soţia unui Roman, dintr'un - 
uric din 6942 (1434) Octomvrie 8 (Ghib. Sur. 13 p: 1), etc, ': ?? N 

3. Dicţ.. geogr: al jud. Dorohoiu p. 188, . : SI 

uletin : i i o j Dorohoiu_p. 215, satul Miclăuşeni.” 6 (1927) p. 318 și Dict, geogr, al jud.. 
5 Pit. geogr. al Basarabiei p. 86, Harta Basarabiei de Nour:: 

„8 Vezi mai sus pu 173, rândul 13 şi p. 176. 
„9 1. Bogdan, D. Şt. 1:p. 82-83: Aia | 

10 N. Iorga, Stud. şi Doc. 5 p. 550-551: 
17027 (1519) junie 30, Hasd, Arh. Ist, 1: p. 86... e ic, geogr, al Basarabiei p. 202. Este numit si Senli bani. 
„12 1, Bogdan, D. Şt, 1 p. 434-435: sa. LoSTea ., Set Dan 

şi Arhivele Basarabiei, Chişinău, 2 (1930) p. 243... A 

NOA, AEpettămnt şi acelaş în” 

i .  . -
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- Lâciului, însemnate în uric prin „Cornul Lâciului“ 1. — Satul Fân= 
“tâna rece nu-l. pot identifica. — Pentru satul unde-i Andriaş, com- 
pară: locul dintr'un uric din 6937 (1429) Iunie 192._— Satul Bah- 
matouţi poate e acelaş cu satul Bahmut, din judeţul Bălţi3. Acest 
-sat Bahmutie este pomenit la ţinutul Orheiului în 1777 Martie 214. 
şi tot aşa în 18035. — Alte sate erau la Ciuhru. Ciuhurul este o 
vale şi “un pârău, ce străbate judeţele Hotin, Soroca şi Bălţi şi 

“se deschide: în Prut, în sus de, Costeşti6. : Pe acest pârău, în ju- 
„deţul Bălţi, volostea Zabriceni se 'află şi satul Horodiştea 7. — Pe 
aici era şi Suhoverhul8, unde e Ivan Falevici, Falevici ne aminteşte 
numele satului Foleşti sau Făleşti, din judeţul Bălţi 9. — Satil Spă- 
rietului la obârşia Dobromirei nu ştiu. dacă era dincolo sau. din- 
coace de Prut. Un sat Spărieţi este în volostea Lăpuşna, judeţul 
Chişinău 10. Un altul a fost însă lângă Huşi şi Creţeşti, dincoace 
-de Prut, pomenit întrun uric dela Ieremia Movilă 11. 'Acasta din 
:urmă venia în regiunea unde erau,alte sate ale fiilor lui Oană vor- 
„nicul. Valea şi pârăul Dobromira nu-l găsesc însemnat nici în: dic- 
ţionar, nici pe hartă. — Satele de pe Prut, de ceastalaltă parte, cu- 
prinse între Prut, Unghiul îngust, satele lui Ivan Şurinschi,: balta 
Ochiul, pârăul Sărata şi Dobromira trebuie să le căutăm: în părţile 
pârăului. Sărata, din judeţul Fălciu şi în sus pe Prut, unde mai 
târziu găsim sate, pomenite a fi fost ale lui Oană vornicul şi ale 
fiilor săi. Unul era satul Alboteşti,. însemnat în uricul din 6997 

e. - 

, 1 Pentru acest Lâciul cp, postelnicul llieş Liciul, care slujise şi sub 
Alexandru cel Bun, din uricul din' 6943 (1435) Octomvrie 8, Acad,: Rom. 
XIV/12. Cp. asemenea Cornul Bâgului, din uricul din 6945 (1437) Dechemvrie 
20, Buletinul Ion Neculce fasc. 6 (1927) p. 347. ” A 

| -2 Acad. Rom. V/96. | CI II E 
„3 Dicţ. geogr. al Basarabiei p, 12, Harta Basărabiei de Nour, .. 

4 Acad. Rom. Creşterea colecţiilor:1907 p.'1%.: - - : -.: 
5 Uricarul 8 p. 263, . PI 
6 Dicţ, geogr. al Basarabiei p..66, Harta Basarabiei de Nour, 
7 Ibid. p. 66, 67, 116, Alte sate Horodiştea, dincolo de Prut; sânt în 

jud, Chişinău, Orheiu şi Soroca, probabil toate vechi cetăţi de apărare; Ho- 
rodiştea dela Chişinău este pomenită şi în 6928 (1420) Aprilie '25, vezi mai 
sus p. 135, rândul 21, IE E 
a Un sat Suhoverh, în hotarul 'Ivancăuţilor, din ţinutul Cernăuţilor, este 
în 1473 Mai 7, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 180, acelaş probabil cu cel din 6921 
(1413) Iulie 6, vezi mai sus p. 101-102, şi 7011 (1503) August 26, I. Bogdan, 
cit, 2 p. 225-226. . MR . 

| 9 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 97, Harta Basarabiei. de Nour,.! | 
10 Dicţ, geogr. al Basarabiei p.: 195, greşit „Sperieţul“, 'ruseşte .„Spa- 

rieţ“, In Harta Basarabiei de Nour e Spărieţi.  ._ : .: : 
11 Melchisedec, Cronica Huşilor i p. 92, 240-241. Dicţ: .geogt. al jud, 

Fălciu p. 24, 180.
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(1489) Martie 13, la gura Sărateii. Altul era Barbeştii pe Prut, 
pomenit întrun uric din 7035. (1527) Martie 122. Altul a fost satul 
Drăguşani, pomenit întrun uric din 7089 (1581) Martie 103. Altul 
Răciuleştii, pomenit în uricul din 7091 (1583) Aprilie 234. Altul la 
Sărata, anume Şcheia, pomenit întrun uric din 7036 (1528) Mar-- 
tie 225. — Numirile din hotarnica din 1429. nu le: pot identifica. 
Unghiul îngust va îi fiind vre-un unghiu al Prutului, cum e cel care 

„a dat numele satului Ungheni, din uricul. din - 6970 (1462) Aprilie 
206. — Pentru. satele lui Ivan Şurinschi, compară la Vasluiu, satul 
Şurăneşti 7, din uricul din 6908 (1400) Fevruarie 11, — Pentru balta: 
Ochiul,. compară: gârla Ochiul, din comuna Bohotin, judeţul Fălciu 
şi un pârău. în Pâhneşti8. — Pârăul Sărat cred. că e Sărata, din 
acelaş judeţ Fălciu, * o e ce 

“Cariera celor trei fii ai lui Oană vornicul am. văzut-o, în ob- 
servaţiile. dela” uricul din 1428 :Dechemvrie 28 10. “Tatăl lor, de care 
„am amintit în treacăt aiurea 11,: apare! ca Ivan vornic, Oană vornic: 
de Suceava, Oană vornic, Ona vornic, Vanăşi Vatica vornic, Ivan 
vornic. de Suceava, [on vornic, I6aniş,. lanuş-: vornic : şi: Vană:. dela 
“Tulova. - Apare întăia''oară în .1397::Fevriraris 312: 6908 (1400). 
Fevruarie 1113,- 6915 (1407) Martiec8:14; :1407 . Octoimvriei:6 15, 

Sa    a. a 
n « 

  

__- 1'Ie Bogdan, D. Şt. -1- p.: 372-375; |. Bogdan îl fixează 'pe teritoriul Gura: 
Sărăţii, cătun al com. Rănceni, Dicţ. statistic al României 1 p. 376. 

2 Acad. Rom. C/2, Coriolan, Petru Rareş p. 37-40, Ghib. Sur. 18 p. 122-124, cu data Martie 15. Aici se pomeneşte uricul dela Alexandru cel Bun. Un sat Bărboşi « în com. Deleni, jud. Fălciu, Dicţ, statistic al României | p. 382, Ur șaț- Bărboşi la Prut, pomenit în 6944 (1436) August 20, Acad. Rom. Pe-- ceţi:3,:Ghib. Sur. 18 p. 49. . pe 
i +3"Ghib: Sur. 19 p. 139: „Drăguşani'pe Prut“ al urmaşilor lui Oană vornicul, . m. n E : 4 Ghib, Sur..19 p. 173-174: esao pzuSaruini o ua npsrk, al stră- 
Pier i Oană vornicul, Acest sat e în com. Vetrişoaia, pe Prut şi dea-. u răţii. ” ” N 

5 Ghib. Sur. 2 p. 336. .. PR | 
„+6. Bogdan, D. Şt. 1 p. 52, 53: cea na nah OVUTSVA FAE Bula IBCVAL Acțatutuna Şi cura, Alt Unghiu pe Prut în 7008 (1500) Martie 30,. 
ibid. 2 p.177 A ae E 

7 Vezi mai sus p. 31, rândul 14, p. 34. a 
- 8 Dicţ. statistie 21 României 1 p. 384. Dic. geogr. al jud. Fălciu p. 143-144. : runzescu, Dicţionar topografic p. 418. Dicţ. geogr. al jud, iu p. 173. „7. 10 Vezi mai sus p. 236-038. “P : ci seogr-al juc, Fălciu, p. 178 1 Ibid, p. 118. d . . „12. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae i i - -covia 1882, 6 p. 43: Ianusch dwornyk.: e 19 „ae ilustrantia, Cra 13 Vezi mai sus, p. 32, rândul 7-8, : 

14 Ibid, p. 56, rândul 29-30, . . 
15 Hurm. Doc, 1? p. 827,
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6916 (1408) Septemvrie 161, Octomvrie 82, 6917 (1409) Ianuarie 
283, Aprilie 184, Noemvrie 185, 6918 (1410) Fevruarie 156, 6919 

(1411) Aprilie 147, Iunie 288, Septemvrie 22 9, 6920 (1412) Aprilie 

310, Aprilie 511, 6922 (1414) August 2 12, Dechemvrie 20 13, 6926 
(1418) Ianuarie: 1514, 6927 (1419) Aprilie 815, : 6929: (1421)16, 
6930 (1422) Martie :1217,. August 2018, Dechemvrie 25:19, 6931 

(1423) Martie 1220, Martie 3121, 6932 (1424) Fevruarie 16 22, 6933 
(1425); Ianuarie 3023, Mai 1224. Acesta este cel de pe urmă act, 
în care îl găsesc pomenit. In acest an sau.cei următori, până în 

- 1428 Dechemvrie 28 va fi murit, căci: în 6936. (1428) Decheravrie i: 

28 se întăresc satele filor săi. 

pa ia i 

87... 

Suceava; 1429 lunie 17, 

Alexandru. Voevod întăreşte boerului Dan Uncleata vislujenia lui; _ 

„şese. sate, anume Polova şi Zubreuţii, la Prut, şi Ciulineşti 

„şi unde a fost Vanţa şi peste Prut, Demieanouţii şi la a 
[cec 

„şi trei locuri în. „pustie, 

E n ma(e)rî 1 BATE Athl. aatati Apă "ROEROAd . POENSAANA BEMAIN 

MOAAdARCROI UHHHAZ "SHAMEHMTO :(He)eMz AHCTOAA HAnMz cyekaiă 

„TO Uau CAPTA Han :ero. Syeatuutrră . Tu SE TOTA. HCTIIIHhIț 

„d Vezi mai sus p. 61, tândul 14, ÎN a 
2 Hasd. Arh. Ist., |: p.132.  : a aa 

--3 Vezi mai sus p. 65,.rândul 18, ;.:.: i 
. 4 Ibid. p. 70, rândul 5. DI | PI 

5 Ibid. p. 73, rândul 6.  - E a NE a E aia 
6 Ibid, p. 75, rândul 24, a 

- 7 Ibid, p. 81, randul 20-21, a ti . 
8 Ibid.'p. 84, “rândul 23, pa 
9 Ibid. p. 92, rândul 23 şi p. % randul Me , 

10 Ibid. p. 97, rândul 12. ., i | ; , 
11 Ibid. p. 98, rândul 17. A i i i 

: 12 Ibid, p. 104, rândul 1-2, 
„13 Ibid. p. 111, rândul 33, m a A 

14 Ibid. p..127, rândul 13.- SI a 
„15 Ibid. p. 132, rândul 10. . ETNICII CA Ii 

„16 Ibid, p. 141, rândul 1], p. 145. Ne 
p.. 147, rândul 202%, | e 
p. 150, rândul 7, i IE DR EI! 

p: 151, rândul 17-18. a | 
20 Ibid, p. 154, rândul 13. Pa 

„21 Ibid. p..,157, rândul 6. . .., ge a ata e 
22 Ibid. p.'162, rândul 19, 
23 Ibid. p. 169, rândul 7-8. mi 
24 Vezi mai sus p. 173, rândul 25.: aa 

17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid,
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CASra n BOARHIHb Haulb EEPURIH NANZ. A4Nz' OVURAATA CAS:ENAZ HaNz 
Mpa n B'kpuei caS:knere. Thaiz: Ahr RUA kEUI(H) Ero pass ui 
REpUSR CASBS A0 na(c) ikaaonăari ECatni ErO VEORHOI HAUItR Ma(e)- 

Ti n "DOTREPAMAN. „ECMRI EMC (Npa)BRORkpHoE BiicASeniit H'AaAn ECaini 

EMS CV HaUlEH - BEMAN: OV. MOAAAECKOI IECTZ CEAA HA HALA NOACEA ui 
svăpetuu Ha npSrk ras “e(c7) “Aomz. ere” 4 uSanueijii 1 rAE Bhiax 
“Bania | N Sa PSTOMZ AEMHANORUAI N (i. i. e DHHCA "TIPU Ha REpyA 
ae(A)erAna, rac e(er) Cerenaun BaTa)Matin 2 ca RONA NpHRS(TRU -. 
ae e Hi) ron abera w('7). nSeriunn, r(A)e (opiu 3 canoe mere 
O” KpzHrit no(A) ere nacutkere n. ABE) mec ta Acposu AER! Kpa-- 
HI, TOE RACE 110 Bhi EMS CVpu(R) cz BZCEMz AOYOACAZ EMS n Ak- 
TEAVA Er si  (OviuS)uaroniz cron NpasyHSuaromză ro H npauiS= 

BATOMZ EPO MU BPATIAAA ro "N HAHBANKUNAZ KOTOphIN  ESÂST, 
HenepSinen uukeaniite ua Bkihi RRunhii, A YOTapa Tkaiz uiteTa 
-CEACAIE Că BZCEMH CROHAMI TARIA XOTApAH EVAA WHzaau w(T) 
Ra. a XOTapz SvBpeueatz 3 AcaS w('7) anăpiaula ww) - overie 
“Acanna - "ne(A)au RODANCH  MOPHARI, WT N04ă, Ta UEpEC& MOALE 9 

BOAOSTO "HuRe POAtaneBA AOMS, Ta "ROAOTOAta ( . 1... . d, Tă 
Ha REHN ROHEW NOAaz CRSMNOBII(), Ta Ha npSTk 4. 4 XoTapz 
kata "rpemz avkeroaiz (7) NSe(Thitii KOAHRO CVSMOrSTA WiRHBATH 
TpH' ceaa ACchirz, 4'Ha To e(c7) apa Hauiero r(cA)a Rmituenueanittare 
AntAn Apa ROEROALI n: R'kpa' Mp BEzBAREAci APE CHA r(cA)aa a nataua 
ECERCAnI Hi Bkpa Backyz Akren (r(cA)eaaut ui Bkpa) Boapz r(ca)gaau, 
REpa Nana Muyataa Hu Atkrin ere, BEpa nana BAG ni AkTa tre, 
Ekpa Nana KSnuHuA ABCpHEA n are ere, &'Epa nana xvpaa “pa 
TOECKOre Hi AkTei cre, B&pa Nana Herpuia, &kpA nâa HATAUIA n Ak- 
reni cre, B'kpa nana aaa n Areni ere, tkpa NAtd ACMORSULA CTEAtIEA 
H Akren cre, Bhkpa nata Hcaa n Are ere, ekpa Naua „Spăta MS 
MeraTeka ui AkTren ere, B'kpa Mana Bpan'Saa RUArun HA BpaTa 1 Abreu 
ere, &kpa nana wnpima ui Aliren' ero, Ekpa nană ukroia ACPOAETA, 
REpA NANA HETPHAA Wata, &kpA Nana KeCTUI NOCTEAHURA 4 BEpa 
RECRĂA BOApă Hauu(y) mMoaAagexni(7) ui. Beaukni(0) ui maani(). a no 
HAWEMA JEHEOTk KTO BSAETA POenoAAph Hate (seaau - MOAAdBEKCH 
Hai w(T) AEren naui(0)) nau Ge) uauitro) naemen(0) iu BS(4) re 
KCro Eh HAREPETA BhITH (TOT UUTO Rh EMS HEnopStunaz RhIcAS:R)EuiA 
H Hăâuiero Sânnic$ n namero Aaa St Termenia sansa) Aaa £cMbi 

  

.. 

1 Sic. a Sa 
2 Pe Stepan l-am tuat din regestul din LT. Be a, D B bene, 

4 (1929), Chişinău p. 5. 8 oga, Doc. asarabene 
3 w nu e sigur, Pare a îi Bez,.- i aa 

4 «e făcut ca g, DD
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MS (34 ere np)aBSe n BkpuSIo cav:tBS, a Ha EpAnecTă H OTBpRAt- 
Asie cea ancrS name Bituiennea(unoatt aka ecatni cast 
„HăUIEAW * HBAUIRORII ” EpATERHUV  nHCATII Hi -nput'EcuTH 'neuaT HAS K 
„CEA ACT Hale, o. cotat a ak(7) Biâs m(e)ia (n) 1 si. 

Ț aducere. -Cu mila“lui Dumnezei, „Noi Alexandru. Voevod, 

“Domnul "Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noas- 
“ră tuturor, cari vor căuta la dânsa. sau 0 vor auzi citindu-se, că 

„această adevărată slugă şi boer al nostru, credinciosul pan Dan 

“Uncleata ne-a slujit nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De: a- 

«ceia, noi văzându-l cu dreaptă şi- credincioasă slujbă cătră noi, l-am 
-miluit cu osebita noastră .milă şi i-am întărit drept credincioasa lui 

"vislujenie şi i-am dat în Ţara noastră, în Moldova, şese sate, anume 

Polova şi Zubreuţii la Prut, unde este casa lui şi. Ciulineşti şi unde 
a fost Vanţea şi peste Prut Demieanouţi ŞI sc... .. nisa, trei la 

-obârşia Medyvediei, unde este Stepan  vataman, :cu  cuturile sale 

o. . ... " «.. Şi trei locuri din pustie, unde-i a lui Iurie, un loc la 

fântână .sub prisaca lui şi două locuri la drumul celor două fân- 

tâni. “Toate aceste să-i fie uric cu tot venitul, lui şi copiilor lui şi 
nepoților lui şi. strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi fraţilor lui 

- „şi celor mai de aproape, cari vor îi nestricate niciodată, în vecii 

vecilor,.: . 

Iar. hotarul acestor ese sate, cu , toate vechile Tor hGtare, pe 

“unde au umblat din veac. lar hotarul Zubreuţilor, din jos, dela An- 

" -drieaş,. dela gura: văii lângă movila săpată din câmp, .apoi peste 

“câmp, .în baltă, în jos' de casa lui Roman, apoi pe baltă ...... 

apoi la capătul vârfului poenilor Scumpului, apoi la Prut. Iar: ho- 

“tarul acestor trei locuri de pustie, cât vor putea să trăiască. trei 

sate, îndestul. | . 

„ larla aceasta este. credinţa Doraniei noastre, mai sus scrisului 
„Alexandru Voevod şi. credinţa preaiubitului fiu al  Domniei mele 

lieaş Voevod şi 'credința tuturor. copiilor Domniei mele. şi. credinţa 
boierilor Domniei mele, credinţa panului ' Mihail şi:a copiilor lui, 

„credinţa .panului Vâlcea şi a. copiilor. lui, :credinţa panului Cupcici 
vornicul şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu dela. Frătăuţi şi 
a copiilor lui, credinţa panului Negrea, credinţa panului Ilieaş şi a | 

copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului 
Domocuş .stolnicul şi 'a copiilor lui, credinţa panului Isaiea şi a 

1 Nesigur. Poate îi şi w(k).
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„copiilor lui, credinţa panului Giurgiu  Jumetate şi a copiilor lui, cre- 

dinţa panului Bratul fratele' Doamnei şi a copiilor lui, credinţa pa- 

nului  Opriş şi 'a copiilor lui; credinţa panului Neagoe logofătul, 

credinţa panului . Negrilă ceaşnicul, credința panului Costea pos- 
telnicul şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici.. 

lar 'după viaţa noastră, cine va îi Domn Ţării noastre Mol- 
dovii, sau din: copiii noştri sau din neamul nostru sau ori pe cine. 

Dumnezeu va alege să fie, acela să nu strice vislujenia ? şi zapisul 
nostru şi dania noastră şi întăritura, pentru că i-am dat pentru a 

lui dreaptă şi credincioasă slujbă. 

| “lar pentru tărie şi înputernicire acestei' cărţi -a noastre mai 

sus scrise, am poruncit slugii noastre, lui Ivaşcu Bratevici, să scrie 

şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

In Suceava, în anul 6937, “luna Iunie 19. 

 Pergament, cu „ pecetea pierdută, la Acad. Rom. V/96. Este: 

cam stricat şi şters, mai ales la sfârşit. Ibid. o fotografie între mss. 

dăruite de I. Bogdan. Ibid. ms 126, dăruit de 1. Bogdan, o copie 

cu unele lipsuri şi abateri. La Acad. Rom. o traducere, cu .data 

6937. fără lună şi cu lipsuri, Creşterea colecţiilor. Acad. Rom. 1905. 
p. 119. Citat de:[. Bogdan, Cnejii români, Anal. Acad. Rom. seria 
2, tom. 26 (1903), secţ. ist. p. 26, Radu Rosetti, Pământul p. 134. 

Un regest cu data: 6937, fără lună şi zi, e publicat în L. T.Boga,. 

Doc. Basarabene:4 (1929), Chişinău, p. 4-5 (e vorba de o pâră 
în 1812 Aprilie 1; peste satul Câşla Zamgiului şi Nebulavca, de: 

“lângă Medvica, ţinutul Hotinului).  Regestul. e cu totul necomplect: 
„un ispisoc din anii 6937 a ' domnului Alexandru Voevod, întări- 
tori lui Danu Ucleta pe şasă sate, din care trei le arată în obârşie: 

Medvicăi, unde au fost Stepan vătămanul cu a sale cotunuri 10=- 

'curi de pustietate şi hotârul acelor trei sate loc de pustietate, din 
obârşie Medyicăi să fie cât:a putea să-şi sălăşluiască trei sate din. 
destul“. In uric data lunei e ştearsă. S'ar putea citi şi w(t', Octomvrie. 

Unele din satele de mai sus sânt greu de identificat. Polova 
era pe Prut, în stânga Jui. Numele şi-l are dela slav. necaz, parte, 
jumătate.. Era poate în apropiere de Zubreuţi. Acesta este! tot una 
poate cu Zubricăuţii, care cu două luni mai înainte, în 6937 (1429) . 
Aprilie .17 1 este arătat ca fiind al lui Radul graimaticul. Satul Ză- 
briceni e 'lângă Terebna, dar foarte aproape de Prut2, - Se poate: 

1 Vezi mai sus p. 258 rândul 11. 
2 Harta Basarabiei de Nour.
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să îi fost şi un alt sat Zubreuţi, Zubricăuţi, care să-şi aibă numele: 
dela acelaş Zubră 1. Aici îşi avea. casa Dan Uncleata, care se -nu-- 
meşte într'un document din 6944 (1436) Septemvrie 19, Uncleata 
dela Zubrouţi2. — Importantă e hotarnica satului Zubreuţi. In jos. 
'era satul lui Andriiaş, pe care.nu-l pot identifica. Alături cu satut: 
era şi casa lui Roman şi tot în margine poenile Scumpului.— Satul! 
Ciulineşti era.tot pe Prut.. A fost dat curând Mănăstirii Pobratii,. 
în a cărei stăpânire îl găsim încă din 6951 '(1443) Noemvrie 293. 
Apoi: în: 6956 (1448) Aprilie 54. In uticul din 7008 (1500) Martie: 
-30 'se spune că satul era danie mănăstirii dela Alexandru cel Bun5.. 

Aici se spune că satul. Ciulineşti „s'au aşăzat pre hotarul unde au. 
fost Manoil“ .şi se afla “alăture cu satul: Verejanii. „unde au fost 
Dan“. Se mai arată aici hotarul satului . şi se mai. spune că uricut: 
-dela Alexandru cel Bun. s'a stricat. Satul e pomenit şi în uricul din 

7062 (1554) Martie. 206. Este vorba!de satul Ciulineşti, din co- 

muna Probota, judeţul 'laşi7, azi în comuna Ţiganaşi8. Satul se 
numeşte şi Silineşti9. El este străvechiu.. Aici în veacul al XIV-lea. 
a fost Manoil. - Numele şi: şi-l: are: dela ciulin, un fel. de spin. In: 

“hotarnica satului, dela Ştefan cel Mare, e pomenită balta Ciulina.— 
Tot dincoace.de Prut trebuie să fi fost satul unde a fost Vanţea.. 
“Un sat care ar putea deriva din Vanţea, care e totuna cu Vancea, 
“Oancea, este 'satul Onţeni sau Unţeni, din comuna Mănăstireni,. 
judeţul Botoşani, în apropiere de Jijia 10. Satul e numit Onţenii în- 
trun ispisoc din 7097 (1589) Dechemvrie 2011. Intrun:uric din. 
6953 (1445) Iulie 15 se întăreşte lui - Oancea logofătul între alte- 
sate şi peste Prut „unde este: Variţa“ 12, Iar în alt uric din 6943. 
(1435) Octomvrie 8.e pomenit satul;Vanceneşti 13. — Demieanouţii. 

"de dincolo de Prut nu-i potidentifica. — La obârşia Medvediei erau: 
probabil alte trei sate şi tot aici şi locuri din n pustie, Medvediea: 

1 Vezi mai sus p. 173, fândul.- 16, p. 176-177. - 
2 Hurm, Doc, 1* p, 865::naun eveaar:k 3 BpORCRBIH, 
3 Arhiv. Stat, laşi, Anaforale rir. 65 fila. Sr a i 
4 Hasd. Arh. Ist, 1: p. 153. : „- a 
51, Bogdan, D. Şt. 2 p. 176-178.: 
6 N. Iorga, Stud. şi Doc. 6 p. 75. | De 
1 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 120. - 
8 Dicţ, statistic al României 1 P., 486 : Probota! Ciutineşti. Harta stat.. 

major, planşa Ţiganaşi. : 
, 9 Dict. geogr, al jud. laşi p. 204 : „formează un trup. cu satul 'Tabăra=- 
Monastirii .şi e în com. Bivolari. . 

. :10 Marele dicț. geogr. al Rom. 4 p. 589 : „Onţeni, în Dict. statistic at 
României 1 p. 102: Unţeni. 

11 Arhiv, Stat. laşi, divanul domnesc, Tr. ră, 0p. 2014, dos. 50, fila 16r- 
-12 Ulianiţchi, Materiali p. 67-68, 
13 Acad, Rom, XIV/72... :
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“este pârăul Medveja, din judeiul Hotin 1. Din regestul uricului din 
1812 am văzut că e vorba de satul Câşla Zamgiului, din volostea 
“Lipcani, judeţul Hotin2 şi de Nebulavca, de lângă Medveja, pe 
care nu-l găsesc în dicţionarul geografic, niciâpe hartă. Nici o urmă 
“nu aminteşte de Stepan vatamanul. Dan Uncleata, Ucleata sau Un- 
-cheata nu trebuie să se confunde cu boerul Dan, care apare cam 
“în acelaş timp, .ca postelnic, ceaşnic şi apoi vornic. Dan Uncleata 
apare întăia oară în 6929 (1421), împreună cu fratele său Tatomir 3. 
«Apoi în 6936 (1428) Iulie 244, Iulie 295, August 176, Septemvrie 
37, în 6937 (1429) Septemvrie 18, în 6938 (1430) Dechemvrie 23 9, 
în 6939 (1431) Fevruarie 6 10, Iunie 1511, în 6940 (1432) Ianuarie 
:17 12, -lunie -15 13, Noemvrie 914, Noemvrie 16 15, în 6942 (1434) 
ianuarie 29 16, Fevruarie 1017, Aprilie 24 18, Octomvrie 8 19, în 6943 
(1435) Noemvrie 2520, în 6944 (1436) Mai 23 21, Iunie 1322, lu- 
nie 1523, Iulie 124, Iulie 1725, Iulie 24 26, August 1127, August 
.27 28, Septemvrie 829, Septemvrie 1930, Ivaşco Unchetici din uricul 
«din 6945 (1437) Fevruarie 24 este fiul său 31. 

„1 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 143. Harta Hasarabiei de Nour. Aici 
“este şi un. sat Medveja. a . E 

2 Ibid. p. 68, Harta Basarabiei de Nour, In apropiere este şi Câşla Ze- -lena, despre. care vorbeşte uricul din 7113 (1605) Aprilie 2: seliştea Zelina, pe din jos de Medveja, Ia ținutul Hotinului, care avea drese de danie lui Co- man Bosinschi „dela bunul şi bătrânul Alexandru Voevod“, Uricarul 1 p. 159. 
. 3 Vezi mai sus p. 142, rândul 7. Ibid. rândut 1 şi Dan. : - 4 Ibid. p, 216, rândul 17. Jbid. rândul 14 şi Dan. 

5 Ibid. p. 218, rândul 24. - - 
“6 Ibid, p. 221, rândul 18. Ibid. rândul 17.Dan, 

7 Ibid. p. 224, rândul 22. Ibid. rândul 21 Dan, | 
8 Acad. Rom. ms 4606, fila 8. . 
9 -Acad.'Rom. ms 4606, fila 13. . : 

10 Hasd. Arh, Ist. 1 p. 122. Ă o 
11 Acad. Rom. LXXXV/42, Buletinul Ion Neculce, fasc, 7 (1929) p. 275. 12 Ghib.:Sur. 2 p. 163-165. : 
13 Ghib..Isp. 1! p. 6. | E 
14 Wick. Woronetz und Putna p, 148-149, 
15 N. Iorga, Stud. şi Doc, 7. p. 72. a 
16 Arhiv, Stat. Bucureşti, pachet 27 nr, 1]. 
17 Wick. Woronetz und Putna p. 149. '. 
18 Hurm. Doc. 1* p. 852 şi altul p. 853, 
19 Arhiv, Stat. Bucureşti, adus dela Câmpina, 
20 Arhiv, Stat, Bucureşti, ! a ! 
21 Wick. Woronetz und Putna: p. 150-151, 
22 Acad. Rom. XL/2, : , a? 23 Arhiv, Stat. Bucureşti, Episcopia Huşi, pachet 25 nr. 1. 24 Acad. Rom. 1X/76. i Mă : 
25 Hurm. "Doc. 1* p, 869, 
26 Ghib.1sp.1: p. 9, Arhiva Sf. Spiridon din Iaşi, moşia Blăgeşti,plicul7 nr.1. 21 Acad. Rom. XXXIV/1. , 
28 Acad, Rom. ms 126, dăruit del. Bogdan. ” 
29 Acad. Rom. LXXIX/147: BR. n, Cui 0. 
30 Hasd, Arh, Ist, 1: p, 18-19. Arhiv, Stat. Bucureşti. 31 Wick, Sct. Onufri p. 173-175. i
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88. . 

„1429. August 3. 

Alexandru Voevod dăruieşte Mănăstirei Nearaţului iezerul Zagorna 
la Dnistru şi prisaca dela Zagorna şi alte „privilegii. 

2 

e ma(e)rire B:RTEI Ani inbaiapa ROEBOAS rtejn(a )pa seman mo(a)- 
AdBCKCH UHHHAZ SHamenuTe Hecn(m) anicroata Hanna o cata RTO 5 
Ha(n) cvapurz Han sro oi CARIIH(T) TSun te Eau cVuniitan SA Hault 
S(A)patie n Sa Haule enaceiiit 4 Aaa cca MHACTEIPR w(7) n "Ema 
ezsue(c)uir X(e)as wsrpo na (A)unerpk Ha uma Saropnoe n nacukS 
Ha Sarepiio(a) cypu(s) cz azet(i) aoxoawatz, mo BSAr(r) w(r) un(X). 
TOTO PAAH KOAHRO BOSOCBA NOIAR(T) w('r) HEMEUROPO MonacTiupk, Hal 10 
N9 pu&S nau no me(A) Han ES(A) no KOTopoAS ABaS, GS(A) ROAI, Mo 

Eni w(7) nu(y) MITAE ne, cyan uas.ra no năulen SEMNA HU Ha RO= 
Tope(m) avkera, nn Ha cpo(A) Ipogmi u(ai) nu os-kari He, DpH 

HAUIENI BEAHKOH RASH, d KTO BI XoT az oys7ii w(7) tu(y) ara 
Han EgO(ADunuS, BS(A) oa, na ROTEPRIFK Rp" kate(n) "TAROE'BII Ad 15: 
BSAt(T) npokaa(r) w(7) ra aa n w(7) NpUCTIIA EPO AVTepe ui w('7) 

BzcEyzA cTiu(m) amn(u). nu(c) gak(7) Băâs av(r) aa, any). 

_Traducere, Cu mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, .. 
Domnul "Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 

tuturor, cari vor căuta la dânsa sau citindu-se o vor auzi, că am: 

făcut pentru sănătatea noastră şi pentru mântuirea noastră şi am. 

dat mănăstirii dela Neamţ, Inălţarea lui. Hristos, iezerul la Dnistru, . 

anume Zahorna, uric cu tot venitul, ce va fi dela dânsele. Pentru 

aceasta, câte care vor “trimite dela Mănăstirea „Neamţului, ori după - i 

peşte, ori după 'miere sau după oricare: lucru, ori când,.să nu se- 
ia de la dânşii nicăiri vamă, lor; în pământul nostru, în oricare loc,. 

nici la vad să nu li se.ia nimic,. sub pedeapsa noastră cea.mare.. 

lar cine ar vrea să ia dela dânşii vamă. sau brodnină 2,. fie 
oricând, . în orice vreme, acela să fie blăstămat de Domnul Dum-- 
nezeu şi de Preacurata lui Maică şi de toţi sfinţii, amin... ... 

Scris în anul 6937 August 31, Mihu. 

Pergament cu “pecetea” pierdută a, “Acad. Rom; legat în: ms. 

4606, fila 1. Verso: Ispisoc dela Alexandru cel Bun 'pe un! iezer 

1 Sic. In loc de anrra, A ae 
1 Bpoanituia dela poaa trebuie să fie o dare, € care'se e plătia la vaduri, .
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"la Nistru, anume Zagorna şi prisaca dela Zagorna, cu tot venitul, 

'6937 Avg, 31 nr. 1. Aici se află şi un suret al uricului din 1812 
August 28, adeverit de 'mitropolitul Veniamin. A fost publicat şi în 
"Ghib, Sur. 18 p. 27-28. O traducere, rezumat, a fost publicată de . 
Narcis Creţulescu în Arhiva soc. şt.. şi lit. laşi 21 (1910) p. 297 
-cu data „6937 August 24 (1420) Mart“. şi cu arătarea că sânt ale 

.Mănăstirei Noul Neamţ din Basarabia. Uricul e însemnat şi în opisul 
de documente ale, Mănăstirii Neamţului fila 45v, pentru moşia 
"Copanca.' : 

Este vorba de balta Zahorna sau Zagorna, formată la gura 
-Botnei, în *Nistru, în ţinutul Bender. Se numeşte, de obiceiu Chiţ- 
cani, ca şi satul şi mănăstirea din „apropiere, numită şi Mănăstirea 

E :Noul' Neamţ 1. * 

: Numele satului Chițcani vine dela: Chişcă, din uricul din 6964 
(1456) Martie 12, Pentru daniile din uricul din 1429 cp. uricele 
-din 6937 (1429)' Septemvrie 13, din 6938 (1430) Dechemvrie 234, 
*6955* (1447) August 225, 6963 (1455) lunie 66, 6964 (1456) 

„Martie 17,'6971 (1463) Iulie 138, 7008 (1500) Martie 179, 7035 
- »(1527) Martie 151, ete. - 

pp 
-89. 

« Pa î5 Suceava. 1429 Septeravrie 1. 
s: 

„Alexandru Voevod întăreşte Mănăstirii Neamţului iezerul Zagorna, 
la Dnistru şi prisaca dela Zagorna şi: douăsprezece vase - 

po „de vin din: desetina Neamţului. 

DE ma(e) re BRE as BAroUzeTuRII r(A)un n. paBn an(A)nt 
Mere i Xa, îv aarăati A pa ROEROAA d rau RZCEII AAA cEAajiitcRou 
SEMAN 1 CZ GATOUZCTIEOR P(AJEX A4pHHOA; BATOIIPONSECANYOANA ude 

1'Dicţ geogr. al Basarabiei p. 62-63, Zi Arbore, Basarabia - p „69, 1. 
„Bogdan, D. Şt. 1 p. 172, Ștefan Gr. Berechet, în Basarabia, Chişinzu 1925 „pe 214-216, -. 

“2 Acad. Rom. ms 4606 fila 18, In: Ghib. Sur. 18 p. 67 greşit: ttturua,, 
„In uricul din '7008 (1500) Martie 17 : cz TpZAOR: ta. Hawk EBIUIUAHA, 

3 Acad, Rom. ms 4606, fila $, Ghib. Sur. î8 p. 24-27: 
4 Acad. Rom, ms 4606, fila 13, Ghib. Sur. 18 p, 29-32, : 

"5 Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neamţul, pachet 21 nr, 6 
_..*6 Ibid, aduse dela Câmpina. - 
7 Acad. Rom. SE: 4606, fila 18, Ghib. Sur, 18 p. “67-68. 

8 |. Bogdan, D. Şt.-1 p. 75-77. 
9 Ibid. 2 p. 169-172, 

* 10 Ghib. Sur.. i8 p, 124-127. .



1429 287 

AUHMZ EATRIMA NAOHSROAEIEMA H cz BZCEĂ HALĂ ACEASR BOA ui 
AV(7) Ba NOAMopiă, ARO Aa NOHGRHAO n. „ovaptmiao l AMOUacTIIpă w(r ) 
ukauţa 1. Rzcue(e)uia, rua 2. H NpHAORHLOAa E ema w(7) naurero u- 
Muia Î, EANKO_ AA AMrăTz, AWHBATH  EXSE atit. CA pat) i RA 
Heat Gaaro ua (A)unerpk | He Semo BATOpHCE, F3EpO CA CEOHAUI rpzan 
n. nackaS 1 w() Saropuen -H -Ha Ra(Au. roAt AEAHdALCATA BOuRnI 
"EHHA: W(T) UEMELURON AECATHHRI. 'TOE BZCE Ad se(7) nptape(u)u nos 

- AVCH4cTHpS ovpuka cz Back | AcXoAcAIz, nenepSiuene „HHKOAN:KE ta 
ek], 34 Hâuie SApPABIE H SA NAMATA CToNOUNEUiI A, BOANTEARI na: 
n(y). EEE HSROANOA 1! HSBpAYOMz cehi ABA AH, TIRO Ad că 

NCETZ- UAMa B:R(c)rRHaa auTSpria Bz Bzeb(y) ur(A)atyn r(c)eSan 
Ruf(8) a. r(A)zn Mapnun Bre(8) ui: ez mă AH AA ca AARATE Bp4- 
“Tia. na 'rpanesk ne „AHne(m) noupzanaat wT Toro Biua ee Rhiut- 
pyoaz, AO TAC EXALMZ BA suo 1. Troc Ad CA N9ETZ 84 Hâue 

BABARIE, 4 No CAMBTII ante, Sa name en(c)eie, maRoa(A)e ui HpVAuz 
B(p) enaSauz „na PEUNNATO MONACTHPA_ n că azckau l w(r) xk3 Bpa- 

TIAMH Ee că wâpbraxra | BZ 'TOAA monaeriipk 1 AdAN Haz wak- 

“ipanit L .np'E(4)_ ym 4 gzchk | gniuepe(u)irniaa CARa NAzUNTH Hi TEPZAC 
APERATIU că BATOAapritaa H: €z. Moale w(7) azerro pla )ua:: ate 

A BB KTO WT Hni(Y) Hanno uni(5): BxAuin(ţ), Hauaaiin(k) 'rems 
MOHACTHpERU HE HCNAZHNAZ POE, TH Aa: RZSASAA(T). caono npt(A) 
X(eT)waa 84 Auz  CTpANIHATE CXAA Hi, BAATEA H(X) Ad B%ArTz, Ha 

EMA N EA O 'TBpzE(A)euiie roat() gxcem(v) Buiuenueanuio MS nucazemz 
-u gpl namero'r(eA)za Rrimenneantiare aarăanApa BoctoAni Hi Ekpa | 
"EZSAPEAFHNArO cHia r(ca)tamni Haiatua Bottoani n B'kpa.1 Rz3atsBacui($) 
ciog 5 r(eA)aui er'kusal n :nerpa n anrtanăpa n Rkpal nacky6 Ak- 
“men Î namn(3) n &kpal ceapa Hauni(y), Bhpa nana auxanaa n ArEren 
ere, Rhkpal nană nazun H AETenl ero,: B'pa. Nana RSNUHUA ALOpHHkA 

u Akren 1 ere, Rkpa nana. tierpu,:B'Epa nana Aparoma n. Ak&reu 1 re, 

akpa nana mSputa n Attra, ere, Bkpa nana Aaa. ui A Erei ere, BEpa 
nana nea Hi Are ere, pa nantakSpiia ui AETEN ere, &kpa Mata. ou= 

RaaTu si. Are ero6 nkpal nata wnpuuia ui Akai. ero L, Ba Naua 

HBaă Akraa n Ab ere, Bkpa natia uvpeni- Hi Akren 1.ere, B'kpa 

NăHa .CTata Epăantua n-akreil ere, pa: nana :ACMCIRVILA „E PoAuHRA 

— A ui EEE Ia ID RI 

haz, 

"2.r0eneAnna, cu „a 
3 ypuer'b, 

“4 Ypnereab, | 
5 Sic. _. 
6 Dela apa nana Aâna inclusiv până aici la Ghib, lipseşte, 1 
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n AEral tre, BEpa naua Herpuaa uămunta, Ekpa nana XOARA n6e- 
TEAHHKA H E'bpa ezeb(y) BoApR atu(3) moagateu(6) H eaniu(j) 1 

maahi(): a no name! RHBOTĂl KRTO ESAETZ! POCNOAAPE Hat 
BEMAN Hair u(7) Akren 1 -Haum(ţ) uan w(7) nawero IAEME HAN KOro Bb 

HSBEDET& EHITH, Te('7) uiroBhi nenepSmtaz Haurere, dania, Bă WICBRE 
CVTEPBANAZ N CVEpkmiaz 1, NONERE Ada ECAVNI 1 EZTBSPHAN Tot aut 
niicaunoe că Bzekma | iăuiiima ACBpIHMZ CVMNICĂCMS, 4 KTO Ehl X0= 
raza Î Troc nepSuuTu “HAI: PaAHTH nariepStuieuie TAROBRHI Aa E(cT) npo- - 
BATA w(T) ra.Ba Hi npucThIA £re' MTpH Hi “w(7) A evrau(er) n w(r) 
BI: erp) He epzyotuni(y) an(er)az 1 ve(7) rui erui(y) u ronecrti(ţ) 
Wu, HAE BA HUKENII AA Ec(T) NOACBENă Raku npokAa'Tens aplid- 
u opuacrfie “Aa mara ca wu'bmn | Me RESUNHUA Ha BA(ARă YA, 
Epath ere tă nni(p) 1 mă una Eye HXB. d Hă: BOAUIEE NOTRpER(Aeuie- 
TOM 'Bzcenr nbiuianieaunis AS gesban Î tcavhi câvStl name BEp- 
nea | ukroau areăers: iincaru i npukeuru 1; natus 'neuaTa 'K 
cea “aners maus, Su ceia, Ba: 4) „Siăs e(n) în: tu 

i, Traducere. Cu mila” lui. Dumnezeii Eu: credinciosul Domn şi: 
robul” stăpânului meu.lisus Hristos,: lo :Alexândru. Voevod şi Domn 

: al întregei "Țări a Moldovlahiei şi, cu credincioasa Doamnă Marina,. 
am binevoit cu a noastră. bună .voire: şi. cu toată buna noastră voie, 
şi. cu ajutor: dela Dumnezeu,::ca să înnoim- şi să întărim mănăstirea. 

dela Neamţ, a Inălţării Domnului, 'şi am adăugat cătră ea,:din a: 

noastră avere, pe cât:să poată vieţui cei ce'se află întrânsa, balta. 

la Dnistru, care: se numeşte -iezerul: Zagorna, . cu gârlele sale şi 

prisaca dela Zagorna şi în fiecare. an «douăsprezece poloboace de 

vin, din 'desetina Neamţului. "Toate .aceste:să „fie: mănăstirei -mai- 

înainte! zise uric, cu tot venitul, nestricat niciodată” în veci, pentru. 

sănătatea noastră şi pentru pomenirea sfântrăposaţilor 'păririţilor. 

* noştri. Şi încă am voit şi am ales.pentru Noi două zile, ca să se: 
cânte nouă dumnezeiasca, liturghie, în toate săptămânele, Domniei: 

mele Joia şi Doamnei. Marina Mar Marţea_ şi în aceste zile' să:se: dea: 
fraţilor la -trapeză câte o cupă din aceşt vin care am spus mai sus, 

până când vom fi în. viaţă. Acestea să se cânte pentru sănătatea. 
noastră, iar după moartea noastră, pentru -mântuirea noastră.- --- 

Aşijderea şi igumenul Chir Siluan al zisei mănăstiri şi cu toţi: 
fraţii întru Hristos, cari se află “în această mănăstire, ne-au dat: 

făgăduinţa înaintea lui Hristos să înpliniască toate cuvintele mai: 

  

1 făcut gi N a o
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sus spuse şi tare să le ție, cu mulțămire şi cu rugăciune, din 
toată inima. 

Dacă cumva cineva dintre dânşii sau cine va fi după dânşii 
conducător acestei mănăstiri nu ar îndeplini aceasta, acela să dea 
seamă înaintea lui Hristos, în ziua - straşnicului judeţ şi blăstămul 
lor să.fie asupra lor, 

Şi pentru întăritură tuturor celor scrise mai sus, am scris şi 
credința Domniei noastre, mai sus scrisului Alexandru Voevod şi 

credinţa iubitului fiu. al Domniei mele Ilieaş Voevod şi credinţa iu- 
biţilor fii ai Domniei mele, Steţcu şi. Petru şi Alexandru şi credinţa 

tuturor copiilor noştri şi credinţa boerilor noştri, credința panului 

Mihail. şi a copiilor lui, credinţa panului “Vâlcea şi a copiilor lui, 
credinţa panului Cupcici vornicul şi a copiilor lui, credința panului 
„Negrea, credința panului Dragoş şi a copiilor lui, credința panului 

Giurgiu şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor lui, 

credinţa panului Isaiea şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu şi 
a copiilor lui, credinţa panului Uncleat şi a copiilor lui, credinţa pa- 

nului Opriş şi a copiilor lui, credinţa panului Ivan Deatcă şi a co- 
piilor lui, credința panului Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa panului 
Stan Bârlici şi a copiilor lor, credinţa panului Domoncuş stolnic şi 

a copiilor lui, credința panului Negrilă ceaşnic, credinţa panului 
Hodco postelnicul şi credinţa . tuturor boerilor noştri moldoveni şi 

mari şi mici, | 
lar după viaţa noastră, cine va îi Domn “Țării noastre sau 

din copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu 

îl va alege să fie, acela să nu strice dania noastră, ci să întăriască 

şi înputerniciască, pentru că am dat şi am făcut. aceste mai Sus 

scrise cu tot gândul nostru cel bun. 

lar cine ar vrea să strice sau ar sfătui stricarea, acela să fie -- 

blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de Preacurata lui Maică şi de 

cei 4 evanghelişti şi de cei 12; sfinţi şi fruntaşi apostoli şi de cei 

318. sfinţi şi purtători de. Dumnezeu părinţi, cari au fostla Nicheia 

şi să fie asemenea lui luda şi blăstămatului Arie şi parte să aibă 

cu acei, cari au strigat contra stăpânului Hristos : sângele lui asu- .: 

pra lor şi asupra copiilor lor, , 

lar pentru mai "mare întăritură a tuturor celor. scrise mai i sus, 

am poruncit slugii noastre, credinciosului pan Neagoe logofătul, să 

scrie şi să lege pecetea .noastră cătră această carte a noastră. 

In Suceava, în anul 6937 Septemvrie 1. 
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| Pergament foarte bine conservat, cu pecetea pierdută, la Acad. 
Rom. în ms 4606 fila 8. Verso, cu scrisoare contimporană:  cîa 

tura e(cT) Bunnaal Bi EWSHANHUA H SATOpIICE BAATO H aciikă Ha 

uu(c)rpk şi alta mai nouă. Ibid. o traducere românească iscălită de 
Veniamin mitropolitul şi Ion arhimandrit şi stareţ ot M. Neamţului 

şi Secului. “Textul slavon a fost publicat şi- de Ghib. Sur. 18 p. 

24-27. O traducere, în părţile esenţiale, a publicat.şi Narcis Cre- 

țulescu, "în Arhiva soc.: şt. şi lit. laşi, 21 (1910) p. 297-299, cu 

observaţia că documentul e al Noului Neamţ, moşiile Copanca şi 

Chițcani; Uricul e însemnat şi în Opisul : de: documente ale Mănăstirii 

Neamţului fila 45v. 

Pentru ezerul şi prisaca dela Zagorna, cp. uricul nr, 88 şi 
toate observaţiile de. acolo. 

| Uricul este foarte important, pentru istoricul vieţii mănăstireşti 

în general şi al Mănăstirii Neamţului în „special. 

90, 
 Sucaava. 1429 Septemvrie 24, 

Alexandru Voevod dăruieşte fiilor boerului Petru, Bena, Macrea, 
"Mihail, Giurgiu, Micul, Manea şi surorilor lor jumătate din satul 

- Faurei la Vasluiu, Miroslaveştii sub Rediu şi al treilea 

„unde a fost casa tatălui lor, Petru. 

+ maori BIRTE Mnl anettăt apte BotzoAa: ocne jaga BEMAII 

MOAAaBeRe unttit(4) suamennro” He cz anero(a) nantu(m) To na 

UB. Sy3pu('7) naut ero oeaniun('r) urSuni, Sie TOT NCTIHHNI CASPA aula 

NANA Bed CAS:EINAZ HaMă IIpakOR ji B'EpHoI9 CASES, TA ARI Ri- 

AbBuit sro npanS ui nkpuSi caS4nS AO ua(c) manogaani ccm ere 

WESBHOI HAUIEIS AA(EJTIIS Hi AAAiI ECMnI EMS CV HaUlEii SEMAN 'PPH Ceaa, 

EAUO' CEAO Ha BâcaSn, noncariiia aSpen, a ApSroc ceas AMHpPOCAAR EIN 

ne(4) pEao(4), Toerie cea race Raza WTEb Er nerpa Acaz |. "Tot 
BECE 19 Bhi EMS opun că BECEma ! ACXOACAMZ. EMS n AETENZ ro 
1 GpăTiamz ere, Map Îl MHyanaS ui :KSp:RS n AuiRSAS Hasan n 
cterpanu ere n Akremă H(5) n oyuSuarsaz H().n npaSnSuare(a) 
n(X) n npamSpare() n(5) n azer poaS n(y) ro BSac(7) pan: 
HenepSuteno” nuca: ua Bhkhi, a YoTap(e) Thaiz ceacata ca Rack 
CTApIAM YOTApnI KSAA WKHBaan H3 Bhia, a ta re (er) B'kpa nanere 

  

1 Sic.
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T(es)ea Bruenicanuare antăanapa RoBoân n Bkpa BZ3ASBArHni(3) 
"CWIHORZ P(CAJETRAAI HAfauia BSEROANI A CTĂUA N NETRA Hi AAcăauA pă 
n B&pa &zch(5) Akai naunn(y) n nkpa BCâpz Hauin(y), Rkpa nana 
MHXanaa n Abkrei cre, B&pa naua Eazun n akrei sro, &'kpa nana 
RSnUHua ABophiuika ni ATi ere, B'lpa nana Spita ui atreu tro, Bkpa 
Nătă HEPpU, &kpa na Aaa it A/&TEH sro, BEBA Nana Heaia n Akren 
ET9, Bkpă Nana Spăta ROMOTATERA n A kre TO, Bkpa Data Kpzeru 
N ABTEn ere, Rkpa Data Wwnpuuila) H are. re, B'Rpă natia HBaua 
„ABTEa, B'kpa nana uSpBhi ni AkTai Eero, &'Epa natia ACMoNKSULA CTOAnHIta, 
"EEpa Mâna HETPHAA Vania), E"Epa Nana ROCTHUA NSCTEANURA N B'Epa 
:nzck(y) Boapa nau) MOAAAECRII(Ț) ni peatbi($) n ataani(), a ne 
NAMEWA GHBOTE RTO BSAFTA PCCNCAApE HA SEMAn nau w(7) Ali 
“TEN Uamuykb Han o(7) HALIErO NAFMEHE MAH KOro Eh HSBEBETA GHITII, 
TSTE IPSBHI HENOPSIUHAZ HAUIsro AaHia, dat 19 BI Haz STRBZA Nas 
-H CYRp'Rnaz, SuSE Adu CARI EMS Sa Ero NpARSI ni R'EpuSIs caSat$, 
-A Ha BOALUEE NCTRpz(A)enie ToMS azera(S nniuienn)eanuom$ BeaRan 
temni caSSE HateMS RkpioaS lire(egn) acregerS, nucarui n ngugk= 
-CHTU Halll$ NEUATB K CEMS ancT$ (naut ms), 

cy cop(u)ek na ah(7) 4 iasa cr(n.) Ra, 

Traducere. — Cu mila lui Dumnezeu,. Noi Alexandru Voevod, 
Domnul Țării Moldovii, facem cunoscut şi. cu această carte a noastră, 

-cine va căuta. la dânsa sau o 'vă auzi citindu-se, că. această: ade= 
vărată slugă a noastră, pan Bena ne-a slujit cu dreaptă şi credin- 
-cioasă slujbă. De aceia, văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă 
-cătră noi, l-am miluit cu osebita noastră milă şi i-am dat în “Ţara 

noastră trei sate, un sat la Vaslui; jumătate din Faurei, alt sat Mi- 
roslaveşti, sub Rediu, al treilea sat unde a. fost casa tatălui + său Petru. 

lui, Macrea şi Mihail şi Giurgiu şi Micul şi. Manea şi surorilor lui 

şi copiilor lor şi nepoților lor şi strănepoţilor. lor. şi răstrănepoţilor 

lor şi intregului neam al lor, cine va îi aproape, nestricat niciodată 
în” veci. 

lar hotarul acestor sate cu' toate vechile hotare, pe unde au 

umblat din veac. - : 
lar. la aceasta -este credinţa Domniei noastre, mai sus scri- 

'sului Alexandru Voevod şi credinţa iubiţilor. fii ai Domniei mele, 
llieaş Voevod! şi Steţcu. şi Petru şi Alexandru şi.credinţa tuturor 
copiilor noştri şi credinţa -boerilor noştri,. credința panului Mihail 
şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea şi-a copiilor lui, cre- 
dinţa panului Cupcici vornicul şi a copiilor lui, credinţa panului 

10 

15
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Giurgiu şi -a copiilor lui, credinţa panului Negre, credinţa panului 
Dan şi a copiilor lui, credinţa panului Isaiea şi a copiilor lui, cre= 
dința panului Giurgiu Jomotate şi a copiilor lui,. credinţa panului 
Crâstea şi a copiilor lui, credinţa panului Opriş şi a „copiilor lui, 
credinţa panului Ivan Deatcă, credinţa panului Ciurbă şi a copiilor: 
lui, credința panului Domoncuş stolnic, credinţa panului Negrilă 
ceaşnic, credinţa panului Costici postelnicul şi credinţa tuturor 
boerilor noştri moldoveni mari şi mici. E 

lar. după viaţa. noastră, . cine va îi Domn Ţării noastre sau 
din copiii noştri sau. din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu: 
va 'alege să fie, acela să nu'strice dania noastră, ci să le întă- 
riască şi împuterniciască, pentru că “i-am 'dat, pentru a lui dreaptă. - 
şi credincioasă slujbă. e De 

lar pentru mai mare întăritură acestor toate mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofăt, să scrie: 
şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 
- + In Suceava, în anul 6937 Septemvrie 24. - 

Pergament cu pecetea cea mare atârnată, dar foarte stricată. 
Din legendă nu se poate citi nimic. Se păstra la Acad. Rom. Pe- 
ceţi 2.. Scrisoarea cursivă, cerneala verde, O copie bună la Acad. 
Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. | a i 
„Satul Faurei dela ţinutul Vasluiului azi nu mai este, cu nu- 
mele, cel puţin. Era cred” pe „apa Vasluiului,. în apropiere de Be- 
neşti, care este satul însemnat în uricul din . 1429! prin .vorbele : 
unde a fost casa tatălui lui Bena, Petru. Satul Beneşti în adevăr- 
e aproape de apa Vasluiului în comuna Tanacul. El e. pomenit 
în 7126 (1618) Dechemvrie 9, 7144 (1636) Martie 62, etc. Satul 
Faurii e pomenit des în documente. Aşa în 7121. (1613) Martie 
43, în 7127 (1619) Iulie 274; în 7151 (1643) Aprilie 28 5, în 7261 
(1753) lunie 16. El e arătat împreună cu satul Grumăzeşti,. 
din care a rămas numele unui pâtău în apropiere de Beneşti7, o. 
dovadă şi aceasta că satul Făurei din 1429 era lângă Beneşti. Un: 

  

1 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 22, Dicţ, statistic al României 2 p. 998. Alt sat Beneşti este. în jud. Tecuciu, com. Mohoriţi, ibid, 2 p. 880. 2 Ghib. Sur. 16p 25,59. RE Sa “3 Ghib. Sur. 8, p. 232: cae PPVALSE -. cea davpri ... na „NoTek _gacavr, Ghib. Sur. 15 p. 63, Sur. 20 p. 207... : -. 
4 Ghib. Sur, 8 p. 260, Sur, 16 p. 27-28, 

5 Ibid. p. 291. | | IE „= +6 Ghib, Sur. 16 p, 123, .. e 
„7 Dicţ, statistic al României 2 p. 998,
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sat Fauri, în' judeţul Vasluiului, este arătat aiurea, între pâraele Re- 
bricea şi Stavnic şi anume pe lângă Şcheia, Tatomireşti, Şendreni, 
în Condica Liuzilor din 1803 1 şi în Catagrafia. Vasluiului din 1831 2, 
Şi acesta azi nu mai este, ca nume, dar s'a păstrat în părţile pe 
unde era el numele lui, în numele dealului Faurului3. Numele îi vine 
dela un străvechiu Faur (fierar). Satul era şi în veacul al XIV-lea 4, 
Este greu de identificat” satul Miroslăveşti. Singurul sat cunoscut 
cu acest nume, este satul. Miroslăveşti,' din plasa Paşcani, judeţul 
Fălticeni (fost Suceava), aşezat aproape de Moldova5. Se poate 
însă ca satul din 1429 să fi fost -la' Vasluiu, unde! sânt şi sate cu 
numele de Rădiu, unul în. comuna Armăşoaia6,. altul în comuna 
Brodocu7, altul în comuna Negreşti S şi altul în comuna Codăeşti 9, 
Numele îi vine dela un străvechiu Miroslav, cum e cel din uricul 
din 7001 (1493) Noemvrie 4: satul Crâsteşti, pe Moldova, unde 
-a fost Miroslav 10, sau cel' din 7005 (1497) Ianuarie 28, 'unde este 
vorba de satul Liteştii pe Sireti-al nepoților lui Miroslav 11.: Satul 
era şi în veacul al XIV-lea.— Boerul Bena nu e cunoscut. -Intr'un 
uric din 6996 (1487) Ianuarie 13, e vorba de IIca, fiica lui Duma: 
Benici, poate o nepoată'a lui Bena' din 142912, Dela fratele 'lui 

1 Uricarul 7 p. 372, Ghib. Sur. 15 p. 218. - a , 
2 Arhiv, Stat. laşi, Tr. 644, op: 708, dos; 267 şi Ghib. Sur. 15 p. 265,. 

-.. 3 Dic. geogr. al jud. Vasluiu.p..79. ceea 
4 Sate cu numele Faurii sânt pomenite din vechime şi în alte părţi. 

Aşa dzovypru în uricul din 6967 (1459) Septemvrie 3, 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 
-35-36, cpaSpne ua anerguuu în uricul din 6976 (1468) Fevruarie 5, ibid. p. 
125-127, şi acelaş: na BucTonue , . . . ipaSpin în uricul. din .6999 '(1491) 
„Aprilie '20, ibid. p. 463-465. E: vorba 'de două sate din jud. Neamţ.:Unul e în 
-com. Budeştil-Ghicăi lângă Tatomireşti, Dicț. statistic al României 2 p. 636, 
-Frunzescu, Dicţionar topografic p. 189, altul Fauri, în com. Zăneşti, Dicţ. sta- 
tistic- al României 2 p; 630, Harta stat.' major, planşa Buhuş; Un sat Făurei, în, 
„jud, Fălciu e pomenit în 6997 (1489) Ianuarie 24, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 371, 
din care se pomeneşte azi o -pădure Făureni, Numită deobiceiu Şchiopeni, 
-Frunzescu, Dicţionar topografic p. 423. Un sat na 'ropron'k Ha 'navk AS-. 
petțin e pomenit în uricul din-7010 (1502) Martie 14, .1, Bogdan, D. Şt, 2 p- 

:204-205. Un sat Făurei este în jud, Putna, Dicţ, statistic al României 2 p. 738, 
.Frunzescu, Dicţionar topografic p. 189. : . Stiati 

-.. : -5,Dicţ. statistic al României 2 p. 860; Cp. Miroslava din jud. laşi, ibid. 
“1 p. 478 şi Mirostoveni din jud. Gorj, ibid, 1 p. 402. _ E .- 
„+ 6 Ibid. 2 p, 992, -- - Ea 

7 Ibid. 2 p. 986, , . a 
8 Ibid. 2 p. 990. . i E 
9 Ibid. 2 p. 982. Pentru toate şi Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 156-158, 

10 I. Bogdan, D. Şt. 2 p. 31, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 147, 
11 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 101-102. Cp. pentru numele Miroslav şi Ghib. 

„Sur. 19 p. 89, N. lorga, Stud. şi Doc. 11 p. 273, Stud, şi Doc. 16 p.291. 
"12 |, Bogdan, D. Şt, 1 p. 292-293, In 6974 (1466) August 28 e vorba de 

un boer Benea, probabil fiu al lui Creţul dela lalan, ibid. 1 p. 110, iar în 
"7008 (1500) Martie 25, ibid. 2 p. 175, e vorba de CHA BenA, coboritor din 
*Creţul dela lalan, ÎN : : ! 
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Bena,' Macrea, poate se trage numele 'satelor Măcreşii, din comuna: 

Buhăeşti, jud. Vasluiu1 şi cel de lângă Tatomireşti, coniuna Dră-- 
guşeni, acelaş judeţ 2, . | 

.Uricul nu spune cine stăpânea cealaltă jumătate: a satului. 
Faurei. | | 

„Suceava. 1429 Octomvrie 15. 

Ispisoc. dela“ Alexandru „Voevod, prin care dă Doamnei sale- 

Mărina. două sate, la Sireti, -satul lui „Vereşceac şi satul lui i Nan. 
„ Suceava. 6937 Octomvrie 15. 

în Dau documentul de mai sus după Etbiceanu, Ist. Mitr. Mold.. 

p. 20 (aici data. e 6937 Octomvrie - 14) unde numele satelor e Ve-— 
rişceaca şi , Nanova, şi. mai ales 'după Index Zolkieviensis, î în Can- 

dela (Cernăuţi) 3 (1884), p. 688, nr. 3%, “unde uricul -e rezumat. 
astfel : "„Der :selbe (Alexander Wojwodj schenket seiner Ehegattin 
Marena zwei Dărier am Flusse Seret, Weryszezakowa und Na-- 
nowo ddto. Suczawa 6937 den 15 October“. Documentul a făcut: 
parte din actele Mitropoliei Moldovei, duse de Mitropolitul Dosoiteiu 
în Polonia şi azi rătăcite. Era în 1783 în arhiva principilor Radziwilt. 
din Zolikiew, unde a fost inventariat de: Manovarda. | 
“In ce priveşte numele satelor, originalul avea Sigur Bepuuu ARSEO. 

ctao şi MANOLE CEA9, : 

Satul lui Verişceac este satul Vercicani, din comuna a Liteni, 
judeţul Fălticeni (fost Suceava), aşezat în adevăr pe. Sireti3. E 
a trecut în stăpânirea Mitropoliei Moldovei, unde îl găsim în uricul din 
6966 (1458) Martie 124. Prin. uricele din 6987 (1479) Septemvrie- 
20, printr un schimb de sate, Vercicanii şi Ungurenii trec dela Mi-. 
tropolia : dela. Suceava în stăpânirea. lui Ştefan Vodă, care le dă: 
Mănăstirii Putna, împreună cu dresul cel mare „dela „moşul nostru. 
dela bătrânul Alexandru -vodă, pe acele dooă sate, pe Vercicani şi: 
Ungureni 5“. Din acest loc se vede că satul lui Nan din 1429 este: 

„1 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p.. 112. 
2 Ibid. p. 111 şi 183. E 
3 Dicţ. statistie al României 2 p, 848, Feunzescu; Dicţionar topografic: 

p“ 520. Alt sat Vercicani este în com. Fântânele, jud. Botoşani, ibid, 
4 |. Bogdan, D. Şt. 1:.p. 7, după Index Zolkieviensis, Candela (Cer-: 

se, 3 (1884) p. 551: „Wereszezekany samt Miihlen am Flusse Seret, Un-— 

51 Bogdan, D. Şt.: 1 p, 233-236, două urice cu aceiași dată.
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satul Ungureni. Acesta a fost lângă Vercicani, cum rezultă dintrun 
document din 1769 Ianuarie 20, din Condica Litenilor: „Vercicanii 

şi Ungurenii, dela ținutul Sucevii“ 1; 

Boerul Vereşceac, întemeietorul satului Vereşcecani, de unde 
Vericicani, de sub.Alexandru cel Bun, trăia şi în 6941 (1433) Ne- 
emvrie 16, când e pomenit satul Sineştii BAS gepenu'kra 2. In 6948 

(1440) August 6, apare între boerii marturi Giurgiu Verişceac şi 

fiul său pan Toma3. Acest Giurgiu este fiul -lui Vereşceac, Fiul lui 
Giurgiu, Toma, apare de “multe ori între boerii marturi. Aşa în 6951 

(1443) Martie 64, Mai 15, Mâi-76, Mai 147, Mai 188, Mai 289, 
Mai 3010, lunie 811, August 312; August 2413, Noemurie 2914; 
apoi în 6954 (1446) Ianuarie:25 15; când îl găsesc ultima oară. 

Pentru Vereşceac cp: Vereş 16, Pentru Nan cp; uricul din 6932 

(1424) Fevruarie 1617 şi 6936 (1428) Iulie 2918. 
Marena este ultima soţie a lui Alexandru cel Bun. Prima so- ) 

ție este Margareta-de-—bozenţ;pri 
—fiiea-mi-Stetan-de-Lozonţ, voevodul acestei ţări. Era: catolică şi a 

murit înainte de 1410, fiind înmormântată în "biserica catolică din 

Baia, ridicată de Domn, pentru acest scop. Aici i-a văzut piatră mor= . 

mântală şi â copiat inscripţia de pee: ea Bandini, trimisul papei în 164619, i Di 
Po ai d ; TA «ca că date ee 

1 |. Bogdan, D. şt. 1p 236. 2 pr 
2 N. lorga, Stud, şi Doc: 1 p. 72. Acesta e alt sat al lui Veteşceac, 

_3 Acad. Rom. Peceţi 6: e, n. 4tSpata BEAMUIARA, H ChIHA £ro NA TOM, 
4 Hurm, Doc. 1* p. 880, a -. . 

5 Arhiv, Stat, Bucureşti, adus dela Câmpina. De 

6 Hasd. Arh. Ist. 1: p. 123. - za PR: 

7 Hurm. Doc, 1*p. 882. 
8 Ghib. Isp. lip.17..: Ia 
9 Ghib. Sur. 5 p. 115. : a 

“10 Hurm. Doc. 1* p. 885. 
11 Ghib. Sur. 8 p. 52-54. Ia 
12 Wick. Woronetz und -Putna p. 154-182, a 
13 Ghib. Sur. 20 p. 196, NR 

. 14 1. Bogdan, Album paleografie moldovenesc nr. „36, Ulianiţchi, . Ma- 

„teriali p. 60. A ÎN 

15 Uliianiţchi, Material p..68. | 
16 Vezi mai sus p. 103, rândul 13, p.. 106, ial 
117 Vezi mai sus p. 162, rândul 3, p. 166, IE .. 
18 Ibid. p. 218, rândul! 7 şi p. 220, 
19 V.A' Ureche, Codex Bandinus în Anal. Acad. Rom. seria :2-a, tom, 

16 (1893-1894) secţ. ist, p. 91-92 şi 243-244: „In medio ecclesiae est bapti- 

sterium . . . sub quo baptisterio jacet Margaretha illa ver& geimma pretiosa, 

moldavicatum ecelesiarum fundatrix, cui.hoc epitaphium ad cornu dextrun 

altaris în sanctuario adscriptum I6gitur : anno MCCCCX hoc templum in ho- 

norem b. m, v,. dedicatum ab illustrissimo principe Alexandro 'Voyda aedifi- 

catum est una cum monasterio moldavicen. cuius piae, memoriae conjux Mar- * 

gareta, sub fonte baptismatis sepulta est. Requiescat in vitae aeternae resur- 

rectionem. Amen“. Şi A. D. Xenopol, st. Rom. 2 (ea, i-a) p. 158, N. Iorga, 

- Istoria lit. rom. 1 (ed. 2-a) p. 128. 
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A doua soţie este Ana'.numită şi Neacşa, mama lui Ilie Voe- 
vod. Ea a murit în 1418, după o ştire, în 1415 după alta. 

“A treia soţie este Stanca, mama lui Ştefan Voevod, născut 

“încă din 14112. Ea a fost înecată de [lie Voevod 3. 

„-- A patra soţie este Rimgaila, principesă polonă, de care se 
desparte înainte de 14214. Creştinată, s'a numit Maria, după po- 
melnicul dela Bistriţa5. . . :, a 

-_ Altă soţie este tot: Maria, după pomelnicul dela Bistriţa 6, 

Marina după letopiseţul dela Bistriţa şi după urice, ca cel din 
6937 (1429) Fevruarie: 108, Septemvrie 19. Ea trăia şi în. 6938 
(1430) Dechemvrie 23 10. Era: fiica |ui- Marin, după letopiseţul dela . 
Bistriţa. Ea a avut o fiică ukxna, care trăia în 6978 (1470) Mai 
7, cum se vede dintr'un uric dela această dată, şi care moştenise 
satele mamei sale Marina, 'din 1429-Fevruarie 10 11. Este cunoscut 
şi un fratesal Doamnei Marena, boerul Bratul, din divanul lui Ale- 
xandru cel Bun. El:se întâlneşte în uricul' din 6936 (1428) De- 
chemvrie 412, în 6937 (1429) Iunie. 133, lunie 1914. El nu e acelaş 
cu Bratul Straovici 15 şi nici cu Bratul, care apare în divan, înce- 
„Pând cu 6951 (1443) Mai 716. Acesta se pare că e din neamul 
Braevici, cum ne-ar arăta uricul din 6951 (1443) Mai 31 17, 

Mama lui Bogdan Voevod, tatăl lui Ştefan cel Mare, nu o 
întâlnim .nicăiri. Pa . 

  

„1 Vezi mai sus p. 120. Ilie este arătat ca întăiul născut, dar în: uricul din 6916 (1408) Septemvrie 16, apar fiii Roman şi Vasilisa. Vezi mai sus p. 61, rândul 9-10, Asemenea în 6917 (1409) Ianuarie 28, ibid, p. 65, rândul 14, Cp. N. Iorga, Stud. şi Doc. 6 p. 625. Cred că Roman şi Vasilisa sânt fiii Ga= MoliceiNtergasata,. = i | 
2 Vezi mai sus p. 120-121. 1. Bogdan, Cronice inedite p. 35: ceaun 

6 BCEBOAA poAi câ WT4 craukui Bz AkTo Sai. A. D. Xenopol, Ist. Rom. 2 (ed. 1-a) p. 159, 
3 N. Iorga, Ist. lit. rom..1 (ed. 2-a) p. 128. , 4 Nezi mai sus p. 141-146, ! | 

5 ocilescu, în Anal. Acad, Rom. seria 2 tom. 18 (1896) secţ. ist. p. 65, N. Iorga, Stud. şi Doc, 6 p. 626. i 3 (890) sect. ist. p _6 “Tocilescu, cit, p, 65: RAR Map. | 
7 |. Bogdan, Cronice inedite p. 35: NETA 6 ROEROAA A0AI ca WTA MApHHI Azi aapita Bă aro Sua (1422). | 8 Vezi mai sus p. 248, rândul 11. Aici rândul 14 9 Acad. Rom, ms 4606, fila 8, Ghib. Sur. 18 p. 24-27. . 10 Acad. Rom. ms 4606, fila 13, Ghib. Sur. 18 p. 29-32. a Vezi mai sus p. 248-253 şi |. Bogdan, D. Şt. ip 147-149; ua Acu Zi, mai sus p. 228, rândul 21-22 : B.n. BpaTSA4 RUAPHU A EpATa 

13 Vezi mai sus p. 267, rândul 10, | 14 Ibid. p. 280, rândul 29. - 
15 Vezi mai sus p. 186. 
16 Hasd. Arh. Ist, 1: p. 123, 17 Ghib. Sur, 10.p. 1. 

şi fiul Petru, 
27
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-.:92, 

Suceava. 1430 Fevruarie 2]. 

Alexandru Voevod întăreşte lui Voiniag şi fratelui său Bera, fi 
lui Coste din Târnouca, satul Târnouca. 

Din mila lui Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, Doran al Ţării | 
Moldovii, cunoscut facem cu această carte a noastră tuturor cari vor 
căta la dânsa sau cetindu-se o vor auzi, cum că această adevă- 
rată sluga noastră Voiniag şi fratele său Bera, fiul lui Coste 'din 
“Târnovca, ne-am milostivit cu deosebita noastră milă şi le- am dat 
ocina lor Târnovca, satul tatălui lor, unde este casa lor, ca să le 
fie uric cu tot venitul lor şi copiilor lor, nepoților lor, strănepoţilor 
lor şi răstrănepoţilor lor şi fraţilor lor, cari vor îi mai aproape, 
nestricat niciodată, în veac. 

Şi hotarul acestui sat, din toate părţile, să fie după vechile 
hotare, pe unde din veac au umblat, | 

Şi la aceasta este credinţa Domniei mele, mai sus numit, A- 
Alexandru Voevod şi credinţa fiilor noştri, Ilieaş Voevod, Steţcu, 
Petru şi Alexandru şi credința tuturor copiilor noştri şi credinţa boe- 

"rilor noştri, credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, credinţa pa- 
nului Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul şi 
a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu din Frătăuţi şi a copiilor lui, 
credinţa panului Dan, credinţa panului Isaiea şi a copiilor lui, cre- 
dinţa parului .Domocuş stolnicul, credinţa panului Giurgiu Jometa- 
tovici şi a copiilor lui, credinţa panului Negrilă paharnicul şi « Cre- - 
dinţa tuturor boerilor noştri moldoveni mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va îi. Domn Ţării noastre. ori 
din copiii noştri ori din neamul nostru ori pe cine Dumnezeu va 

alege, acela nu trebuie să strice dania noastră şi întăritura, ci mai 

„vârtos să o întăriască, căci noi le-am dat: pentru a lor dreaptă şi 

credincioasă slujbă. 

Şi spre mai mare întăritură celor de mai sus ; scrise, am po- 
runcit credinciosului nostru boier, Ivaşco Brateevici, să scrie şi să 
lege pecetea noastră cătră această a noastră carte.: ? 

In Suceava, în anul 6938 luna Fevruarie în 21. 

Documentul de mai sus este publicat în traducere “germană 
în Wick, Set. Onutri p. 172-173, cu. menţiunea Perg. Ksl, şi pe- 

cetea atârnată. Un rezumat în Wick. Woronetz und Putna 2 p. 148 

20 

30
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şi Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 174. Originalul a aparţinut 
Mănăstirii Putna, de unde a dispărut. Era în 1881 şi 1886, după 

observaţiile lui Wick;, care a văzut originalul. 

Satul Târnauca a. dispărut.. Azi acest nume îl are numai o 

târlă, din comuna Frătăuţul nou, districtul Rădăuţi 1. Satul din 1430 
a fost lângă Bahrineşti, în districtul Siretiului 2. 

Satul este pomenit şi în uricul din 6972 (1464) August 13, 

"când e vorba despre urmaşii lui Voiniag şi Bera, din 14303. Dela 

Misea, probabil îiul lui Voiniag, Ştefan cel Mare cumpără în 6987 
(1479) Mai 7 satul Târnauca, pe care Misea îl stăpânea în pu- 
terea unui privilegiu dela Alexandru cel Bun, şi-l dăruieşte Mă- 

năstirei Putna4. El mai este pomenit în uricul din 6998 (1490) 
Martie 155, 7011 (1503) Fevruarie 26, 7028 (1520) Octomvrie 
77, etc. i RE 
„Satul era şi în veacul al XIV-lea8. 

9. 

1430 Iulie 7. 
Alexandru Voevod întăreşte împărțeala' satelor boerului Ion Ju- 

mătate, între fiii acestuia, Giurgiu, Şteful şi Mândrul. 

"Cu mila lui Dumnezeu, lo Alexandru Voevodu, Domnu Ţării Mol- 
dovei, însemnare facem cu această a noastră carte tuturoru câţi pe dânsa 
ar căuta ori citindu-se ar auzi, iată adevăratueste 9: ai noştri cre- 
'dincioşi boiari jupânu Jurju Jumătate 10, cu fraţii săi, cu jupânu Şte- 
îul 11, cu jupânu Mândrul, au venit înaintea noastră şi înaintea a 
lor noştri moldoveneştilor boiari şi cu a loru bună voe au împărţitu 

  

d Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţa p. 224, . Şt, | 2 2, p- 6, Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 255, 1. Bogdan, D. 
3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 82-83, 
4 Ibid. p. 55-08 P | 
5 Ibid. p. 419, 424: “TPAHABKA, 

- 6 lbid, 2-p. 215: csao TEPIIARKA, 
(2868) pGgIovaichi, Gramoti, în Letopis arheogr. kommissii, 4, S. Peterburg 

8 Un sat Târnaucă este în jud. Dorohoiu. Di isti omâniei 
2. a, Vezi mai sus Iese de d ID ohoiu, Dicţ, statistic al României | 

„lată adevărat este“ la Ureche. Indoelnic dacă era în orieinal. 10 La Ureche : Jurju Jumată, la N. Iorga : Jiurju Jumatea (jure ătatevici). , La N. Iorga: giupănul Şteful, c î îÎ i 
Ureche: pă QEEa: Ei p Ş „cum se întâlneşte totdeauna în urice, la
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a părintelui loru loanu Jumătate 1. Jurjii curţile2 de pe Jijiia ce se 
chiamă Jumătăţeanii3 şi din sus de Hârlău,- Deleanii4 şi Miclau- 
şenii5, acestea s'au dat Jurijii. . Iar. jupânului Şteful6 s'au dat 'Şer- 
băneştii pe Siretii 7 şi cu morile în Siretii şi (Cândeştii, pe Sireti, 
între Grămeşti şi Rogoşeşti şi în jos de Călineşti)8, :iar cu mori 
în Siret şi Roşiiacii 9, aceasta este -partea lui Ştetulu. Iar paitea 
Mândrului, Balinţii pe Siretă, curţile şi cu morile şi cu tătarii 10 ce 

sânt la acele. Curţi 11, în Cârligătură şi Dvorişte 12, unde au fostu 
curţile lui Dumbravă şi din sus de Hârlău, Vlădeanii acestea s'au 
dat iar jupânului Mândru. 

Drept aceea văzându şi nui .a' loru. bună învoire, dela noi 

le-amu datu tuturoru uricu cu totu venitulu, fiiloru-loru, nepotiloru, 

strănepoţiloru şi a totu neamulu loru, -nerisipitu niciodată în veci. 

Şi întru aceasta este credinţa noastră, care mai sus sântemu 
scrişi, Alâxandru Voevodu . şi credinţa “tuturoru boeriloru Domniei 
mele mari şi mici 13, jupânu Mihailaş şi jupânu Cupcici 14 vornicul 

şi jupânu Negrilă şi toţi boiarii. . - 
Poruncit-âm dar la alii nostru credinciosu şi “ciristitu! boiaru 

Neagulu, marele logofăt, să scrie şi pecetea aceasta a noastră săo 
spânzure de această a noastră adevărată carte. : | 

Tăutul a scrisu la vleatu 6938 Iulie 7. zile. : 

1 La N.Iorga: loan Jumatea, la Ureche : Ioanu Junată 
2 La N. lorga : curţile, la Ureche: părţile. In original a fost probabil 

ABOBE "ta REAL, AROPA RZANMANCEH Ha ăteătin Ca în uricele din 7000 (1492) 
Fevruarie 17, L Bogdan, D. Şt. 1 p..493-501. Di 

3 La Ureche: Jumătăţenii, la N. Iorga: Giumătățeanii 
4 La Ureche: Delenii, la N. Iorga: Deleanii. -.: 
5 La Ureche: Miclauşenii, la N. lorga : Miclăujenii. 
6 La Ureche: Stefulii (în loc de 'Ştefuli), la N. Iorga: Şteful. 

„7 La N. Iorga: Şărbăneştii pe Săriat. 
8 La Ureche: şi altii satu, carele n'amii pututi ceti numete, la N. lorga: 

şi alte sate, caril(e) n'am putut citi numil(e), fiind uricul stricat. Aceste cuvinte 

aparţin traducătorului. Am întregit numele satului, după uricul din 6993 (1489): 

Septemvrie 15, 1. Bogdan, D. Şt. 1p. 245-247: ceas ua: HAVE RAHAFIRIA Ha 

ciipkrk ca MAICA Ş. cepeT, MERAS [rpm], H [peron M nc= 

uu]ine RBA e eee VT [avapStsu] ASA Nana a IrâpSna RE 

MATATE, 
9LanN. Iorga: "Roşiiacii, la Ureche : Roşieții. 

10 La N. lorga: Tătarăi, la Ureche: Tătarii. E vorba nu de un n sat Tatarii, 

ci de robitătari, OOCOC0€COCOCOCOoOe 
11 La N. Iorga: Curți, nume propriu, cum e probabil, la “Ureche : curţi. 

Textul, în lipsa originalului, e cam obscur. Cp. pentru acest loc observaţiile: 

dela identificarea satelor. 
12 Şi în N, lorga şi în Ureche : "Vorişte. In originai probabil ARepiipe. Cp- 

observațiile dela identificarea satelor. i 

13 La Ureche: Şi de. faţă au fost niartori, cred că nu era în original. 

14 La N. lorga : Cupcea [Cupcici], la Ureche: Cupce, -. 

gi 

10 

15 

„20 .
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„...- Documentul acesta s'a păstrat în 2 căpii de pe aceiaşi tra- 

-ducere, se pare, făcută între 1723-1730. Una din ele se păstrează | 

în Condica de hrisoave vechi .:. ... a lui Constantin Mavrocordat, 
Domnul Moldovei, la Acad. Rom. ms 237 p.545 v., publicată deN. Iorga, 
în Stud. şi:Doc.:6 p. 413, alta într'o condică făcută în 1817, ce 

-cuprinde. actele moşiei Delenii, din judeţul Botoşani, proprietate a 

lui Ghica Comănescu şi publicată de V. A. Ureche, în Anal. Acad. 

Rom. seria 2-a, tom, 11 (1890) secţ. ist. p. 114-115. Traducerea 
-e făcută de Gheorghie Mitropolit - şi e întărită ulterior de Mitro- 

- politul Antonie (1730-1739)2, Catargiu vel logofăt, Darie Donici 
“vel vornic, Constantin Sturza vel spătar, Sandul Sturza vel ban, 
Iordachi Ruset. vel clucer3, Apostolache vel serdar4, . - e 
„... Copia-dela: Acad. Rom. „e pomenită şi de Radu Rosetti, Pă- 

mântul, p. 163, cu data greşită 1410 Iulie 6. 
„Cele mai-multe din. satele din acest uric se "pot identifica. 
Jumătăţeanii. este “satul Jumătăţeni,. din comuna Albeşti, judeţul Bo- 
toşani, în apropiere de Jijia 5. Satul este pomenit în două urice din 
"1000 (1492) 'Fevruarie 17, când urmaşii celor trei fraţi Jumătate 
din 1430 îşi împart. satele lui lon Jumătate, Balinţii, Şerbăneştii şi 
Jumătăţenii. Jumătăţenii sânt arătaţi pe Jijia „unde a fost curtea 
lui Căliman“ 6 sau „unde au fost dvoriştea Călimanului«, Satul îşi 
are numele dela boerul Ion Jumătate. El este însă mai. vechiu 
ca el, căci aici a stăpânit un străvechiu Căliman, ceia ce ne duce 
în veacul. al XIV-lea. — Delenii este sat în comuna Deleni, judeţul 
“Botoşani”. Satul este pomenit şi în uricul din 6958 1450 Ianuarie 
238 şi în alte documente, In :unul din 7261 (1753) Octomvrie 13 
“se vede că saţul era lângă Ruşi: şi Feredeeni 10.: Numele îi vine 
dela un Delea 11. El poate să fi fost şi în veacul al XIV-lea. — 

„1 La Ureche şi N. 'orga. Acesta păstoreşte între 1723-4—1730, N. lorga, Istoria bis. rom. 2. p. 336 . a 
2 N. lorga, Istoria bis.rom. 2 p. 336. La Ureche : „Costandie“, cred greşit. 3 La N. Iorga: vel vornic, la Ureche: vel Clucer, . . 4 La Ureche, la N, Iorga: Apostol. Leca (sic), - - 5 Dicţ. Statistic al României 1 p. 116, Frunzescu, Dicţionar topografic 

6 1. Bogdan, D. Şt, 1 p. 499-501. 
7 Dicţ. statistic al României 1 p. 114. „ A i 8 V. A. Ureche, în Anal. Acad. Rom. seria 2, tom, 11 (1890) secţ. 

-p. 260 

“ist. p. 146. 
9 lbid. p. 146-158, , 

-- „10 Ibid. p. 156, i - a ' , entru nume cp. Delea din 6979 (1471) Octomvrie 24, Danciul Delea | din 6996 (1488) Dechemvrie 13 etc. 1. Bogdan, 9 Şt, 1 p. 164, 361-362. Sate -cu acest nume sânt pomenite în trecut. Aşa într'un uric din 6999 (1491) Oc-
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Tot în sus de Hârlău era: satul Miclăuşeni, cred ni departe de- 
Deleni. Poate să fie însă şi satul Miclăuşeni, fost în ţinutul Bo- 
toşani pe lângă Necşani, Cordăreni şi pomenit în 18031. Acesta 
poate e acelaş cu Miclăuşenii din comuna Corlăteni, judeţul Do- 
rohoiu2. Numele îi vine dela un Miclăuş 3. Satul era cred şi în 
veacul al XIV-lea. — Şerbăneştii este în comuna Zvoriştea, judeţul 
Dorohoiu, aşezat pe Sireti4. Satul a aparţinut şi boerului Ion Ju- 
mătate, care a avut şi un uric dela Alexandru cel Bun pe acest 
sat şi care s'a pierdut, cum: se vede din uricul din 7000 (1492). 
Martie -175, în care satul se găseşte în stăpânirea urmaşilor lui 
Ştelul Jumătate 6. E1.este pomenit şi în uricul din 6996 (1488) 
Martie 12, care vorbeşte de satul Zvorâşte. Aici se arată că ho- 
tarul merge până în hotarul Şerbăneştilor7. El este foarte vechiu. 
Era şi în veacul al XIV-lea şi poate e' pomenit încă din 6900 
(1392) Martie 308, Numele îi vine dela -Şerbea, Şerban 9. — Cân- 
deştii. este în comuna Dersca, judeţul  Dorohoiu, între Gră- 
meşti, Rogoşeşti şi în sus de Călinești, aşezat pe Sireti 10, El a 
fost înstrăinat de Maruşca, fiica panului Ştefului Jumătate şi cnea-- 
ghina panului Ştibor, care l-a vândut drept 300 zloți tătăreşti lui 
Petru Brăescu, cum se vede din uricul din 6988 (1480) Septemvrie- 

tomvrie 15 este pomenit, cu uric dela Alexandru cel.Bun, 'satul Delenii, pe 
Bârlad, din sus de Vasluiu, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 478-479, 484, 486. Un sat 
la Vasluiu şi în uricul din 7001 (1493) Martie 7, ibid. 2 p. 15. Un sat Deleştii 
peste Prut, în uricul din 6998 (1490) Octomvrie 14, ibid.'1 p, 434 etc. Satele 
Deleni sânt numeroase în toată ţara, In Moldova avem Deleni, în jud.- Te- 
cuciu, Vasluiu, Fălciu, Bacău, Dicţ. statistic al României 2 p. 878, 870, 982, 
996, 1 p. 382, 80. Peste Prut avem pârăul Delea,. Dicţ. geogr. al Basarabiei 
p. 86, în Bucovina sat în districtul Storojineţ şi. Câmpulung, Dicţ.: geoar. al 
Bucovinei, de Grigoroxița p. 84-85. : DD a a N 

1 Uricarul 8 p. 313, Aa NISE 
2 Dicţ. statistic al României 1 p. 358; Dicţ. geogr.al jud. Dorohoiu, p. 215. 
3 Un sat Miclăuşeni este în jud, Roman,  Dicţ. statistic al României 2 

p. 804. Acesta este pomenit intr'un uric din 6980. (1472) Iunie 5,. 1. Bogdan, 
D. Şt. 1 p. 171-173. Pentru satele: Miclăuşeni de peste Prut, vezi uricul din 
6928 (1420) Aprilie 25, mai sus p. 135 şi 138. Altul este pe Prut, Dicţ. geogr. 
al Basarabiei p. 151. Şi acesta este vechiu, vezi Ghib. Sur. 22 p.-111, 114, 
127, 130-131 etc. Altul Ghib. Sur. 20 p. 45. IE _ 

4 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 303 şi 327, Dicţ. statistic al Româ- 
niei 2 p. 1186, Harta stat. major, planşa Bucecea. | | SA 

5 1. Bogdan, D. Şt: 1 p. 491-498, Aici satul se numeşte Şerbanovţii şi 
i se arată hotarele, între care se vorbeşte! şi de movila ce-a pus-o Ioaniş, 
Cornul Luncei, Zvorâştea. Cp. ibid. 494, alt uric cu aceiaşi dată.  -. 

6 Acesta în 6944 (1436) Septemvrie 19 e numit nau tprbSan Litp= 

" BaneRneknini în Hurm. Doc. 1* p. SE5 a ag | 

71. Bogdan, D. Şt. Ip. 827-331. 
8 Vezi Mai sus p. 7, rândul 15, şip. 12-13. -. - , 
9 Sate cu acest nume sânt multe în Moldova, : vezi mai sus p; 11-13, 

10 Dicţ. geogr.al jud. Dorohoiu p, 42, Dicţ. statistic ul României 1 p, 356.
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151, Să nu se confunde acest sat cu Cândeştii, mai la sud. de 

celalt, tot pe Sireti, din ţinutul Siretiului, în Bucovina 2. Satele sânt 

foarte apropiate - unul de altul, Acesta de pe urmă este probabil 

satul lui Mihail dela Dorohoi, pomenit între satele lui, în uricul din 

6945 (1437) Dechemvrie 203, :E1 era şi. în. veacul al XIV-lea. 

Işi are numele dela Cândea 4. — Satul Grămeşti, pomenit şi în uricul 

din 6988 (1480) Septemvrie 155 şi presupus în 1430 Iulie 7, este 

în judeţul Dorohoiu6.. EI este 'pomenit şi în 6998 (1490) Martie 

15: o rpamui7. Işi are numele dela Grama.— Satul Rogoşeşti este 

în districtul Siretiului, din Bucovina, mai sus de Cândeşti8. E po- - 

-menit şi în 6988 (1480) Septemvrie 155 şi în 6998 (1490) Martie 
159. In 6944 (1436) Septemvrie 19 era probabil în stăpânirea boe- 
'rului Ivaşco, care se numeşte naux ntaune peramegerrin 10, In 6995 

-(1487) Martie 7. aflăm .un Mihail Rugaşevici 11. Dintrun uric din 

7131 (1623) Aprilie 2 aflăm că Rugăşeştii pe Sireti au fost în 
vremea. lui Ştefan cel Mare în stăpânirea lui Cozma Ponici 12. Satul 

-era şi în veacul al XIV. — Călineştii sânt în comuna Lozna, judeţul 

-Dorohoiu 13, în apropiere de Cândeşti. El este pomenit şi în 6998 

11. Bogdan, D. Şt. 1 p. 246 şi 247. ” : 
„2 Dicţe geogr, al Bucovinei, de Grigoroviţa p. 61: Chindesti sau Cân- 
-deşti. Harta stat. major austriac. I. Bogdan, D. Şt. 1 p., 414 şi 415. 

„3 Buletinul lon Neculce fasc, 6 (1927) p. 347. : 
„„ „4 Alt sat cu acest nume, în Moldova, avem în jud. Neamţ, Dicţ. sta- 
tistic al României 2 p. 630, : - 

-5 Î.. Bogdan, :D. Şt, 1 p. 246-247, |. Au - 
__6 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 150, Dicţ. statistic al României 1 p. 336. 

7 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 407, 415, Ghib. Sur. 5 p. 62, 172. , 
ustri 8 Dicţ. geogr. al Bucovinei, "de Grigoroviţa p. 181, Harta stat. major 

„austriac. | 
aa i L Bogdan, D: Şt. 1 p. 407: upakwa .. .... oSrawekeza, ibid. p. 
"414-415. Satul e des pomenit, ca Răgăşăuţi, Rugăşăşti, Rogăşăşti, în N. Iorga, 
-Stud. şi Doc. 5 p. 223, 228,232, 249, 251,. 252, uneori alături cu Grămeşitii. 

-10 Hiurm; Doc. 1? p.865. Pe pecete: mzuarh Mat HBAUIRA peratur- 
eiua, ibid. p 807. cc o 

11 1; Bogdan, D, Şt. 1, p. 300 şi 301... 
12 Shi. Sur 5pi mi a 

icţ. statistic al: României 1 p. 356, Dicţ. geogr. al jud: Dorohoiu p. 
-40-41. Sate cu acest nume avem încă în jud, Bi Es0ă şi Roman, Dicţ, sta 
tistic al României 1 p. 106, 2 p. 792; altele sânt în Bucovina, în districtul 
Câmpulung, Suceava, Storojineţ, Dicţ. geogr. a! Bucovinei, de Grigoroviţa p. 
„53-54; altui este peste Prut, în jud. Bălţi, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 50. 
Unele sânt foarte vechi, de ex. cel din Suceava Bucovinei, pomenit în 6998 
LEO) Martie 15 „Bogdan, D. Şt 1 25 407, 415; cet din jud. Botoşani în 

i ibid. p. i. PI in j î Noemurie 12, Ghib, Sur, 15 5. 41-45 e Bin Roman, în 6948 (1440) -42; altul pe Bârlad i cel Bun, e pomenit în 6997 (1489) Otamuree 14ăi ad, cu uric dela Alexandru 

-382, Cp. şi mai sus p. 248, rândul 23, p. 252, * L Bogdan, D. St ! p. 380-
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(1490) Martie 151.. Satul era şi în veacul al:XIV-lea. Işi 'are-nu- 
mele dela Călin. — Roşiacii este greu de identificat. Poate era: în 
aceleaşi părţi ale judeţului Dorohoiu. Un sat Roşiecii pe Răut este 
pomenit în 7123 (1615) Iulie 232. Satul fost al lui- Ion Jumătate 
era şi'în veacul al XIV-lea. — Satul Balinţii pe Sireti, în uricele 
din 7000 (1492) Martie 17, se numeşte Mândreşti: „Mândreştii la 
Siret, unde au fost Balinţii“ 3, Hotarele satului la 1492 sânt arătate 
lângă Vlădeni, Hriţcani,. Călineşti. Este. satul Mândreşti, din co- 
muna Vlădeni, judeţul Botoşani4, aşezat în adevăr între Călineşti, 
Hrişcani şi Mândreşti5. El la 1492 este tot în stăpânirea ur- 
maşilor lui Mândrea Jumătate. Satul vechiu Balinţii şi-a schimbat 
numele după Mândrea. Se vede că -numele vechiu s'a continuat 
încă multă vreme, căci într'un uric din 7027 (1519) Dechemvrie 
27 e vorba de satul pe Sireti, „anume Balinţii din hotarul Caliia- - 
nouţilor“ şi Grişcanii, tot pe Sireti6. Satul a fost al Mănăstirii Su- 
ceviţa 7. Era şi în veacul “al XIV-lea. Numele îi vine dela un 'stră- 
vechiu Balin. — Identific Curțile Mândrului din Cârligătură cu satul 
Mândreştii din Cârligătura. Acesta este satul de azi Sârca, din ju- 
deţul Iaşi 8. Intrun document din .7165 (1657) lanuarie 25 se vor- 
beşte despre „satul Mândreştii, pe pârăul Bahlueţului, în. gura pâ- 
răului, ce se zice Sârca“ 9. In Condica. Liuzilor din 1803: satul se 
numeşte '„Gura Sârcăi“ 10. EI a. fost al. neamului lui. Ureche, po- 
menit între satele lui Nestor Ureche,. în. 7125 (1617) Aprilie 16: 
Mândreştii 11, între cele ale lui Grigore Ureche i în 7151 (1643) Mar- 

1 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 407, 415: LpZROE SARHORCIA. 
. 2 Ghib. Isp. 1? p. 156,1. Bogdan, D. Şt. I p: 227, „Cp. Rosieşt, în jud. 

Fălciu, Dicţ. statistic al României 1 p.. 374... 
31 Bogdan, D. Şt. 1 p. 494-499.: 
4 Dicţ. statistic al României 1 p. 112. 1. Bogdan, D. Şt. 1 p 495, “Un 

alt sat Mândreşti este în com, Mănăstireni, acelaş jud., ibid. p- 108, 
5 Harta stat. major, planşa Dumbrăveni. 
6 Ghib. Sur. 5 p. 217-218. :Un sat Balinţi este în com. Havârna, jud. 

Dorooit, Dicţ. statistic al României:1 p. 360, Dicţ. geoar. al jud. Dorohoiu 
6-7. Cp. uricul din 6942 (1434) Aprilie 24, Hurm. Doc,'1?'p. 852; aseme- 

lea Buletinul Com. Ist..1 (1915) p. 232, 234. Cp. satul Balineşti, din jud. Do- 
rohoiu, Dic. statistic al României 1 p, 356, |. Bogdan, D. Şt. 1 p.:406, 412. 

7 Buletinul Com. Ist.:1 (1915) p. 235, Sate cu numele Mândreşti găsim 
în Moldova, în jud. Fălciu, - Putna, Tecuciu, Dicţ. statistic al României 1 p. 
378, 2, p. 732, 872. Apoi dincolo de Prut, în jud. “Bălți, Dicţ. geogr. al Ba- 
sarabiei p. 146. 

'8 Dicţ, geogr. al jud aşi p. 206-207, Dicţ, statistic al României 1 p. 

472, Harta stat. major, planşa Belceşti 
- 9 Revista major Pia pucuresti, a anul 2 (1926) ar. 3 p: 371. Buletinil lon 

Neculce, fasc. 4 (1924) p. 41, nota 
“ 10 ase Q p- E Tot aşa în Catagrafia Cârligăturei, din 1831, 'Arhiv, 

Stat. laşi, Tr. 644, op. 705, dos. 339.- , IS 
11 Ghib, Sur, 2 p. 170. N
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tie 91. E pomenit în multe alte urice lângă Pleşeşti2, Numele îi 
vine dela: Mândru. — Ar putea cineva crede că: Dvoriştea, de care 
e vorba în uricul din -1430, este satul. Zvorâştea,. din judeţul Do- 
rohoiu 3, cu-atât mai-mult cu cât. satul e lângă 'Şerbăneşti. Dar 
Zvorâştea -sub Alexandru cel Bun-e în stăpânirea lui Giurge 
Zvorâşte,  cum:se vede din uricul din 6996.(1488) Martie -124. 
Identitic.satul din-1430 Dvoriştea,. unde. au fost curţile lui Dum- 
bravă, cu Dumbrăvenii, din judeţul Botoşani5. El. este în faţa 
Mândreştilor, peste Sireti6. Era şi în "veacul al XIV-lea. Işi are nu- 
mele dela un: Dumbravă 7. — Satul Vlădenii: din. sus de Hârlău este 
în comuna -Frumuşica, judeţul Botoşani8. EI.îşi are numele dela un 
străvechiu Vlad 9. Era şi în veacul al XIV-lea. ....... 

;... „Uricul este important, căci ne 'vorbeşte de:satele unui neam 
"vechiu de boeri, Jumătăte. Cel întăiu din ei e Ion Jumătate, care 
apare în 6911 (1403) Ianuarie -710,. apoi în: 140411, 6915 (1407) 
Martie 812, 6916 (1408) Septernvrie 1613, 6917 (1409) Ianuarie 

i 

  

” “1 Publicat de mine în Buletinul lon Neculce, fasc. 6 (1927) p. 271. 40 u 2 Costăchescu, Sâneştii, în Buletinul Ion Neculce, fasc. 4 (1924) p. , , . . . . .. . - Ia Pa E . 3 Dicţ, statistic al României 1 p. 368, Dicţ. geogr.al jud. Dorohoiu p. 237, „4 |. Bogdan, D. Şt, 1 p. 327-331. Aici se vede: că satul era lângă Şer-. băneşti, cum e în adevăr, .. . E ae i : | - 5 Dic, statistic al României 1 p, 106, , a „6 Harta stat. major, planşa Dumbrăveni, ; 1... .. 
7 Cp. | Bogdan, D. Şt.1p, 272, 2 p. 1J6-117, . 

„8 Dicţ. statistic al României 1 :p. 116. 'Un alt sat Vlădeni, în .jud, Bo- toşani, este cel dela sud de Mândreşti. şi Hrişcani, pe Sireti, ibid, p. 112, Harta stat, major, planşa Dumbrăveni.: Satele cu acest nume sânt multe, In Moldova, sant în jud. Dorohoiu, în com. Corlăteni şi Dersca, în jud. laşi, apoi Vlădeşti în jud. Tutova, Covurluiu, Dicţ. Statistic al României 1 p. 358, 356, 486, 2 p. 970, 1 p. 254. Unele sânt foarte vechi. Cp. de ex. uricul din 6920 (1412) A- prilie 5, vezi mai sus -p. 98, rândul 10 ; 6966 (1458) Martie 12, I. Bogdan, D. Şt. 1 p. 7; 6997 (1489) Martie 14, ibid. p. 376-380 ; 7000 (1492), Fevruarie 17, ibid. p. 494-495 ; 6998 (1490) Martie, 15, ibid. p. 407, 414 etc. Sur. 20 p-. 208, Sur. 21 p.'109, 110, 1i2 etc. .. .:. pi A | 9 Vlădenii dela Sireti îşi au numele poate dela Vlad ' dela Sireti, care. apare între boerii marturi întăia oară în 6915 (1407): Martie 8 (vezi mai sus. p. 56, rândul 27), 1407, Octomvrie 6 (Hurm. Doc, 1: p. 827), 6917 (1409) la- nuarie 28 (vezi mai sus p. 65, rândul 19), Noemvrie 18 (ibid. p. 73, rândut 7), 6918 (1410) Fevruarie 15 (ibid. P. 75, : rândul 25), Aprilie 14 (ibid. p. 81, rândul 22), 6919 (1411) Septemvrie'22 (ibid. p, 92, rândul 22 şi p, 95, rândul. 12-13: frate cu. Crâstea ceașnicul), 6920. (1412) - Aprilie. 3 (ibid. p. 97; rândul 13), 6922 (1414) August 2 (ibid, p. 103, rândul 25), Dechemvrie 20 (ibid. p. 111, rândul 34), 6923 (1415) Aprilie 13 (ibid, p. 116, rândul 23), Cp. mai sus p, 128. ” 10 Vezi mai sus p. 47, rândul 11. Aici şi fiii săi, | - -11- Hurm. Doc. 1: p, 826: NANA HOHA uSmeTart, ” 
12 Vezi mai sus p. 56, rândul 24, , | 13 Ibid. p. 61, rândul 13.
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- 28 1, Aprilie - 182,” Noemvrie '183;. 6918 : (1410); Fevruarie '154;; 
6919 (1411) * Aprilie: 145, 6920 (1412) Aprilie 36, Aprilie: 57, 
6922 (1414) August 28, 6923 (1415) Aprilie 139, -Este. ultima 
oară: când apare Ion Jumătate. Este deci un boer, care trăeşte: şi. 
în jumătatea a doua.a veacului al-:XIV-lea, slujind primilor: Mu- 
şatini. In 6927:(1419) Aprilie 8 apare fiul său:Giurgiu Jurnătate 10; 
In 6933 (1425) Ianuarie 30-apar “fiii lui Jumătate, «fără :a fi:nu-. 
miţi 11. In 6935 (1427) August 18 apare Giurgiu Jumătate şi copiii 
săi 12.. Aserhenea, în acelaş an: Septemvrie 1413, Octomvrie '15 14; 
în 6936 (1428) Fevruarie 1615, Aprilie 15 16;. In Aprilie -22: apare: 
numai Mândrea : Jumătate 17: In' Iulie! 8:apare Giurgiu. Jumătate 18, 
Asemenea în' Iulie '24 19; Iulie “29 20,::August 1721) Sepiemyrie:322,] 
Dechemvrie :423, Dechemvrie: 28 24... Asemenea în 6937. (1429) 'Ia-! 

“nuarie 1025, Fevruărie '1026, . Aprilie 1727, Mai 27%, -lunie -1 29;- 
lunie 330, Iunie 1931, Septemvrie 2432, în 6938 (1430) Fevruarie! 
21 35, lulie 7 34, în 6939 (1431) Iunie 1535, „In 6940. (1432).1a-: 

1 Vezi mai Sus p, G-rândul 10-07, 7 
-- 2 Ibid. p. 70, rândul 3, MN -. ” 

3 lbid..p. 73, rândul 5.. .. a 
4 Ibid. p. 75, rândul 23, - -? EA 
5.Ibid. p. 81, rândul 20, . - a a e 
'6 Ibid. p: 97, rândul 13-14. :- 
7 Ibid. p. 98, rândul 18... 
8 lbid. p. 104, rândul 1, , . 

"9 Ibid. p. 116, rândul 26-27. Da ae 
10 Ibid. p. 132, rândul 10-11. PR RER Pc 
11 Ibid. p. 169, rândul 14. N a a 

„12 lbid. p.189, rândul 15.. ... ... .:: E 
13.lbid. p.191, rândul 5, .! . ” e 
14 Ibid. p. 196, rândul 30-31. Aici şi fraţii, nenumiţi. 1... : 
15 Ibid. p. 202, rândul 24: Aici şi fraţii, nenumiţi.:, . i. 
16 Ibid. p. 207, rândul 8. Aici şi fraţii, nenumiţi... .- ... i.) 

"17 Ibid. p, 210, rândul 7. ap 
18 Ibid. p. 213, rândul 16. SR a 
19 Ibid. p. 216, rândul 11. Ea că e ai 
20 Ibid. p. 218, rândul 24, Aici şi fraţii, nenumiţi. . -... 
21 Ibid. p. 221, rândul'19.:  -- CDC 
22 Ibid. p. 224, rândul 22. .. . PD A 
23 Ibid. p. 228, rândul 20. Aici şi fraţii săi, nenumiţi; i 
24 Ibid. p. 231, rândul 11 şi p. 234, rândul 3... , i 
25 lbid. p. 239, rândul 28, SR N a ae 

„26 Ibid. p 249, rândul 17,. ...-" Da: 
27 lbid. p. 259, rândul 2. +: o ca 
28 Ibid.'p. 262, rândul 1. II a a 
29 Ibid. p. 267, rândul 9. NEC RR SE Ie 
30 Ibid. p. 270, rândul 14. RR RER 
31 Ibid. p. 280, râridul 28-29. Na i 
32 Ibid. p. 291, rândul 7... pi 
33 Ibid. p. 297, rândul'22-23, o. 

- 84 Ibid, p. 298, rândul 7 0 
“35 Buletinul Ion Neculce, fasc. 7 (1929) p. 275. - i 

ru : n 
aa a 

“20
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nuarie 4-apare :Şteful :şi :fratele: Mândrea1. Asemenea: în ' 6940. . 
(1432) Ianuarie 172. In. 6941 (1433) Ianuarie 283, apare Giurgiu 

vornic, şi “fraţii. săi. Apar în:6941 (1433) Fevruarie 264, lunie 155.. 

Este ultima oară, când apare Giurgiu Jumătate,: Deci, în acest timp 

a murit. De. aici în:colo apar numai fraţii săi. Aşa în 6941 (1433) 
după; lunie 156. In uricele: celelalte; din '1433, în 1434. şi în 1435, 
până prin Mai, ale lui Ştefan: Voevod, nu apar aceşti boeri, semn. 

"că nu erau prieteni-ai Domnului. Apar iarăşi Sub ilie Voevod, în 

6943 (1435) Octomvrie 87,. Octomvrie 188, Noemvrie 259. Apar 
în domnia amânduror. fraţilor Ilie şi. Ştefan. Voevozi.. Aşa în 6944 

(1436). Aprilie :21 10, Mai 2311, Iunie 15 12, Iulie: 1713, Iulie 24 14;- 
lulie 15; In 6944 (1436) August 11: apare numai Şteful Jumătate 16; 
In. August 20 apar amândoi 17. „Asemenea. în August 27 18, Sep- 
temvrie :8 19, Septemvrie 19.20, ' Noemvrie 3021, Dechemvrie 7 22, 
In; 6945 (1437). Fevruarie 24 li se dăruesc sate 23. In acelaş an 
Martie 12 apar iarăşi. în: divan 24, în Mai 1525, August 1926, De- 
chemvrie 20 27. Apoi în 0946 (1438) Fevruarie 17 28, Fevruarie 23 29, 
Martie 530, Iunie 2031, August 2132, în 6947 (1439) Martie 12 33, 

1 Kozak, Rezultate în Archiv f. si. Philologie 15 p- 197-198. 
2 Ghib. Sur. 2 p. 163-165, 
3 Acad. Rom. VII/143, Tocilescu, Rodsta pi istor. arh. şi fil. 7 p. 370-371. 
4 Acad. Rom, XL/1, Uricarul 20 p. %. 
5 Ghib. Isp. 1 p 
6 Arhiv. Stat, Bicureşti 
1 Acad. Rom. XIV/72. 
8 Hurm, Doc. 1* p. 859-860, e . e 
9 Arhiv. Stat, Bucureşti, 

10 Ghibrevista Teodor Codrescu dag, 1915) pa 8-80, Sur; 18, p. 32-33, 11 Wick. Woronetz:und Putna p. : 
12 Arhiv, Stat. Bucureşti, Episcopia fus pachei 25 nr. Il. 
13 Hurm. Doc. 1* p. 869, 
14 Ghib, Isp. 1: p.9. 
15 Acad. Rom. 1x76. 
16 Acad. Rom. XXXIV/1. | 
17 Acad. Rom. Peceţi 3. 
18 Acad, Rom. ms 126, dăruit de I. Bogdaă.. 
19 Acad. Rom. LXXIX/147, 
20 Hasd. Arh. Ist. 1* p. 18-19, Hurm, Doc. 12 p. „865. 
21 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21, nr, 3, 22 Hurm. Doc. 1* p. 868. : 
23 Wick Set Onuit p. 173-175, - 

rhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neam dep uneri parti „. 25 Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Boudas . pa culare 
26 Ulianiţchi, Materiali p. 54-55, „i E 
27 Acad. Rom. LXIV/2. . A e 
28 Hasd. Arh. Ist, 1! p. 4-5, i 
29 Radu Rosetti, Bohotin p. 2, Mă 
30 Acad. Rom. Peceţi 273, Ghib. Sur,.18. p. 30-85, €. 3l Wick. Bochotin p. 65, Solca 2 p 205, 
32 Ghib. în revista Teodor. Codrescu Il 2 1 - „33 Uricariul 18 p. 13-16, (aşi) (9 =) p. I3, Ip. zp 70.
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Aprilie 31,. Iulie 22, Iulie 153, lulie 304, Octomvrie 265. In. 1440 
şi 1441.lipsesc. Apar în 6950 (1442) Fevruarie -246, Martie. 87, 
“Aprilie 58, August 309. Este ultima dată, când apare Mândrea 
„Jumătate. Curând va îi. murit. E 

Fratele său Ştetul mai apare: de două « oi; în n 6956 (1448) Fe- 
vruarie 18 10 şi Fevruarie 23 11, 

-- Urmaşii acestor, boeri îi. află. în documente de mai târziu, de 
ex. în 6999 (1491) Octomvrie 15 12, în 7000 (1492) Fevnuarie 

-17 13, 6988 ; (1480) Septemvrie 1 1514, „6971 1 (1463) 15, 
i. . pe , - . 4 

"Suceava. 1430 Dechemvrie 23. Da IRI 

Alexandru . Voevod întăreşte Mănăstirii Neamţului Balta Zagonia E 

la Nistru, cu. gârlele şi prisăcile. şi o moară în Baia şi în 

„ fiecare an 12 boie de vin, din desetina, dela Neamţ, 

| + ma(c)ri ERIE “asa past Bala) More m X(e)a î îv dată apă 
BorROAa 1 r(ca)uz tace MOAAORAayinck en BEMANH CA EANCUZCTURER 
rR(A)EX mape, „BATONPSUSRCANOAME iartu(in) namu(at) DIpOHSROAL. 
WIFMB II CA RACEX HALLER ACEPOĂ Roata în w(7) Ba nemoia 140 Ad 
nonotuate "n cykpkuto 16 MONacTHPZ Ezsue(e)uia rit exe “r(er). wT 

lava n "npnasuxo( n)” BE HEMB.WVT HaNtrO HAVEHIA, I4KO Aa Me 

5 

i. 

10 

PATA KUTA ERE AMe că Wep” BIpăTE E MEA td unerpt BA4PO Aa: 
HVeAe sar opnoe spe CA ceia Tpzani H naekts w(T) Sarepucii 17% n nt) i 

"1 Acad. Rom. XLVII/227, o. e 
„2 Acad. Rom. . fotografii peer 0 10 n nr, „23, La 

3 Wick. Horodnic p 
4 Ghib. revista Teodor" Codrescu (aş), 1 (945), p. „145-148, 
5 Ghib. 'Sur. 18 p.:45-46.,) , aa 
6Hurm. Doc. 1*p.87%8 .. ....... a au 
7 Hasd. Arh. Ist. 5 „74. Sei 

.8 Anuarul inst, ist, mai. Gui 3 (1926) p. 532, 
9 Ghib. Isp. 1* p.: 13-16 

“10 Ulianiţchi, Materiali p. 70, Uricărul 11 p.'6-7, 10-11. | 
a. 11 1 Bogdan, Contribuţii în 'Anal. Acad. For. seria 2, tom, 29 € cor) 

Sect. 1Ppoaia ,D. Şt, 1'p.:480-481; i 
„13 Ibid-ă 2493-3501, GI Ghib, Sur 1 p. sot. Arătările din aceste locuri 

sint eragle, d „Şt. î pr246. -- Si îi n, i p. : 

„15 Ibid. 5, ap Le Ghib, Sur.: 2 p. 182, enru un. Giurgiu mate trăitor 

sub Petru Rareş, _. IERI i ÎN 
16 + făcut ca %,, aproape totdeanria: si 

- 17: Cele 'cuprinse între *: sânt şterse în uric. :
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uniuni () Tpiekă aatinonz 10 .că(T) o nani rperia: ua(€r), pesute 
TpETU Man(n) tc: na RAR(A)U: PAR ARANAAECATE „BOT RHiIA 
WT; HrMEuekoni: AEeaATHHnI *, 'roe RAcE:Aa i(cr) upbape(u)uusm(v) ae 
HaCTIIpIO OVPHKA CA BACEMZ AOXOACALE, IENOPSIUEHO tiHIOANIE. Ha Blu, 
Sa. uana(7) crenounnuin(ţ) peanrean namn(g) n sa naine SA patit, 
EIpeke HSBCANyw(A) n HSBpaw(41) ceBl Aka AH, I4R0 Aa NOETEA Hama 
Ek(c)renaa - aurSpria na găcb(y) ue(a)eat(),: r(euSan in ur(R), a 
r(AD)n mapuuk: n ETO(k) n-RX TI AH Ad CA.AaRATA BpaTIaAa 
na 'Tpanesk ne: rAnnomz noupztaak 2 w(7). moro: nuua exe Rmiuitpk= 
Xw(44) A ra RXACAZ B& :KHROTE TOE Ad CA UCETA Ha(4) Sa naut 
SApARIE. 4 H9 CAMBTU Haiti Sa, Haine cn(e)uie, Tanozi(A)e n urtae(u) 
Ha pe(u)unare Monacripa Kvp enaSată n cz xzcbau w(7) x(er)t 
BPATIaNn. FE. CA. WEPRTARTA B& TONA Monaerupk Aaa nana wB'k- 
Ipanie Hp: k(A4) x(er) was Bnuutepe(u)uttaa HCNAZHHTII, ui Ep'kiuto ApEEATu 
ca Bare Aapruitms H- camara. (7) Ezcero cp(A)ua: “AMIEANGH K'TO 

„w('7) (XC) Hat no uru(£) exAăipin(y)- navaann(6) TOMS: Monaeriipr 
HE HCNAZUHAR: Tot, "Th Aa EASAaAa(7) 'caone rip'B(4) X(6)z uz Ann 
CTpănnnare cxaa n Raareă u() aă BXACTA HA HEME. A HA BRUNE 
norepxi(A)inie t-kpă Wantiero r(c)ea Rbimenneauniăre anrBanta pa ROEKOARI 
n kkpa! EA BAPBAENURI(y) cHoRx "r(ea)eaau MANAUIA BROEBOANI Hi crhia 
H nerpa'u tkpa zel Abreu. iauu(y) H rkspa BSapa nam), nkpa 
vana dkanaa “ Akai tre, &'kpa nana BABA Hi Abreu sro, B'Epa nasia 
Aparouua, [i Abreu es, ela nana pita dipaokekore 1 Akai ere, 
n Rpa nana ipita AROpriuă H Area. ere, tEpa nana Suna ui ajk- 
en ere, „BEpĂ Nana KpacTH Hi. akren ere; “ekpa” natia "Aia n aka 
tre, Rkpă NARA HCaia n AT ere, Rkpă Haua: wap în Akai ere, 
Ekpa Bata nkană Akria Hi Akren ere, Ekpa. nana Suta n akren 

- 76, 'tkpa nana uSpini n AkTreniere, ntpa natia- ASAOUEVIUA €TOAuHKA 
H ARTE - ro. Ekoa. Mana Herpuaa, din nă; kpa” natia ROCTHUA N6c- 
TEANMEA M &'kpa tact (4) Boapă Hamn(y) Mea Adecru(X). i Reanithi($) 
N Manni(), a no namenz. iune Kro „BSAETE “roencAapa name 
Seman Han w(7) Akrar:. HAunyi Han. w(7) e Hauiere NAEMENE tat KEro 
5 WSBEPETA EDIT “TOTZ Ipebu, RENOpV uta, dute Aatiia AAN 1picBni 
SVTEPzAHAz 24 ovepkun(a), OHERE Aaa teatn n „NOTEPAA AN că = 
caz nauni(A4) AocBpinaz e MRICACME, d RTOBbI JOTkaz ret nopruIuiTii 
HAN PAANTH HA „NOpVULEIUĂE, "TARORRI--AA. (er)  ngexaa() w(7) ra sa 
n w(7) upu(o)riia ere are ui w(r) A. e(r)auler) uw(r) ei ermu(y) 
W Epzagenubi(y) an(er)az u:w(7)' ui. erni(y) ui. Bronecni(y;) wuz HikE 
EA HHKE si Aa (cr) no(A)seuz, PAk ri NPORAATEMS „apt n opuacris 
dă WMATA Că WUNAMI HE. RESEUNULA, NA: EA(A)SX. Xd.. Kpatz-ero ua
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Ha() n ua uzat) (7). a ua 'noauiee NSTEpai(A)enie (roni zecea 
ERIE ANCA UO AL teakau ccat(n) cava'k Haier Kkpneamt uhkroeii ae 
AORETV NHCATH ui nputkeiru MALL. EUATĂA RCEAW acri HAI EMS, Sr 

„cotat! nak(7) 5 SI fă - As) Rr A 

- Traducere. Cu mila: lui. Dumnezeu, Eu robul. Stăpânului meu 
lisus Hristos,-lo Alexandru Voevod. şi Domn al întregei “Țări .Mol- 
„dovalahe şi cu ' blagocistiva Doamnă Marina, 'am binevoit cu a 
noastră bună voire şi cu întreagă a. noasiră bunavoie, cu. ajutor . 
dela Dumnezeu, ca să înnoim şi întărim Mănăstirea Inălţării Dom- 
nului, care este dela Neamţ, şi am.adăugat la ea, din a noastră 
“avere, ca să poată trăi acei care se găsesc în ea, la Nistru balta 
numită iezerul Zagorna, cu gârlele sale şi prisaca dela Zagorna şi 
„din cele trei mori din jos, cari sânt în Baia, a treia -parte,: adecă 
a treia moară toată şi în fiecare an douăsprezece bote de vin, din 
desetina Neamţului. Toate aceste să fie mănăstirei zise mai înainte 

„uric cu tot venitul, nestricat niciodată în. veci, pentru pomenirea 
sfântrăposaţilor părinţilor noştri şi pentru sănătatea: noastră. 

Şi încă am voit şi am. ales pentru noi două zile, ca să se 

cânte nouă dumnezeiasca liturghie, în toate săptămânele, Domniei 

„mele Joia, iar Doamnei Marinei Marţia şi în aceste zile să se deie 
fraţilor la trapeză câte o cupă din acest vin, care am .zis mai sus, 

cât vom fi în viaţă, aceasta să se cânte nouă, pentru sănătatea 

noastră, iar după moartea noastră, pentru mântuirea. noastră. 
Asemenea şi iegumenul numitei mănăstiri Chir Siluan, şi cu 

toți fraţii întru Hristos, cari se „găsesc în: această mănăstire, ne-au 
dat nouă făgăduinţă, înaintea lui: Hristos, să înpliniască toate: cele 

spuse mai sus şi să le ție. tare, cu mulţămire şi umilinţă, din toată 
inima, 

lar dacă cineva dintre dânşii 'sau cine va fi după dânşii con- 
ducător acestei mănăstiri, nu ar înplini aceste, aceia să deie răs- 

'puns înaintea lui Hristos, în ziua a straşnicului judej şi blestemul lor 

"să fie asupra lor. 
„lar pentru mai înaltă întăritură, credinţa * Domnici noastre, 

mai sus scrisului: Alexandru Voevod şi credinţa - iubiţilor fii ai 

Domniei' mele, llieaş Voevod şi. Steţcu şi Petru şi credinţa 

tuturor copiilor noştri şi credinţa: boerilor noştri, credința pa- 

nului Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea şi a. copiilor 

lui, credinţa panului Dragoş şi a copiilor lui, credinţa panului Giur- . 

giu dela Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu vornicul
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şi a copiilor lui, credinţa panului -Cupcici.şi.a copiilor lui, credinţa 

panului Crâstea şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copiilor 

lui, credinţa .panului Isaiea şi a copiilor lui, credinţa panului Opriş şi 

a copiilor lui, credinţa panului Ivan Deatcă şi a copiilor lui, cre- 

dinţa panului Uncleata .şi a copiilor lui, credinţa panului Ciurbă şi 
a copiilor lor, credinţa panului Domoncuş stolnicul şi a copiilor lui, 

credinţa panului Negrilă ceaşnicul, credinţa panului Costici postel- 

nicul şi credinţa tuturor. boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării noastre fie 

din copiii noştri, fie din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu 

va alege să fie, acela să nu.strice dania noastră, ci să întăriască 
şi înputerniciască, pentrucă am dat şi am întărit cu tot gândul 

nostru bun, 
„Iar cine ar vrea să strice” aceasta sau să sfătuiască pentru 

stricăciune, acela să. fie blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de 

“Preacurata Maica Domnului şi de 4 evanghelişti şi de 12 sfinţi şi 

fruntaşi apostoli şi de 318 sfinţi şi purtători de Dumnezeu părinţi, 

cari au fost la Nicheia şi să fie asemenea lui luda şi blăstămatuilui 
Arie şi parte să aibă cu. aceia, cari strigară asupra Stăpânului 
Hristos : sângele lui asupra lor.şi asupra copiilor lor. 

lar pentru mai mare întăritură tuturor acestor mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie 
şi.să lege. pecețea noastră cătră această carte a noastră. 

„In: Suceava,. în anul 6938. Dechemvrie 23. 

- Pergament foarte frumos şi bine păstrat, cu pecetea căzută, 
la Acad. Rom. ms 4606, fila 13. Verso: sa manuni Banenhia n sa 
BOURNI HN Sa „unerp'b. Aici şi o traducere cu iscălitura lui Ioan. arh. 
şi stareţ Sf, M. Neamţului şi Secului. A fost publicat cu unele să- 
rituri de. text, în lista boerilor, în Ghib. Sur, 18 p. 29-32, O tra- 
ducere a esenţialului din uric s'a publicat de Narcis Creţulescu, în 
Arhiva soc: şt. şi lit. laşi, 21 (1910) p. 341-342. Uricul este în- 
semnat şi în opisul de documente al Mănăstirii Neamţului fila 45v. . 
Este pomenit şi în Basarabia, Chişinău, 1926, p. 214. Pentru o 
parte din daniile din acest uric, cp. uricul din 6937 (1429) August 
31 şi Septemvrie. 1 1. 

Daniile cătră mănăstire, ce urmează atât de repede una după 
alta, ne arată importanţa mare ce o avea ea în mişcarea culturală 
şi i religioasă a timpului.. 

  

_1 Vezi mai sus p. 235-290,
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Suceava. 1431: Fevruarie. 6... 

Alexandru Voevod dăruieşte Mănăstirii Bistriţa vama dela Tazlău, 
„să se ție de vama dela Bacău, asemenea Mănăstirea Sfân- 

tului Necialai, unde a fost Huba, cu satul, moara şi se-, 
liştea dela Nichid şi patru prisăci, una la. Bohotin, N 

la Cozia, alta la obârşia Târnaucăi, alta la Itchil * 

Si alia. la. gura. Botnei. , 
- a - - DN 3 

j: 

T ma(e)ris Bisina a3t; pa(e) EAI „Moro ie Xouera îw 
  | dă 

anetană pa Seo Aa” i Sena na Rzce aoaaopaaxiitenui Beit Bad- 

renpeniateeait, rocnsaeris Au: uaarii() meu() pohatoaruitat, car- 

saăSinie i Ti “aApatie PECNOACTRA Au PECNOHAă, PecnoAcTEA Mun 
nzek() Akrai” “POCNOACTEA Au n “aputaszitur(X) -Menacrup$ oveneni$ 
npkeEAT* ku ROTOpOAnIM o, «(er) HA BHCTPHIUAL PAL (CT) Tapet (9) 

BacuAfe Mario: W('7). Tasacna Aa ca APBIRITE KA. BARORCROAMS MRITS 
1 ENE carni “AAA MONACTIIPA CRATOTO HHECANL PAL Bhlak Sia n c4 

CEAOAA 1 că man) i CEAHIEAA W(77) uutuăa H cz CTapilatA YoTa- 
poa ui uerHpu nackeni, eAta (er). o popoTiurk Ha Resin, 4 ApSraa 

e(cT) Ha eRpzinini 'PBANARKhI, d TPETIE NA WTRNIAS, A UETBPATA Ha o eru 
GOTUN, Poe Eace Aa t(cT) npkApruinoaS MonacTiIpS oVpukA cz Bă 

"ckAz ACXOACMA HENOASIENE HHKOANIRE HA RRKMI. a Ha 'TE «(er) R'kga 

HAMIETO rScNOACTEA BRIUERIICANL AO AnAHA pa ROEROANI Hi apa Rusa 

ARAEUNRI($) cn HORA POCNSACTRA AVE Halta BOEROARI 1 CTRURA UI 

NETpA nkpa zeii AkTE. namn(X) n Bkpa Boapa nanu(y), Bkpa 

Mâna MUXanaa HI ATEI £ro, Bpă: Mad BAZA. Abreu sro, ehpă 

Nana INSERA AROpHURCA) n AkTen ere, Bhpa nana eSnunua n A Era. ere, 

elpa nana mSpita bparoacrore ui A kTen EP, REA NA Aâtd Hi Ak- 

Pen £r9, BEpA Mata Heala H ate ere, BRpA. Mâna CVURAATII HI A 

Ten £0ro, Bkpa Dana CTana BieTispnia, apa nana uSptu n Akral ere, 

gkpa nana takSuta EHCTIABUNEA n aAl:Trei cre, Bkpa nana ACAoHRSINA 

CToannka, RĂpA Nana HEPpHAA Wanna, EPA Naild ROCTIIIA NCCTEAIIRA 

n Kikpa BBCkiL GAP nanmn() mosaaagekni(ţ) n neant (37) ui Maat). 

A NS Hate 2EHROTk KTo BSAE(T) roenoaapz Nana SEAMA Han w(r) 

acre naun() an w(7) uamere name an, Kore Eh HSEEDETA BHITII, 

ii Î 1poBhi menepStuitau Mauro anti na IpSRhi SVPRPEANLAII, n oRprk= 

    

1 Sic. 

10 

"30
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OHAH, A-KTo Bu or: ax Tot NOgSuN'Tu, TAKORNI Ad E(CT) npoaaTa 
w(77) roenoaa Bora n ApketaTata Sre. MATEpE ui w('r) â, evaner(u) n 
w(7) Bi cuarmni(g) n BpaXoRnhi(y) anocroaz. n w(r) "iu cuaTrui(y) u 
GOrcuceunI(5) TI HE Bă Mike Hi Aa e(cT) noAoBenz. Bak n nge- 
RAATO AS "Air, d Ha BOatulee) NSTBpRRA cuie. TONS BZCEMS BhiiiienH- 
CANHOMI neakau Keanu caSs)t& natueaS epnoas uilroeeu _A9roarT(s 
HHCATH) ui: npunkcuru uamS NedaTă K ceMS ancTS. naulemS, o. count 
(a at(1) Auâș pr Ss 

Traducere. — Cu mila: lui Dumnezeu, Eu robul Stăpânului 
meu, lisus. Hristos, lo Alexandru „Voevod şi. Domn. întregei Țări a 
Moldovlahiei,. a binevoit Domnia mea. cu a. mea „bunăvoire şi am 
făcut pentru pomenirea »sfântrăposaţilor părinţilor “noştri. şi pentru 
pomenirea. şi sănătatea Domniei. mele „şi a Doamnei Domniei mele 
şi a, tuturor, copiilor Domniei mele. şi. am adăugat. Mănăstirii Ador- 
inirei “Preasfintei. Născătoare: de Dumnezeu, care . este la Bistriţa, 
unde este stareţ Chir, Vasilie, vama dela Tazlău,. să se ție de vama 
Bacăului şi. încă. am "dat Mănăstirea Sfântului Nicolae,. unde a fost 
Huba şi. cu „Satul „Şi. cu moara şi 'seliştea, dela Nichid. şi cu. vechiul 
hotar, şi patru. prisăci, una este în Bohotin, la Cozia, şi, alta. „este 
la „obârşia. Târnaucăi şi a. treia la Itchil şi a patrâ la gura Botnii. 
"Toate 'aceste să fie mănăstirii zise mai înainte uric Cu. tot venitul, 
nestricat niciodată, în. veci. . . 

-. Iar. la “aceasta este. credinţă Domni inoastie, mai. sus scri. 
sului Alexandru. Voevod. şi. credința iubiţilor fii ai Domhiei mele 
llieaş. Voevod şi Steţcu şi Petru şi. credinţa... tuturor. copiilor . noştri 
şi credinţa boerilor noştri, credinţa panului Mihail şi a copiilor lui, 

. credința panului, Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului. Giurgiu 
vornic! şi . a „copiilor. lui, credinţa panului Cupcici şi a copiilor, lui, | 
credinţa 'pânului Giurgiu dela Frătăuţi şi. a “copiilor lui, . credinţa 
panilui Dan. şi. a „copiilor lui, . credinţa panului Isaiea şi a copiilor 
lui, credinţa. pânului Uncleata şi a copiilor lui, credinţa. panului Stan 

| vistiiarnic; credinţa panului Ciurbă şi a copiilor, lui, credinţa panului 
lacuş. vistiiarnicul şi a. copiilor lui, credinţa panului Domoncuş stol- 
Nic, credinţa panului Negrilă ceaşnic, credinţa pânului. Costici pos- 
telnic şi credinţa tuturor” boerilor noştri moldoveni mari şi mici. 

- lar după viaţa noastră, cine 'va fi Domn. “Ţării noastre, fie din copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe cine Dumnezeu 
va alege să fie, aceia să nu strice dania noastră, ci să le întă- riască şi împuterniciască.
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“ar cine ar! Vroi- să strice aceasta, - acela să fiei iblăstăniat” de 
Domul Dumnezeu “şi de: Preasfânta lui Maică | şi de 4 evangheliști 
şi de'12 sfinţi. şi fruntaşi. “apostoli şi de: 318: sfinţi” şi purtători: de 

- Dumnezeu” părinţi, “cari . au; fost * la Nicheia şi să fie: asemenea: lui 
luda “şi blăstămatului “Arie, Ei ii 

“Iar. pentru “mai "mare întăritură * tuturor celor: s scrise 'mai “Sus, 
am n poruncit: Slugii noastre;: credinciosului : “Neagoe; logofătul, să scrie 
şi să lege pecetea, noastră cătră această carte a noastră, Ai 

„In Suceava, în anul (6939 Fevruarie 6. Di ruta Ş A , Li i aa Ti ae 

:Pergament' cu “pecetea” cea maăie stricată, la Arhiv, Stat. Bu: 
cureşti. Pe pecete: se -poate- citi numai ,-; + +: ARheRoii, Verso; î în= | 
semnarea 'cu: unciale' vechi: SR4, O: -copie la: Acad. Rom: ms 126, 
dăruit de L: Bogdan. A fost publicat! de Hasd, Arh. Ist;--11 p:*122, 
In traducere. românească: a: fost publicat de. Radu Roseiii, Bohotin 
p: 2. E „pomenit în'l. "Bogdan; Cnejii români, în Anal. Acad. Rom, 
seria 2, tom. 26 (1903) - secţ.. ist, p.- 26 (aici greşit: „Alexandri 

„ dărueşte' mănăstirii Sf. Nicolăe' (Pobrata)*. Di 

aaa Peritru” Mănăstirea : 'Bistriţa - cp.:“uricele: din 6915 0407) la= 
nuarie 71, 6919 (1411). Ianuarie 52, 6930: (1422): August 203, 
6936 (1428). Iulie 84 etc. — Tazlăul. din uric,: uride era vamă, este 

unul din satele cu acest nume; - 'dini judeţul Bacău 5:sau Neamţ 6, 

mai probabil. 'cel-'dintăiu. Satul se vede că este: şi el foarte vechiu 
şi-şi are numele dela .cel al.apei, pomenit şi în 6908. (1400) Iunie 
297 şi. 6927 (1419). Aprilie 88 etc.— Vama dela Bacău este pome- 

'nită şi: în actul din 6916. (1408) Octomvrie ; 189.  Impreună. cu. cea 
dela Tazlău se întăreşte Bistriţei şi prin uricul. din. 6965 (1457) 
Septemvrie“8 10 şi cel din 6968: (1460) “Aprilie; 2311, — Mănăstirea 
Sfântului Neculau şi satul unde.a fost Huba: nu le pot. identifica. 
Probabil că erau în aceleaşi: părți ale Tazlăului. sau ale Nichidului, 
unde găsim o. parte | din «danii. Nu le. găsesc. nici :în. confirmarea 
daniilor. Bistriţei, prin. urice: de mai târziu. Ele vor. fi fost schimbate, 

1 Vezi mai sus p. 52.55, 
2 Ibid. p. 80. tie tă 
3 Ibid. p. 149-151... i: Di i zi 
4 lbid. p. 212-215. pai i 

„... „5 Frunzescu, Dicţionar topografic: p. “476, i pi 
i-:-6'Ibid, p. 4176 şi Dicţ, statistic-al României 2 P.. 60, ' N 

17 Vezi mai sus p. 37, rândul 8,, : a 
8 Ibid. p. 132, rândul 2. - oii zi it 

"9; Hasd.: Arh.. st. PP 
-10 1, Bogdan, D Şt Tipa - sii oi cai ae: 

11: Ibid. p. 200.
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căci între: satele lui Dan. Mesehnă, din 6944. (1436) Septemvrie 19 

se găseşte” şi satul ua Sia, Se. poate însă ca ele să fi fost aiurea, 

căci dincolo de. Prut,, în. judeţul Chişinău se "găseşte o vale Huba 2. 

Satul era şi în veacul al XIV-lea. — Seliştea, dela Nichid este poate . 

satul Nechitu, din comuna “Măstacănu, judeţul Neâmţ, pe Nichid, şi care 

corespunde vechiului Nichid, Nechid, nume format prin alipirea aces- 

tuia de numele Nechita, prin etimologie populară 3. Nichidul sau Ne- 

'chidul este un pârău, ce curge. în județul . Neamţ şi se varsă în 

“Bistriţa 4. Azi se numeşte Nechid,. „Nechit 5 şi Nichita. — Dintre 

cele patru prisăci, întăia este dincoace de Prut, în Bonotin, la 

Cozia. Bohotinul este un pârău şi un sat în judeţul Fălciu 6. Alături 

se află şi satul Cozia, care. în, vechime. era un trup cu moşia Bo- 

hotinul7.. Bohotinul' este pomenit şi. în alte urice “vechi, ca în 6961 

(1453) Ianuarie: 268, 6962 (1454) Ianuarie 19,: August 2510, în 

6963 (1455). August: 2911. şi:în alte urice. dela Ştefan. cel Mare 12. 
_ Cozia, se întâlneşte asemenea: în : 1454 lanuarie 1, 1455 Ianuarie 

29 13. Satele erau .şi . în veacul al XIV-lea. — Altă prisacă: era la 

obârşia Târnaucăi, un pârău pomenit. şi in 6928 (1420) Aprilie 

- 2514 şi. în 6937 (1429) Fevruarie 10 15. Era în apropiere de Mă- 
năstirea Căpriana de dincolo de Prut, netrecut în Dicţionarul geo- 
grafic al Basarabiei, nici în Harta Basarabiei de Nour. — Altă pri- 

sacă era la Itchil, care e râul Ichel, care curge prin judeţul Orheiu 
şi Chişinău şi se varsă în Nistru 16, Prisaca dela 'Itchil e pomenită 

1 Arhiv, Stat, Bucureşti, aduse dela Câmpina. Hasd. Arh. Ist. 1? p. 19 
şi [. Bogdan, D. Şt. 1 p. 250 lipseşte, uricul fiind foarte stricat.: - 

2 Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 120. Pentru nume cp. Ştefan Huba, în. 
7146 (1638) lanuarie 25, „Ghib, Sur. 3 p. 72 şi numele de răzeși Hobincu, din 
jud. Vasluiu. . : 

„3 Dieţ, statistic al României 2 p. 023. Petru Nechid cp. “mai sus p. 131, 
uricul din 6927 (1419) Aprilie 8, 

4 Harta stat. major, planşa Tazlău, Pârăul este pomenit şi în “alte urice 
din 6366 (1458) Septemvrie 5, 6989 (1481) Fevruarie 1, Martie 12, 6999 (1491) 
Octomvrie 15, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 19, 248, 251, 473 etc. 

5 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 309, 
6 Dicţ. geogr.al jud. Fălciu p. 14-15 şi Dicţ. Statisti al României 1 p. 384, 

| aie Dicţ. geogr. al jud. Fălciu 'p. 15, 38-39, Dicţ. statistic al României 
p 

8 Hasd. Arh. Ist. 1! p. 102. 
9 Radu Rosetti, Bohotin p. 2. 

10 Oreste Popescu, Câteva doc. mold. 8-9, e sii 
11 Acad. Rom. Peceţi 158, Radu Roseti Bohotin p. 2, 45. 
12 1; Bogdan, D Şt. 1p.. 120, 203, 429, 2 p. 233, , 

ozie în Bucovina se întâlneşte în uricul, din 996 1488 
3, Î. Bogdan, D. Şt. 1 p. 334, 338. cu 48 5) Aprilie 

5 Vai mar ide B Zi 0, a id. p. râudul 20-21, p. 252. In vremea lui tetan cel Mare, 
uricele din 6978 (1470) Aprilie 1, Mai 7, |. Bogdan, D. Aita p..145 mare cp. 

16 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 122, Harta Basarabiei „de Nous.
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şi. în “izicul din '6939 (1431) iulie: 31 1, în 6944 (1436) lulic” 172.— 
Altă prisacă “ era la! gură Botnei. “Aceasta € o vale şi un: râu, 'de 
dincolo de Prut3. EI este des „pomenit în cele mai. vechi. urice, ca 
în' 6937 (1429)  Fevruarie "104, '6947- (1439) Mai 105, în, 6951 
(1443) „Mart 66, în 6956 (1448) Iulie 277, în 6960' (1452); Fe- 
vruarie 248, 'în'6963 (1455) Iunie 69, „Numele. e. Tărnaueăi, ltche- 
lului, Botnei' sânt vechi tare, 

pa Ea ma zi va za si : 
. 

Alexandru Vozobă” zărit: popei: Oua -a două sate, “Med: dia 
” Bahnă,' la „Tu uiova, şi Balan din Strâmba. ' 

fi: fi 

  

+ ma(e)rin BRTeS “apr antăiiă pă Esaicâa rocnSA4px sean Aca- 
AdBERCH "Adaulecai non nt iati ask ! Ana” Cena” li HM MERA w(7) 
ăi uă rr: H Baa ur) ETprimsa 1 GI ea 'ui(er) si pita 
ierepieiuiis” n na(A), Spike aa ca! ir Aare misti ue te 

paul Sata ere: n uipanpi: “treaz ere ni traiitan rii AR: are pariat 
venăgiruiento : uniceairate mă: RER HI AA cavyarsră! na(e), Anu cvieă 
dd ue nmarrgii-a! "xortapz haz “CEADÂtA - e: "ebau crapat "Xorapu 
EVAa uSEkRĂ WHBaan;: 4 na! "ro: t(c) : tkpa- r(ca)ivădiii” n: “pa! "cun 

r(ea)ea au. aia BOEEOÂNI, ui creea! n euerpsia u „oa Bolapă id= 
uu(y) aet(5) tatii). n “Maani(y). iai ai is 

| -“uu(e) wanua S- Băckanour; Ra'B(r) as s(u), aie    
Traducere. —, Cu mila lui ; :Dumnezeu,, Noi Alexandru. Voevod, 

Domnul Țării Moidovii, - am dat popei nostru lugăi două sate, a- 

nume Miclea din Bahnă, la Tutova, şi Balan dela Strâmba, să-i fie 
lui acest uric nestricat şi sub uric să nu se deie altui careva. 

niciodată, în veci, Asemenea să fie şi copiilor lui şi nepoților lui 

1 Arhiv, Stat, Bucureşti, M-rea st. Saya, lași, pachet 23 nr de 
2 Hurm. Doc, t* p. 869. : : a 
3 Vezi mai sus p. 232, -i-: -:: Ei Sita 
4 lbid. p. 248, rândul 3 at, 
5 Biblioteca Universităţii, Iaşi. În Uricariul 10: o. n,  areşit: : corean, 
6 Hurm. Doc. 1? p. 880-881. : ii : Pe 

"7 Acad. Rom. Peceţi 7,. . E , a. 
„ 8 Hasd. Arh, st, l!p; 141. : 
E 9 'Arhiv. Stat. Bicturaşti, aduse dea Cânipiia, cip, ă i “Bogdăn, D, Şt.. 
1 p. „145-149, 269-27], 
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şi strănepoților lui şi. răstrănepoților: lui. şi i fraţior, lui. celor mai 

deaproape, nestricat, niciodată. în veci. ŞI. să asculte nouă şi alt 

judecător să nu: aibă. | E Me 

ar hotarul: acestor. sate. cu toate vechile holare, pe unde au 

umblat din. „Veac,: Ea ur re 
lar la. aceasta, este credința” 'Domniti mele. şi credința” fiilor 

Domniei mele, Ilieaş Voevod şi Steţcu şi Petru şi credinţa boerilor. 

noştri tuturor şi mari şi mici. 

A scris Oancea în Bascacauţi, în anul 6939 Aprilie 30, 

RE . , 

Pergament, mic cu pecetea cea mică atârnată, în Arhiva prin- 

cipală a Ministerului de externe din Moscova. Pe pecete se citeşte: 

NEMĂTh WAERCANAPA BOEROANI. -O fotografie. la. Acad.. Rom. pachet.1 

nr. 7, alta în | „Bogdan,. Album .paleografic. moldovenesc nr, 21, 
A fost publicat şi în Hurm. Doc. 1? p. 838. 
=, Despre, popa, luga „a fost. vorba şi. aiurea. -: „ ... 

„ Cele, două. sate. date. lui Iuga erau la Tutova, care poate avea, 

tafelesul, de, „pârău2 sau de tinut. Din cele două :sate s'a păstrat 

numele: 'satului Strâmba, din. comună Pueşti, „judeţul 'Tutova 3.. La 

început. a fost nume, de. „pârău, vale. Bahna.nu se.găseşte pe aici, 

ca nume, „şi va fi schimbat. numele, : Satele. sânt pomenite. şi în 

. alte urice, . de ex. . în cel. din 6942 (1434) Aprilie. 24 : . „Strimba, 
din obârşie, până la. gură, ce va „putea; să-şi întemeieze 4, în 6944 
(1436). Dechemvrie. 7.:.„la, “Tutova, unde este Miclea din Bannă. Şi 
mai sus la gura Strâmbei, unde este Bâlan“5, în- 6947. (1439) Iulie 
2: „unde este Balan şi Mihnea din Bahnă“ 6, Dela Balan poate e 

„+ numele satului Bălăneşti la. “Tutova,. din uricul din. 6951. (1443) 
Mai 147. 

„ Miclea” Şi. Balan erau cnezi, juzi sau vătămani 8, Ii a 
, , EI i ie ” E DI 

Papi 

1 Vezi mai sus p. 165- 166. i FRI 
2 Frunzescu, Dicţionar CE. ratie: p. 497: Ea 
3 Dicţ. statistic al României 2 p. 976, ...- 

su 4 Hurm, Doc, 1? p. 853, Uricariul 18 p. 8, i 
* 5 Hurm, Doc. 1* p. 868, Ulianiţchi, Materiali: p. '53. 

6 Hurm, Doc. 1: p. 876, Ulianiţchi, Materiali p. 57-58. 
7 Hurm, Doc. l* p. 882-883, Ulianiţchi, Materiali. p. Gii-62: 8 1. Bogdan, „neii ii români, -a, 

(1903) 5 PoE dar, i în Anal, Acad. „Ron ser seria 2 a. tom, 26
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„Alexăpău Void întăreşte” 'boerului” „Cupcici, 'voriticul: todte”! 
, Pe ra ti ma Că IE „ satele, lui. i ii 
ame . h. . Iaca a. cea mea 

e” E iti at pd, 

iii e 

e ma(e)Tii Biiiete, ainu -anetanua a ROrBSAa'' rochie A apa Stan 

MOAAaRCKCu nana) - Snamenniro” He. ckâă aticromă! nauiniiz) KT 
Hanz cvapui(r) nant'ere ocara ursun1- oc! 7978 "nerHuun cavra 

1 GoâpHu& nau, : pun? NAHK RVNGHiiz ” ABopuHRE: cASKHAZ ! liant 

N pane păi: casier: rkmz- Anii BHA keuie' ere” npaRSI 4 Rp 
NS+% -caS:BS A ua(c)) AAACRAAI ECMNI EC WERNER Hate: Ma(C)TIR 

N" Adan ecatni EMS u. NSTREPA HA. eroi BuicaSzitenie' ceAa Sy natie seta 

HAIM XENUORUN Mă : crpt(7) H- TpHLOPOBUI Bhitile Aparand N Eame= 
Mor na ceperk 'uiTo EMS: Adaa MuRAOSteitH ACuRA Hi entaeRti(y) CEAO 
u'Te Saavkinaz” 84 : ACEpuneBII N: cTenkuoRă: ESTA: -nCaatiS: rAe 

GHWIAZ AaHiz Ii 'Teaitii urro "t(7) :avkanaa KSnnaz'n ticaouta w('r) 

Kpacnore To, KSnHaz: “w(7). manăpa. n Bawmrogun re w('r) ukaupa 

kSnnaz ui RACKORUII WEA RSThI-1UTO EMS, Ada B9râauz: nepi(A) aan 

H nd. seasita SEMNA WEaÂNTuI «(7) Seru, „ARBana(a)-- rep u-.w(7) 
ApSreI. cTepoux w(r) veri aasuponni. Acantini rep. nor. wBk cre 

pork, Ac Xopaeueani (4) BOMABIIUZ.. HI - 8ă - BSKORHHOR. : AÎARORII, WBa 

RITA «re Saskni(4) ca. ROCTHUOR AUKRO, nepr(A). HAMIi--0 RATPAMA=, 
peri wo S4wbuntaz ca: ramagi(u) 3 34 UIEpECRUH N Hă BAXASII, uk-, 

rurnntţiţ n nae'lisa ua ; RiipanrăTSpu Ha: Teparii)! gena „e(7) 

UeTHHH WEaA Tu. cesrk. "CEAA td HALA osapetti 1: NCaSanotuu; n Rk-. 

AHHIH HI MHUROBA H HA USĂpIi ERIE: MANA HI ASE AAHHA H;Ha Spui. 

MUIYANaot ar: o. RAMEHHOTO BAOAS 1.0 Xauiiuuoy auz, 4 yoTapă TM 

Cta w(7) Ramenuoro :BpeA Ten eropon. uypa, POPOR AO: AV pun, 

VATApA, a w(7) USYPIL ACANIER AO. „RpSTrAcu - ĂOVEgoBI; 4 w(T)TaAcpă, 

CTABIAA YOTApENE AC pakotua,:ă:w(7) narenucrz: n;w(7): rpesu: n 

w(77) Rocriua cTaphiată.- XoTapena AO :RAMrHHero “BPOĂE:| Tor: Bet, 

IpeBhi eu$ SVpuRă ca nackaa Aoke AMZA HI: AkTEMăero ev uSua=, 

TOMA, ere H upacynSuaToamz ere 1 pati Sparona: Er RACES, PAS. 

ro. E'To că HSHEpETA GARII, HenopSUuitite . HHROAN E Hă BERI, d.H 

HRIMA CEAPA -XOTAPA CK nackat. CTAPIAN XOTApI ESAA W:EHBAAn 3 

ghia, 4 UITO-SVAMORETrA WEAANTII: ua 'rb(%). xorape(X) nirer Aa as; 

ESAETA ca. BaCkaAVh Npanoită ERIE CAM UBIAVA. 4 Ha Te eri pa, 

  

1 Sic i Ma _ Sa 
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Handero. PEA EnIiBeniiCannare aatăaniA pa toezoani n BÎpA RABARBAEN= 
URI COE BAM Malaia ECERCANI i cT'Rika H DeTpa n t'kpa uzct(y) 
“aka namu(g) n tipa? coâpa tam(X),. Rkpa Hata Myanaa n Aku 

Erep EPA, Dana, BAY „11 „A Bre „tre, Bkpa nana. Apareua ui Abreu 
ere, Bpa nana Spa bpaTonesere n Are tre, &Epa natal Aana n 
Akren ere, Bkpa nana ucaia ii Are ere, tipa nana Spita 206 
TATERA n A ETEN re, Bkpa NANA CVUtaATu N că ETA ere, R'kpa: nana 
uSpăhi Hi A &Tei cre, K'kpa nana, ACMOHRSULA  CTOAHHEA, : &'kpa nana ue 
TpHaa UAMHH(Ra),- E pa Nana:Boc Tita, nocTEAtiuA N t'kpa pack(X) Gcapa 
Hatiu() :MoaAatekhi() n Beaku(5) n maani().-a ne Ratema: zngork 
RTO:BSAETR, COCneAApă Hăte ; Seman nau w(7) are Hanu) an w('r) 
HâNIELQ., MAMELE HAN ORE EA. HAREBETA BNITIL, Te(7), moni uenopSuitax 
RALUEFO,L AANTA AN IBN SNTROBAHAB H.oyipkunaz (aanvate Aaani 
ECAVPL, FANS. 11: NOTRPEA NAN 3ă £ro, npănSp ni BkpuS CaŞ:KaS, 24 Hă BOANIEE 
NSTEpZA Lie ToMs BACENS BUTE HCAL HAS BEARAN ECathl CASSĂ. nani $ 
tkpuoms;. vbroegH a0reger3 ; nuicaru H npuacuru Han S NEATA K ceAS 
AnCTS, Maulem$, o, cc(u)etk a ab(r) Să (n); di 

"ii Traducere, Cu. milă” lui Dumnezeu/ “Noi: Alexandri Voevod, 
Domnul J“Ţării: : Moldovii, : fâcem: cunoscut şi cu această ' carte a 
noastră, cine: va căuta: la:dânsa sau o va: auzi citindu-se, că ia: 
ceastă adevărată! slugă: şi boier al-nostiu; ; credinciosul pan Cup- 
ici” vornicul. ne-a: slujit. cu 'dreaptă: şi 'credincidasă' Slujbă,- De 'a- ? ceia; "noi 'văzânducl.; cu: dreaptă şi credincioasă: Slujbă- cătră 'noi, 
Iain! miluit cu osebita noastră milă “şi i-am dat'şi i-am întăritivi- 
Slujenie: satele; în "Ţara noastră, anume: Henţăuţii: la" Sireti şi Gri-: 
gorăuţii: mai:sus: de Dragân şi Camena: la: Sireti, ce'i l-a dat fiica: 
lui :Miclouş: şi: satul : Şepelor, 'care: I-a 'schimbat: pentru : Dobrinouţi. 
şi Cutul. lui Stepean şi poiană -unde'a fost: Dan şi Tominţii,: ce l-ă'cumpărat de'a. Mihail şi jumătate din “Crasna, ce l-a cumpă- 
rat: de: la' Şandru - şi : Vaşcăuţii ce I-a “ cunipărat! de 'la) Nemirca şi Vascăuţii. amândouă" cuturile; ce'i: l-a'dat Bogdai;. îriăintea nioas- _îră şi la Jijia “pământ să şi-l întemeieze, de“la' gura Liubanilor :îni > sus'şi din” cealaltă'parte de la gura :văii' lui Lazir îni sus; pe a- mâtidouă laturile până la Horaeţile lui Comarici şi peste bucovină Diacouţii,: amândouă' cuturile;: ce l-a schimbat 'cu fiica lui Costea, înaintea: noastră, şi Catamareuţii ce i-a schimbât cu Catamar, pen- „tru Şerbouţi: şi Ia Bahlui! Neagşinţii şi prisaca '“din. Câtligătură şi - la. Terebne un pământ din p 
Cozareuţii şi Polzalăuţii şi Veadinţii şi Micicova şi la Ciuhru, în 

ustie să-şi. întemeieze ' sate, ariume 

i În orig. umanania,
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sus. de moară şi în jos de. moară:şi.la Ciuhru. Mihailouţii,. la: Na 
dul de Peatră. şi: la Hacişce Leşul,. e ii 

| Iar hotarul acestor,sate, de la Vadul de Peatră,. de. cealaltă 
parte a Ciuhrului în sus, până la. Durnea Ceatariul, iâr de. la Ciu- 
hru; în -jos, până la Dumbrava . rotundă şi . der, la. “Tador.. pe ve- 
chiul hotar până la Racovăț şi de cătră. Neagouţi. şi, de, cătră Gro- 
zea şi de cătră Costici, pe vechiul hotar, până. la Vadul de-Peatră. 

Toate: aceste . să-i fie uric, . -cu, tot: venitul.- şi: „copiilor lui. şi 
nepoților. lui şi strănepoților lui. şi: răstrănepoților lui :şi. întregului 
neam al.lui, cine se va alege aproape, nestricat. niciodată: în veci, | 

lar hotarul” altor. -sate, cu toate hotarele vechi, „pe unde. au 
"umblat din veac. Iar: -Fe.:.va: putea să-şi - întemeieze; pe, aceste; ho- 
tare şi aceste să-i. fie cu. tot dreptul scris mai sus., ...; pt e 

„Şi la aceasta este. credinţa Domniei. „noastre; . mai „Sus, „scrisu 
lui Alexandru. Voevod. şi credinţa. iubiţilor fii.ai Domnici. „mele, [- 
lieaş Voevod şi Steţcu. şi. Petru şi credinţa tuturor: .copiilor.: noştri 
şi. credinţa . boerilor: noştri,. credinţa ;panului Mihail. şi -a copiilor; lui, 
credinţa panului . Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa. panului Dragoş. 
şi a copiilor. lui, credinţa panului - -Giurgiu- dela- Frătăuţi- şi : a .co-= 
piilor lui, credinţa: panului Dan, „şi .a: ;copiilor.: lui, credința: panului 
Isaiea . şi-a copiilor lui, credinţa; panului. Giurgiu :Jomotate -şi a: co- 

piilor lui, credinţa, panului Uncleata şi a copiilor lui; credinţa; pa- 
nului Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa; panului, Domoncuş, stolni- 
cul, credinţa „panului. Negrilă- ceaşnicul, credinţa, panului . Costici 
postelnicul şi credinţa tuturor bocrilor noştri moldoveni şi marişi mici, 

lar după .viaţa noastră, cine va fi Domn “Ţării noastre, sau 
din - copiii noştri sau din seminţia. noastră sau pe. cine: Dumnezeu 
va alege să fie,: acela să “nu strice: dania: noastră, ci să: le. întă- 

riască şi înputernicească, pentru că i- -am dat Și. întărit, , pentru a a 

lui dreaptă şi credincioasă slujbă... 
Iar pentru mai mare întăritură acestor. toate - mai “sus. scrise, 

am poruncit slugii ' noastre, credinciosului :, Neagoe ' logofătul, “să 

„scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

| „In Suceava, în anul „6939 lunie- 5 

i Pergament cu pecetea” căzută. “bine păstrat, la Acad. Rom; 
LXXXV/42. Verso: Xenon ua cupk(e),. cu scrisoare contimpo- 

- rană, Lit. A. fasc. 14. Ta uric, în general :k e făcut ca 4 şi n, hi 

“greu: de deosebit." O copie: la. Acad.: Rom. ms '126,' dăruit” de [.. 

Bogdan, L-am publicat. Şi, în Buletinul lon Neculce, fasc,7 (1929)
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p: 274-276. E citat în |, Bogdan, D: Şt. 1'p. :382, Căii români, 
în. Anal. Acad, Rom. seria : 2-a: "tom. 26 (1903); secţ. ist. p. 26, 
Dan; “Mănăstirea şi Coni. “Putna p. 182. Uricul. a fost al Mănăsti- 
rii: Puina, de uride â fost: înstrăinat. . 

“Pentru: boerul' vân Cupeici cp. uricul din „6937 (29) Mai 

27; unde “am arătat şi cariera lui... : * 
îi” Satul Heriţăuţii pe Sireti: este ianţeşti, diti judeţul Doroiioiu2, 

Satul este ; aşezat! ! 'în “adevăr! pe Sireti. El era şi. în veacul al 

XIV-lea.— Grigorăuţii este: satul Grigoreşti: din comuna Siminicea, 
, judeţul: Botoşani, pe “Sireti, la sud. de Hănţeşti3.- In 6997 (1489) 

Octoimviie. 14, Ştefan: Voevod': "cumpără amândouă jumătăţile din 
satul: Grigoreşti, cu “prima: primind - şi: privilegiul - 'dela Alexandru 

cel Bun, iar cu:a: "doua, “partea - de sus, 'foastă a logofătului 
Cupoici,' primind" şi : două - privilegii --de cumpărătură, dela: voe- 
vozii Ştefan: şi Petru, unchii: Doninului. Domnul, mai: departe, îl 

dă schimb pentru alte sate 4. “EI îşi are. numele :de la un Gri- 

gorie:: Era şi în :veacul. al: XIV-lea.—Satul lui Dragan, arătat în jos 
de Grigoreşti,: este cred" satul” "Siminicea, din judeţul “Botoşani5. 

Satul: Camena.--e Camenca, pe Sireti,: din uricul - din 7011: (1503) 
_Fevruarie. 2, arătat în proprietatea. Mănăstirii - Putna; căreia îi fu- 
sese dat la moartea sa: de 'lurie. Cupcici6. In 1743 Şi 1764 era 
tot: în stăpânirea Mănăstirii Putna şi-e arătat „pe apa Siretului, la 
ținutul Sucevii“ 7: Azi, satul' e în districtul Siretiului 8. Cine.e Mi- 
clăuş vechiul stăpân al satului nu ştiu 9. Satul era şi în veacul al 
XIV-lea, Numele e în legătură cu cuvântul slavon Eaateuă piatră. | 

.1- Vezi mai sus p. 261-266 şi Buletinul Ion Neculce. fasc.. 7 (1929) p. 
210-282, M. Costăchescu, Boerii moldoveni. Cupcici şi satele: lor. 

2 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 158-159, Dicţ. statistic al României 1 p. 
366. Harta stat. major, planşele Bucecea şi Dumbrăveni. Un alt sat. Hănţăşti 
este în com, Buciumeni, jud. Tecuciu, ibid 2 p. 874. Acesta din urmă este şi el din vremea lui Alexandru cel Bun, Cum se vede din uricul din 6999 (1491) 
Octomvrie 31, i. Bogdan, D, Şt.:1 p. 490. Alt sat Henţeşti este cel alipit la satul LiPBya, ind, ea Diet. geoer, al jud. Vasluiu p. 96. 

: icţ. statistic al României 1 p 108, Marele dicţ. geogr. al 640. Harta Stai. major, planşa Dumbrăveni. $- geog Rom. te. 
Wick. Woronetz und Putna p., 169-173, 1. Bogdan, D. Şt. 1 p.380-382, 5 Dicţ. statistic al României 1 p. 108, Harta stat. major planşa Dum- brăveni. Şe,, Drăgăneşti, în ind. „ălticeni (ost Suceava), Marele dicţ. geogr. al Rom: 5 0 1p în du aşi, Tecuc 2 Statistical României 2 p. 346, . 484, Îi iu, ibid, 3 P 236-2 ST, Dict, 

- ::: 6 L, Bogdan, D. Şt. ILIE îi 
„+ 7 Buletinul. Com, Ist, 1 (1915) p.. „202. Dan, - Mănăstirea şi: Com. Putna p- 182, Aici £ “numit Camânca şi se due: şi alte scrisori ale satului. . : icţ.. geogr. a ucovinei, e Gr 
districtul Cernăuţi ibid. : ! isorovița p. 42-43, „Cp. Camena în 

Cp. un Mielouş în '6919 (1411) Septemvrie 22, ma: sus p. 92-94,
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Satul Şepelor poate fi al Cepelor (& pronunţarea * moldovenească 
pentru ce). Cp. pentru nume satul Cipiliuţi, Cepeleuţi, Şepelăuţi, 
din județul Hotin,. volostea Briceni, aşezat pe pârăul Racovăţul sec, 
pe lângă care erau şi alte sate ale vornicului.. Cupcici 1. El era 
şi în veacul al XIV-lea. Satul l-a schimbat drept Dobrinăuţi, care 
este probabil satul Dobronăuţi, din comuna Vârful Câmpului, ju- 
deţul Dorohoiu, pe Sireti2. Acesta este poate 'pomenit încă - din 
6900 (1329) Martie 303. Este pomenit sigur, în hotarnica satului 
Zvorâştea, în uricul din 6996 (1488) Martie 124 şi 6998 (1490) 
Martie 155. Era şi în veacul al XIV-lea. Numele îi vine de la un 
Dobre. —Cutul lui „Stepean nu-l pot identifica, dar caşi poiana unde 
a fost Dan va îi fost în aceleaşi. părţi ale Siretiului, pe: lângă Ca- 
menca, Tomeşti, Crasna; în Bucovina 6.—'Tominţii. este satul 'To- 
meşti, din districtul Storojineţ, numi! . de obiceiu azi Suceveni7, 
Satul fusese cumpărat de Cupcici de la Mihail. Curios că în uri- 
cul din 6998 (1490) Martie .12 se cumpără satul de la nişte ne- 
poţi (de frate sau soră) ai lui Mihail. gramaticul, ce avusese pri- 
vilegiu de la: Alexandru cel. Bun asupra: satului8. Deci. curând 
după 1431 Iunie 15: satul s'a fost. întors iarăşi:în stăpânirea lui 

Mihail. Satul este aratat pe Sireţel, rae Bua copokorkiă Apareatuiph 
W uanap$. Se prea poate însă ca să fie vorba şi de alt sat a- 
propiat, cu acelaş nume, căci întrun uric din: 7011 (1503) Fe- : 
vruarie 2, satul e aratat pe Sireti, în stăpânirea Mănăstirii Putna, 
cu arătare că împreună cu Camenca şi Cupca.a fost dăruit la 

moartea sa de lurie Cupcici9. Mănăstirea stăpânea satul şi în 

1 Pentru unele documente ale acestui sat vezi Ghib. Sur. 11 p. 16, 17, 
18. Aici se vorbeşte de un uric dela lancu Vodă Sasul, în care apar străne- 
poţii lui Vatco Domici şi Coste postelnicul, prestrănepoţii lui Vanciuc Be- 
reslavovici, Ibid. p. 19: „Cepelăuţii pe Racovăţul uscat“. Ibid. p. 21, 33, 34, 
35. Aici o hotarnică din 7193 (1685) a Şepelăuţilor, “de unde se vede 'că satul , 
“era lângă.Hâncăuţi, Hădărăuţi 'şi Mărcăuţi, Dicţ. geogr. al Basarabiei p.. 112, 
113, 143, Harta Basarabiei, de Nour. : : 

, 2: 'Dicţ. statistic al României 1 p. 368, Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu, p. 76. 
3 Vezi mai sus p. 7, rândul 18, p.: 12, | 
4 1. Bogdan, D. Şt, 1 p. 328. 

'5 Ibid..i p. 407: upzRWURh ACEPHHOBERA, P. at, 
„__". 6 Pentru cut cp. |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 7 130, 243, 248 ete, Acelaș, 
Cnejii români, Anal: Acâd, Rom. seria 2, tom. 26: (1903), secţ. ist. p. 30-31], 
Dicţ. statistic al României 2 p. 630. In 7008 (1500) Martie 30 e pomenit satul 
„Verejanii, unde a fost Dan“, |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 177-178. Acesta a fost 
în com. Probota, jud. iaşi. Cp. boerul din vremea lui Alexandru cel Bun Po- 
iană Dan, IL. Bogdan, D. Şt. 1 p. 218-219, 300-301.. 

7 Dicţ. geogr. al: Bucovinei, de Grigoroviţă p. 212, Harta Bucovinei de 
Ed. Fischer, |. Bogdan, D. St 1 p. 401. Ri 

" 8 1. Bogdan, D. Şt. lp. 400.. 
9 Ibid, 2 p. 215 .: | 

21
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1742/1743: „Tomeştii pe Sâret, din gios de Cupca, la Suceava, 

sâlişte fără de oameni“ 1. Asemenea în 17642. Mihail stăpânul de 

mai înainte a satului este gramatic şi logofăt.. Despre el va i 

vorba mai departe. Satul îşi are numele de la:un Toma stră- 
vechiu. In sat fuseseră cneji, juzi sau vătămani Dragomir Soro- 
coteaja şi Şandru.—Era şi în veacul al XIV-lea 3.— Crasna este tot 
în Bucovina, în districtul Storojineţ, pe. Sireţel 4. Satul a fost dat 
Mănăstirii Putna de.Filofei, episcopul Huşilor, cum se vede din- 

iun ispisoc 'din 7121 (1613) lanuarie 115, Jumătatea. stăpânită 
în 1431 de Cupcici o avea de.cumpărătură de la Şandru. . Satul 

îşiare numele de la Slavul kpacne, roş, frumos. Era şi în veacul 

al XIV-lea. — Vaşcăuţii sânt târg în districtul Vijniţa, pe Ceremuş 
şi un sat în districtul Siretiului, pe Sireti6, Satul fusese cumpărat 

dela Nemirca, care cred că e acelaş cu pan Nemirca, din 6944 
(1436) Mai 237, 6946 (1438) Iunie 208, 6947 (1439) Iulie 15 9, 

“Aprilie 3 10, Martie 12 11. Şi aceasta cred că e tot una cupan Ne- 

mirca Ciortorâischi, căruia printrun uric din 6945 (1437) August 
19 “i se întăreşte satul lui de ocină, pe Prut, Nemirceanii, şi care 
a Slujit sub Alexandru cel Bun 12. Urmaşul. acestuia este probabil 
boerul de sub Ştefan cel. Mare, Andreico Ciortorâischi,. care se 

întâlneşte din 1464 13.—Vascouţii sânt sate de dincolo de Prut, u- 

nul în judeţul Hotin, volostea Româncăuţi, altul în judeţul Soroca 14. 
Nu departe de. Vascăuţii din Soroca, întrun cot al Nistrului e şi 

satul. Nemirouca, care poate fi o amintire a unui sat al lui Ne- 

1 Buletinul Com. Ist. 1 (1915) p. 223. i 
„2 Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 183-184. a 

„3 Un sat Tomeşti, în Cârligătura, e pomenit în 7000 (1492) Octomvrie 
„10 şi în 7005 (1497) ianuarie 22, i. Bogdan, D. Şt. 1.p. 504-505, 2 p. 99-101. 
“Acesta este azi în trupul moşiei Popeşti, din jud. laşi, vezi mai sus p. 178, 
180 şi nu trebuie confundat cu satul Tomeşti, din acelaş jud., plasa Codru, 
Dicţ. statistic al României 1 p 478. Alte sate cu acest nume mai avem, în 
jud. Bălţi, Dicţ. geogr. al Basarabiei. p. 213, altele în jud. Botoşani, Tutova, 
Dic. statistic al României 1 p. 104, 2 p. 976. , . ! ! 

4 Dicţ. geogr. al Bucovinâi de Grigoroviță p. 76. E 
5 Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 186-187, Acad. Rom. LXXXU/101: 

Ştefan Voevod întăreşte Mănăstirii Putna satul Crasna, dela ţinutul Sucevei. 
"_ "„? 6-Dicţ, geogr. al Bucovinei de Grigoroviţa p. 236: Harta Bucovinei, de “Ed. Fischer, ie o 
| 7 Wick. Woronetz und Putna 2, p. 150-151. 

8 Wick, Bochotin p. 65-66, Solca 2 p. 205, 

e... 

9 Wick. Horodnic p. 201-203, 
„10 Acad. Rom. XLVII/227. - i 

- 11 Uricariul 18 p. 13-16, Wick. Moldowiza p. 61. : - 
ianiţchi, Materiali p. 54-55, Uricariul 11 p, -43, 

13 1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 506. . - P î 46 %8 
14 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 226, Harta Basarabiei de -Nour,
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mirca. Un sat Vascouţi pe Sireti, probabil în Bucovina, e âratat 
întrun uric din 6945.(1437) Fevruarie 24, ca 'fiind al Ştefului Ju- 
mătate 1. Un sat Vascăuţi se întâlneşte şi în uricul din 6943 (1435) 
Octomvrie 182. Satul îl avea Cupcici dela Bogdan. Vaşcăuţii şi 
Vascăuţii işi au: numele de la Vasco. Erau şi.în veaculal XIV-lea. 
Pârăul Liubana este Ibăneasa, de lângă satul Ibăneasa, din ju- 
deţul Dorohoiu 3, ori. Ibăneşti, : de lângă satul 'cu acest nume, din - 
acelaş judeţ 4. Liubaneasa este pomenită şi în 6937 (1429) Iunie 
35.—Valea lui Lazăr ne aminteşte de satele fiilor lui Oană vorni- 

“cul, Lazăr, Stanciul şi. Costea, din această parte, precum e satul 
Vorniceni, de care a fost vorba în uricul din 6936 (1428) De- 
chemvrie 286 şi din 6937. (1429) Iunie 3. —- Horaeţele lui Coma- 
rici nu le pot identifica, în această parte7. El îşi are numele pro- 
babil dela boerii Horaiţă 8. Satul era !a 1431 în stăpânirea lui Co- 
marici, care cred este acelaş boer, căruia. în 6946 (1438) Fevruarie 
17 i se întăresc sate la lucaş9. — Nu .pot identitica nici Diacouţii 
din aceleaşi părţi, de peste . bucovină. — Catamareuţii sânt. Cătă- 
măreştii, din comuna Stânceşti,. judeţul Botoşani 10. Numele şi-l are 
dela Catamar. Acestuia îi dăduse Cupcici în schimb satul Şerbouţi Il. 
Satul de pe Bahluiu Neagşinţii îl identific. cu satul din ţinutul Câr- 
ligăturii Negeşti, pomenit întrun uric din 6967 (1459) lunie 1212 
şi în altul din 7001 (1493) Mastie 15 13, arătat lângă Balomireşti 
şi Hoiseşti 14. El e pomenit şi în alte documente din 7037 (1529) 

1 Wick. Sct. Onufri p. 173-175, Woronetz und Putna 2 p. 131. - 
2 Ulianiţchi, Materiali p. 48, Hurm. Doc, 1* p.. 859-860, ... i 
3 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 187-183, Dicţ. statistic al României 

1 p. 356, 360. Cp. uricul din 7000 (1492) Noemvrie 24,1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 510, 
4 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p.:188-189, Dicţ. statistic al României 

1 p. 360. Alt sat lbăneşti, pe pârăul cu acelaş nume, este în jud. Tutova, ibid. 
2 p. 972. Pentru acest pârău cp. uricele din 6944 (1436) lunie 13, Acad. Rom. 
XL/2, Septemvrie 19, Hasd. Arh. Ist..1*p. 18-19, 6942 (1434) Aprilie 24, Hurm. 
Doc. 1* p, 853, 6944 (1436) Dechemvrie 7, Hurm. Doc, 1: p. 868. - 
! 5 Vezi mai sus p. 186, 269, rândul 25, p. 275-276. Vezi -şi Harta stat. 
major, planşa Vorniceni. . -. -: . e . 

Vezi mai sus p. 233, rândul 17-18, p. 236. , i 
: 1 O Mănăstire Horaiţa este în jud. Neamţ. Un sat Horăiţa este în jud. 
Tutova. Aici şi un pârău mic cu asemenea -numire, Frunzescu, Dicţionar to- 
pografic p. 235. | | ... 

- 8 Vezi mai sus p. 88—89. . . 
9 Hasd. Arh. Ist. l: p..4—5.: | 

10 Dicţ. statistic al Romaniei 1 p. 102. - NI - 
11 Sate cu acest nume. se găsesc în jud. Vasluiu, Putna, Bacău, Covur- 

duiu, Neamţ, Dicţ. statistic al României 2 p. 982, 744, 644, „1 p. 62, 252, 
- +12 1. Bogdan, D..Şt, 1 p. 32—33, a | 

13 Ibid. 2 p. 25, e i e 
„= 14 Hoiseştii sânt. în com. Dumeşti, jud. Iași, Dicţ. statistic al. României 

1 p. 470, Harta stat. major, planşa Podul Iloaei. i.
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Martie 5 1;:1767 lulie 10 2. Intr'un uric din 6934 (1426) se vor- 
beşte «de satele vecine, . între care şi al lui Neag Bărbosul 3. Să 
fie vre-o legătură între Neag Bărbosul şi întemeietorul satului Neag- 

* şinţii, Negeştii 2—Prisaca din Cârligătură trebuie să fi fost în a- 
propiere de Negeşti.——La Terebne4 erau patru sate. Cozareuţii 

sânt pomeniţi în apropiere, într'un uric din 6987 (1479) Mai 24: 
_ poman wr kosapelpn'5.: Un sat cu acest nume, dar pe Răut, este 

pomenit în 6944 (1436) Iulie 176, şi în 6947 (1439) Iulie 27. 
Celelalte nu se pot identifica: în această parte8. Pe Ciuhur, din- 
colo de Prut9, erau alte sate.. Aş cerca să identific satul aşezat - 
pe această parte cu Cupcina, din judeţul Bălţi, aşezat pe Ciuhur 10. 
Satul se numeşte Brătăşani, întrun uric. din .7113 (1605) Martie 

13 11. ln 7141 (1633) Noemvrie 2, între. satele lui Dumitru Buhuş 
sânt şi: satele Cupcici şi Brătaşanii 12.. Tot la Ciuhur avea boerul 

Cupcici satul Mihailouţii, care poate e satul Mihăileni, din judeţul 

„Hotinului, între Ciuhur şi Racovăţ.13.— Vadul de Peatră nu-l potii- 

-dentifica, după Hartă şi Dicţionarul geografic. 'El este pomenit însă 
într'un uric: din 6945 (1437) Dechemvrie 20 14.—Nu pot identifica 
pe Hacişce Leşul.—Interesante sânt: numirile unor stăpâni ale.sa- 

telor înconjurătoare. Unul este Durnea Ceatariul 15. Intr'un docu- 

__1 Acad, Rom, Creşterea colecţiilor 1906 p. 94... : 
- 2 Ibid. 1911 p. 246: Varticii sau numit mai înainte Nejăşti, 

'3 Vezi mai sus p. 182, rândul 15 şi p. 184. -: - - 
4 Vezi mai sus p. 260, ! 

- 5 Ghib, Sur. 8 p. 90.. m 
6 Hurm. Doc. 1? p. 869...... - : 
7 lbid. p. 876. | Si . E 

„8 Pentru Micicova, cp. satul Măşcăuţi, pe Răut, volostea Criuleni, jud, 
Orheiu, Dicţ. geogr. al Basarabiei p, 143, Harta Basarabiei de Nour. Actele 
acestui sat la Arhiv. Stat. Iaşi. o - 

9 Vezi mai sus p. 269, rândul 29 p. 277, p. 258, rândul 18, p. 260. - 
10 Dicţ. geogr. al Basarabiei.p. 82, Harta Basarabiei de Nour. Pe Hartă 

sânt însemnate în acest loc două sate -Cupcino. . . i , 
, 11. Ghib. Sur: 20, p. 133, N. Iorga, Stud. şi Doc. 7 p. 209, întrun do= 
cument dela Iancul Sasul. L. T. Boga, Doc. Basarabene 6 (1929), Chişinău 

"12 Ghib. Sur. 2, p. 115. Satele Brătuşeni, pe Ciuhur, volostea Zăbri- 
ceni, jud. Bălţi, Dicţ.: geogr. al Basarabiei p. 36—37, Harta Basarabiei, de 

our ” : 
13 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 144, Harta Basarabiei, de Nour. Un. 

târguşor Mihăileni, pe Răut, este în jud. Bălţi, ibid. . RE 
14 Buletinul lon Neculce, fasc; 6 (1927) p. 347... ” 

„: “15 Intrun uric, din 6941: (1433) iunie 15 se. întăreşte lui Petru Durnea 
satul Durneşti, Arhiv. Stat. Bucureşti. In alt uric din 6959 (1451) . Octomvrie: 
17 se întăreşte lui Pătru Durnea o prisacă la Şacovăţ, Oreste Popescu, Câ- 
teva doc. mold. p. 6—7. Cp. şi satul Cetireni, pe apa Floriţoaia, volostea 
Ungheni, jud. Bălţi, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 53, Harta Basarabiei, de
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. ment din 7089 (1581) Septemvrie' 21 e vorba de o selişte de la 
obârşia Ciuhurului, anume Durniţii, care acum se cheamă Verbea 1. 
Satul Rotunda din apropiere de Mihăileni poate fi o amintire a 
Dumbrăvii rotunde 2.—Inspre Racovăț 3 era satul lui 'Tador, în altă - 
parte satul Neagouţi, pe care îl stăpânea Cupcici în 6937 (1429) 
Mai 27 şi pe care se pare că nu-l mai avea în 1431 4. Era apoi satul lui 
Grozea '5 şi satul lui Costici.. Acesta din urmă ne aminteşte satul 
'Costiceni, de pe malul Prutului, din judeţul Hotin 6, departe însă 
de aşezările lui Cupcici, dintre Ciuhur şi Racovăj. 

98. 

Mănăstirea - Bistriţa. 1431 Iulie 31. 

Alexandru - Voevod dăruieşte Mănăstirii” Bistrița două prisăci, una . 
la Lăpuşna şi alta la 1 Itohil şi casa di Crăciun din Peatra, 

+ ma(e)rie e ERIE AY aatttan Apa BOEROAA POCNOAAPĂ BEMAN Aca- 
„AARCROH BHaEMO UHHhI(A) cHMz -AHCTOAA HAINA None HSBOanan 
ECANI ASEPILMZ HAUIHMZ CVAVRICACMA N AdAN FEMRI. MONacTIIpS oye- 
menis npk(e)Trhku Boropoanuu ue «(eT) Nă GHCTpIIA PAE: E(c'7) cra 
pen Re(p) Racnaie AR nackkni 7, EAtă ua -acnamuert ui ApSra nackki 
14 MTZRRIAR IITE Bi RE TRE nackkakn AFCâVTHNA He Bpata W(7) 
MoH4cTrHpekni(Ț) ureaza ui cupe cei Adan nptapeurunemS: menacriipS 
ACAMA KpauSHeRa WTF RaMelia, Oe Race Ad t(c7) MonacTupezu o pu) 
CB BACRAB ACYOASAa uenepSuleito HHROANIE Na BR, 4 d TO e(cT) 
&'kpa rocneacraa Mn n Rrkpa ez 3aBaenu'ni(y) cHoRa reenoAcTEA MA 
HAiatia BOEBCARI WM CThika HI MEPpa Hi * BEpA nzckya BCAPA uauu(ţ). 
A KTO BI YOTkaz "To NopSUIHTII, PARCARI Ad. i(cr) npoxaarz w(7) 
reencaa n w(r) npbuneraia ere marepe ui w(r7) zeh(5) ceaTn(ţ) 
mate w(7) p'kea coerS ovrezanmin(5). nea u'lrou Acresera HA Bilc= 

Tenuu n a(r) âiâă (o) a. N a 

1 Acad. Rom. XL/534.' 
2 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 178, Harta Basarabiei, de Nour: . 
3 Vezi mai sus p. 263—264. N 
4 Ibid. p. 261, rândul i, p.. 263-264, 
5 Ibi - 
6 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 75, “Hartă Basarabiei, de. Nour. Cp. 

L, 7. Boga, Doc Basarabene:6 (1929), Chişinău, p. :24, într'un document din 
7127 (1619) Iunie 6. Cp. satul Costeşti, de la gura. Ciuhurului, în - jud. Bălţi, 
Dicţ. geogr. al Basarabiei, ibid. Acesta este foarte vechiu, de pe vremea lui 
Alexandru cel Bun, pomenit în 7007 (1499) August, 15, l. „ Bogdan, D „Şt. 2 
p. 130—131. | , . 

7 Sic. 

10 

15
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* Traducere. Cu mila lui: Dumnezeu, Noi Alexandru Voevod, 
Domnul "Țării Moldovii, cunoscut facem cu această carte a noas- | 

tră, pentru că am voit cu al nostru bun gând şi am dat Mănăs- 

tirii Adormirei Preasfintii Născătoarei de Dumnezeu, care este la 

Bistriţa, unde este stareţ Chir Vasilie, două prisăci, una la Lopuşna 

şi altă prisacă la Itchil, 'ca din aceste prisăci să nu se iee desea- 

tină din albinele mănăstireşti şi încă am dat mănăstirii zise mai 

înainte casă lui Crăciun din Piatra. Toate aceste să fie mănăstirei 
uric cu tot venitul, nestricat niciodată, în veci. 

lar la aceasta 'este credința Domniei mele şi credinţa iubiţilor 

fii ai Domniei mele, llieaş Voevod şi Stejcu şi Petru şi credinţa 

tuturor boerilor noştri. . | 
lar cine ar vrea să strice aceasta, să fie blăstămat de Domnul 

şi de Preacurata lui Maică şi de toti sfinţii, cari din veac bine au 

plăcut lui Dumnezeu. 

A scris Neagoe logofătul, în Bistrița, în anul 6939 lulie 31. 

Pergament cu pecetea pierdută, dela “care se păstrează 1 numai 

şnurul albastru, se află la Archiv. Stat. Bucureşti, M-rea Sf. Sava, 
laşi, pachet 23, nr. 1. Verso, însemnarea veche: sa nacukhi Ha 

HTEH(A) Hi na aonauno n Aw(a1) kpauSnw(R). E 

Pentru danii de prisăci ale Mănăstirii Bistriţa cp. uricele din 
„6919 (1411) Ianuarie 5, 6930 (1422) August 20, 6936 (1428) lu- 

lie 8, 6939 (1431) Fevruarie 61. Intre acestea era şi cea dela 
Itchil. Cp. apoi uricele din 6947 (1439). Septemvrie 132, 6952: 
(1444) Iunie 183, 6960 (1452) Fevruarie 244, 6963 (1455) Iunie. 
65'etc. Lopuşna este o vale, pârău şi-sat din judeţul Chişinău 6. 
Pârăul este pomenit şi în uricul din 7008 (1500): Dobrenii pe Lă- 
puşna 7, 

Foarte “interesantă este pomenirea târgului Peatra, 'care era 
aşa dar chiar în 1431. Ea e pomenită: şi în 6954 (1446) la- 
nuarie 258 şi 6961 (1453) Iunie 209. 

Uricul este foarte important pentru Istoria” bisericească : a Ro- 
mânilor. 

1 Vezi mai sus p, 50, 149-151, , 212-215, 311. 
: -2 Arhiv, Stat, Bucureşti. o 
3 Ghib. Sur. 2 p. 210-211. 

4 Hasd. Arh. Ist. 1: p. 141. 
! 3 Arhv Stat. Bucureşti. 
Eu icţ. geogr. na pjaarabiei 134, H 1 E Bord d al Das p. arta Băsarabiei, de Nour, 

ianiţchi Material p e "Uricariul 11 p. 64-65. 9 Ulianiţchi, Materiali p. 81-82, Uricariul 1 P: -"16-178,



1432 327 

99. 

Suceava. 1432 Dechemvrie 20. 

Alexandru Voevod întăreşte lui Balotă şi lui Oancea parte din Ta- 
mârtaşinți, dată lor de Giurgiu, pentru că-i plătiseră capul, 

întro pâră cu llieaş.. - 

Tr ma(c)Tir BiRTEO Ah aarBanApE RSEEOAA PSCNOAApă  SEatant 
MOAAARCKON SH4EMo uiutăin e ca anero(a) natun(a1) osie ro(r7) 
HETUNHRII Hafah "Taraaz Ha pita npb(A) manu. n cera(a) "Spit 
HAM WRSNUTA CROP Url, H Sa TOTI Pas ro(7) RS: Aaaa np! k(4) 
HAM ELOR UACTE W(7) cena w(r) Tampa Tautn(u)ui caSra() natuu(4) 
BanoTrk ui wanut. a wi ere HeRSmAn w(7) reu PACBRI, d AMI ECAMNI 
2RAASEAAIL HAI CAVPII, Ban9TS Hi wanuia ui Ada ECMRI HAM 'TOE CEAS 
TampaTatut (4). HI MpHAS:RHAH ECARI nu). Ri Hy SpuReRH, Ad (m) 

BSAETE eypu(k) ca eyekma Aeyoae(î) n Akrtat, n) n cvuSuaroata 
HYB 1 NpaSnSuaTeata Hy ni npamSpaTe() ua n pariaza RX) man. 
BanRuni() nenepviuene nuikoan(i) na kk, a XoTa(p) Ten uacTu Aa 
ESA(7) no eTapeas yoTapr, KSAa H3 RRRA WnBaau, a Ha To. (er) 
ilpa r(e)ea namere truutenuca(ti)uare aatăania pa ECEBOAnI Hi n'lkpa Rz3- 

ARBAcutaro eta r(e)samn naiată BOEBoAbI ni &kpa cuoke (4) r(e)zaan 
eTEuka H NETpA ui &Epa ten Are. nau) n e'kpa azebyb BOApA 
namu(:) H, Beankni($) ni maani(0). a ns naute(43) UBo'T-k RTo BSAr(T) 
r(e)Ant semani name, Aa ua) tienepSuiuri Haulero, Adria, dani IpeBni 
HMZ NOTEPZAHAZ HI yipknui(4), sauSze Aae(A) un sa NpARSP CAV:RBS, 
nu(c) reAewv(u) GHarnuntiz ATARI SV couaBk E E) „Sâ a(k) E 

- Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi: Alexandru' Voevod, 

Domn Ţării Moldovii, cunoscut facem cu această carte a noastră, 
că acest adevărat llieaş a pârît pe Giurgiu înaintea noastră. Şi a 
rămas Giurgiu să-şi răscumpere dela' noi gâtul său. Şi pentru a- 
ceastă gloabă, acest Giurgiu a dat înaintea noastră partea sa din 

sat din Tamârtaşinţi slugilor. noastre lui .Balotă şi Oancea şi ei l-au 
răscumpărat din această gloabă. lar noi am. miluit pe slugile noas- 

tre, pe Balotă şi pe Oancea şi le-am dat acest sat Tamârtaşinţi. 

Şi le-am adăugat către uricul lor, să le fie uric cu tot venitul şi 
copiilor lor şi. nepoților lor şi strănepoţilor lor. şi răstrănepoților lor 

şi fraţilor lor mai deaproape, nestricat niciodată, în veci. 
Iar. hotarul acestei părţi să fie după hotarul vechiu, pe unde 

din veac a umblat.
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Şi la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrisului 
Alexandru Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, Ilieaş 

Voevod şi credinţa fiilor Domniei mele, Steţcu şi Petru şi credinţa 

tuturor copiilor noştri şi credinţa tuturor boerilor noştri şi mari 

şi mici. 

“ lar-după viaţa noastră, cine va fi Domn Țării noastre, să nu 

le strice dania noastră, ci să le întăriască şi înputerniciască, pen- 

tru că le dăm lor, pentru dreaptă slujbă. . . . y 
A. scris Ghedeon, diacul Doamnei, în Suceava, în anul 6940 

Dechemvrie 20.  ? 

Pergament cu "pecetea cea mică atârnată, în Arhiva principală 
a Ministerului de externe din „Moscova, Pe pecete: nsuarh war 

CANARA BOR ALI. O planşă în | Bogdan, . Album paleografic mol- 
dovenesc nr. 20. “A fost „publicat cu abateri de Ulianiţchi, Mate- 

riali p.:34 şi Hurm. Doc. 1* p. 839. “in traducerea germană Wick, 

Woronetz und: Putna p.: 34. In “traducere românească î în Uricariul 
„l-p. 12. PE 

pu Despre satul Tamârtaşinţi a . fost vorba în uricele: din 6919 

(1411) Septemvrie 221. Este vreo legătriră între Giurgiu din 1432 
şi Şoldan Petru: şi Miclouş din 14117. | 

Documentul. este foarte important pentru Istoria vechiului drept 

românesc, cu toate că e foarte laconic, nespunându- ne vina mare, 
de-era să-şi piardă capul: — dacă trebuie să luăm lucrurile” ad lit- 

teram — Giurgiu faţă de Viaş, Satul întră în stăpânirea lui Ba- 
lotă şi Oancea. 

Dată 1432 nu e sigură. “Poate trebuie socotit anul dela Sep- 
temvrie- şi în acest caz, uricul ar fi din 1431 Dechemvrie 20. El 
a fost folosit ca dată pentru fixarea morţii lui Alexandru cel Bun 2. 

pă 
1432. 

- „Ispisoc din 6940 dela bătrânul domnu! Alexandru” Voevod, 
prin care au miluit pe Ivașcu Vladicicu i Fraţii lui, Petre şi luraşcu 

l vezi mai sus p. 92-96, ! i 
E nciul, Datele Cronicelor, Anal: Acad. Rom. seria 2-a, tom. 27 
(1905) p. 216-217, '220, 225, socoteşte 1432 şi moartea lui Alexandru cel: Bun o pune în 1433 Ianuarie IN. lorga, Observaţii de. cronologie cu privire la 
Moldova, în epoca lui Alexandru cel Bun, Conv. Lit, 39. (1905) p. 747-748, socoteşte 1431 şi moartea lui Alexandru cel B 
Vezi uricul din 6940 Ianuarie 4, “no pune la i Ianuarie 1432
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i Dancul şi nepotul lor Mile cu aceste două sate pe Vilie, anume 
Hodoracinţii şi Gvozdăuţii, moşii întregi, după hotarăle lor în pregiur 
arătate în sămne“, | ARE | | | 

(Extras din adresa divânului Cnejiei Moldovei din 1809 sep=- 
temvrie 4, cătră excelenţia sa d, sfetnicul de taină sinator prezident 
divanurilor Moldovii i! Valahii şi . cavaleriu. Sărehii Sărghievici 
Cuşnicov). E 

Regestul de mai sus a fost publicat de L. 7. Boga; Doc. | 
Basarabene 4 (1929), Chişinău p. 5. Dacă Alexandru cel Bun a 
murit la 1 lanuatie 1432, atunci uricul de mai sus trebuie să. fie 

„din 6940, Septemvrie—Dechemvrie şi poate 'din 1431. Uricul este 
„citat întrunul dela -Ştefan cel Mare, din 7011 (1503) Septemvrie 
30, când se vorbeşte de caagiia AURA HBANIKA BAAAHURORA . 

HBRAIRĂ RAZAHURA i Henpuiaie NO Baa wi WT AAA HAuere dat- 

BANANA ECEROAH ARA cea Ha RHAÎH - HA HMA Xoaoprkutui HN PRoa- 

Aweun, |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 230-231. - - 

Satele Hodoreacinţii şi Gvozdăuţii sânt Hădărăuţii. şi Gvăz- 
dăuţi din volostea Secureni, judeţul Hotin. — Vilia, vale şi 

pârău, e necunoscuţă âzi, după Dicţionarul geografic şi Hartă. E 

pomenită uneori însă, în trecut. Aşa în 7088 (1580) Aprilie 262, 
1095 (1587) Aprilie 223 etc. Numele Hodoreacinţilor vine dela 
Hodorac, al Gvozdăuţilor. dela slav. raesan. Satele erau şi îi în vea- 

cul al XIV-lea, | A Me 

O 

„1400 - 1432. 

Ispisoc dela Alexandru Vodă” Bătrânul, prin care dă Mitropo- 

. liei Sucevei Poiana Vlădicenilor.. | 

Regestul acesta îl dau după Etbiceanu, ist. Mitr. Mold. p. 22. 
Erbiceanu adaugă după Poiana Vlădicenilor, în paranteză : ţin. Ia- 

şilor. Originalul a făcut parte din actele Mitropoliei, duse" de Mi- 
tropolitul Dosoftei în Polonia şi azi rătăcite." “E curios că el nu € 

1 Dicţ. geogr. at: Basarabiei 'p 1, 107, “Harta Basarabiei de. Nour. 
"Primul sat aici se numeşte Hodorouți, i în Z, Arbore, Basarabia, p. 719 e el se nu- 

te Hodorosăuţi. 
mes L. T. pi Doc. Basarabene, 5 (1929), Chişinău, p. 35, 

3 lia. p. 43. | iai
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în Index Zolkieviensis. Aici sânt însă alte documente ce pomenesc 

de acest uric. Unul e din 7132 (1624) Martie 26, prin care se hă- 
răzeşte Mitropoliei dela Suceava, unde zac moaştele Sfântului loan 

cel Nou, între_ altele „locurile. numite _Poiana_Vladica_(Bojana VIa- 
- dyka) din jos de “Târgul laşi, ce le-a dăruit Alexandru Vodă cel.   

Bătrân, ca_să fie de pomenire, când a ieşit el şi cu boerii săi şi 
cu întregul popor. la. susnumita: Poiană, întru. întâmpinarea Sfân- 
tului loan cel Nou“ 1. Asemenea în două documente dela Miron 

Barnovschi 2. Dania e întărită şi în 7162 (1654) Martie 223. 
"Este vorba de satul Vlădiceni, din comuna Buciumi, judeţul 
laşi, lângă Iaşi4. Satul pleacă deci dela o poiană deschisă în codrii 

merei, de lângă Iaşi. Pe aici au trecut deci moaştele Sfântului Ioan, 

când au fost duse la Suceava 5. 

102, 
Suceava. 1432 laniiarie 4. 

lie Voevod dăruieşte boerului Vană şi soţiei sale Ana, două sate, 

Coşilouţi şi Stanulouţi, sub „Nesfoiu. 

+ MA(c)Tî% BG: MEI Haifa ROEROAA POENOAApt SEAMAH MOAAaSCKoSII 

UHHIMZ SHAMELITO € '€kată AHCTOME HAUINAMZ OVERA TO H4u% 
VB9H'TZ Han ro ceantinu(T) „UTSun 0te TO(7) HeTuuiniţi CASA ui 
Borapu(4) naurz, Bkpuhii nâut Ranz H Xena ere anna AZBHIEDE HErpHItA 
M cna H(Ț) anagera, aacaan ceai n(Ț) ccennere names Ma(C)TIR n 
Adan scai ma (oy)6 naunu Seman AB ceak na HAVE RCUIHAOBUA fi 
CTAnCțacRUuI Ne(4) ueezoriz, “Tor ce Wren (4) aa opu(k) ca nz- 
cz ACkoacatz n abreame n(g) ui ovnoyuare(4) HE) ni npaouețua- 
Toma n) 1 HpatpopkTroaz H(y) n nacemoț poas u(y) HHANOpULEuS 
HHRCANE Ha Bbtni: a XoTapă (koinnaonur(a) rep poa NOToROAA 
Mă ROME MECON, OGCAO Herpuitiut nacuikiui, w('r) ueczota Baac() .. 
W_EAA0ţ, NOIEPERA KO” CTIRKORAT aieaa, «r) WECKA, NONEpett4 ASEponat, 

“1 Candela (Cernăuţi), 3 (1884) p. 547. | 
2 Ibid. p. 548, 549, Aici se spune că Alexandru cel Bun : a ieşit, în în- 

tâmpinare cu mitropolitul, episcopii şi întreg poporul. : 
3 Ibid. p. 694 
4 Dicţ. geogr. al jud, laşi p. 251, Dicţ. statistic al României 1 p. 476. 

- 5 Asupra acestui fapt mi-a atras atenţia şi preotul C. Bobulescu, din 
Bucureşti. 

6 La Kozak lipseşte. 
7 La Dan: Stânca,
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4 (7) ASapotni cTaphi(4) YOTapeME, XOTApEANZ W(7) AREANISBA CEA, 
"a ua Te e(er) akpa uamere r(e)ga an (animemteaunare iaîn noeac(A) 

1 EBA EASAREAcHare ca r(e)pa Au poatatia ni Bhkpa Bpara r(e)e4 

MH MâHă BOrAatia,. BREpa Nana Ankataa H AETai ere, REpA Nana 

m opata dparonexare ui AkTrat ere, R'lpa nana Bitu 1, nkpa nana 

RSpiita ABSpiiuika H Akai Erc, hp mata Aaa H Akai ere, B'pa 
NâHa Kenunua, “Bkpa natia neata îi Abe ere, R'Epa nana AzM(a)seyIua 

ETOAnHKA, EBA Nana ROSA MANApORHUA, B'lipa Natia A430p0, EPA 
Na CPAnuSaa BpATa A430pERă, EEpa nana tpediSaa n EpaTa Ere natia 
MRIBApH si Are 'n(y), Rpa nana BZACLIA Vata, REpA nănta TOAnI 

igopunuraa n ekpa esck() Boripz namn(x) Beanttu(y) n maani(y). 4 

NO Haultii :RH(ROT)k ROPO BA HSBEPETA POCNOAAPEMZ GRITIL CV .HALIIE 

Seman ac(a)aageken nani (w(7) are Ham)n(5)2. nani w(7) pariu 
“ NaNIH() Han Kere B& IISEEPETE BBITU, TOTA 1PCBNI (Henopot umi(a))2 

HANIETO Adiila, AAN: ISBN HAZ STREBAHAZ Hi cykpknii(A), Banoțăe Adari 
(ECAU EMO BA EPO Npa)aoy9 H p'bpuS CASES. a HA BOAmte3 (noyTaep- 

“MENÎE CEMOV BRIUIENNCAnHOCAOY: BrAkan) ECAH CASK Ham BEpHC- . 

ACY (Nanov HEOEBI AOTSAETOY IHCATU H ntuațrh Han) npn&'ciTu 

K CEA BALIEMO AHCTOV, nu(c) năntaKe “AÎARA uSnunuegz cv cou(:Rb) 

a at(7) sum re(u) a. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 

Țării Moldovii,. facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor, 

cari vor căuta la dânsa sau o .vor -auzi Citindu-se, că această 

adevărată slugă -şi. boier al. nostru, credinciosul pan Vană şi 

femeia lui Ana, fiica lui Negre, şi fiul lor Audreiu, i-am miluit 

cu osebita noastră milă şi li-am dat în Ţara noastră două sate, 

anume Coşilouţii şi Stanulouţii sub. Nesfoiu. “Toate aceste.-să le fie 

uric cu tot venitul şi copiilor lor şi „nepoților lor. şi strănepoților 

lor şi răstrănepoţilor lor şi îniregului neam al lor, nestricat nici 0o- 

dată, în veci. | 
lar hotarul Coşilouţitor, în sus, pe pârăul: Ruda, la capătul 

Nesfoiului, înprejurul prisăcii lui Negrea, de la Nesioiu pe val .... 
despre val, deacurmezişul cătră păduricea lui Stiuco, de la pădurice 

deacurmezişul dumbrăvii, iar de la dumbravă pe vechiul hotar, pe 

hotarul de:ia satul lui Liuban.. 
Şi la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrisului: 

1 La Kozak: %WauH, La Dan: Jălce. 
2 La Kozak lipseşte. 
3 La Kozak: BOAKEr, 

> 

1Q 
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20
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llie Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, Roman şi cre- 
dinţa fratelui. Domniei mele, pan Bogdan, credința panului Mihail 

şi a copiilor lui; credința panului Giurgiu de la Frătăuţi şi a co- 

piilor lui, credinţa -panului Vâlcea, credinţa panului Giurgiu vornicul 

şi a copiilor lui, credința panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului 

-Cupcici, credinţa . panului Isaiea şi a copiilor lui, credinţa panului 

Dămăcuş stolnicul, credinţa panului Cozma Şandrovici, credinţa pa- 
nului Lazăr, credinţa panului Stanciul, fratele lui Lazăr, credinţa pa- 

nului Şteful şi a: fratelui său pan Mândrea şi a copiilor. lor, cre- 

-dința: panului Băloş ceaşnicul, credința panului Toma vornicel şi 
credința tuturor boerilor noştri: mari şi mici. 

lar după viaţa noastră,. pe cine Dumnezeu va! alege să fie 
Domn în Ţara noastră. moldovenească,, sau. din copiii noştri sau 

-din -fraţii noştri sau pe cine .Dumnezeu va alege. să 'fie, acela să 
nu strice daniă noastră, ci să le întăriască şi înputerniciască, 

pentru că-i-am dat pentru a lui dreaptă şi credincioasă. slujbă.. | 

Tar pentru mai mare întăritură acestor toate mai sus scrise, 

am poruncit slugii noastre; credinciosului pan Neagoie logofătul, 

“să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

A scris Paşco, diacul lui Cupcici, în Suceava; în anul 6940 Ia- 
nuarie 4. , A 

Pergament cu pecetea lipsă se păstrează în Mănăstirea Su- . 
.ceviţa din Bucovina, sub nr. 500. In câteva locuri uricul e stricat. 

A fost publicat de Kozak, Rezultate,: în Archiv. f. si. Philologie 15 

„pp. 196—198. Un rezumatîn româneşte a dat.Dan, Mănăstirea Su- 

cevița p. 121... Ma Ma : 
" Am pus data de an 1432, socotind stilul dela 1 Ianuarie, dar 

„“ea:nu e absolut. sigură, putând fi şi 1433, socotind stilul de la 
Martie 1. Alexandru cel Bun a murit în ziua de 1 lanurie 1432 ori 
14332. In caz când Alexandru a murit în 1433, am putea. admite 
-data 1432 lanuatie 4, numai considerând -că Ifie ar fi putut da urice 
ca asociat ce era la Domnia părintelui - său, Alexandru cel Bun 3, 

"1 Cp. D. Onciul, Datele. Cronicelor, Anal, Acad, Rom. seria 2-a, tom. 
27 (195) sec. ist. p, 219-220, Din Istoria .României, Bucureşti, 1914, p. 184, G. Popovici, Anul dela Martie, Conv. Lit, 39 (1995) p.:195, 219, 221: „regimul 
„anului dela 1 Martie se constată în Moldova, pentru epoca lui Alexandru cel 
Bun“, În ziarul Epoca din 1995, anul 11, nr. 182: „Cronologia dela Septem- 
brie, pare a fi fost în uz în Moldova, în primul secol dela întemeierea ei.,. 
ipoteza anului dela Martie pentru vremea lui Alexandru cel Bun, . ea trebuie 
privită drept căzută“, a N d catia 

2 D, Onciul cit. p, 216-210, 225. a 
3 1. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia-p. 33, 49, N. torga, Stud. şi
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acesta fiind în cursul anului 1432 ocupat cu Turcii şi Polonii 1. 

Ceia ce s'ar opune e faptul că e foarte greu de admis că în acest: 
caz llie Voevod la formula mărturiei din uric nu l-ar fi pus şi pe 
tatăl, Alexandru cel Bun, Domnul: de drept, ci numai pe fiul Roman: 

şi pe fratele Bogdan. Un argument nu slab contra acestui fel de: 
calcul al anilor, dela Martie, în 1432-1433, e faptulcă nu se poate: 

„uşor admite că un număr cu totul limitat de scriitori de urice, doi: 

sau trei, să fi ţinut această socoteală, şovăind, în acelaş an, între 

1 lanuarie şi 1 Martie. Şi totuşi aşa se pare2. : 
- Satele de care e vorba în uric sânt. în judeţul Hotin. Coşi- 

louţii se numeşte Coşuleni 3, iar Stanulouţii, prin metateză  Stănileşti,. 

amândouă în volostea cu acest nume4. La miazănoapte de Stăni- 

leşti, în aceiaşi voloste, este şi satul Nesvoia, Nesfoiul din 14335.. 
In aceiaşi voloste, chiar lângă Coşuleni, ca şi acesta pe malul Pru- 

tului, este şi satul Negrinţi6, care ne aminteşte de Negrea şi pri- 

Doc. 6 p. 652-655, Geschichte des rum. Volkes 2 p. 534, Histoire des Rou-— 
mains et de leur Civilisation, Paris 1920, tableau chronologique [, ediţia ro— 
mână, Bucureşti, 1930 p. 291. e a II aa 

1 N. lorga, Stud. şi Doc, cit., Chilia şi Cetatea Albă p. 90, 302. a 

2 N. Iorga, Observaţii de cronologie cu privire la Moldova în epoca. 
lui Alexandru cel Bun, Conv. Lit. 39 (1905) p. 746-751, după ce spune că un: 

„act teutonic adus de G. Popovici cuprinde dovada deplină că nu se socotea. 
anul în' Moldova dela Martle, spune că anul începea şi dela 1 Martie, „căci 
într'o cancelarie aşa de nouă, nu poate fi vorba de o normă fixă“, Alexandru 
cel Bun a murit în 1432 Ianuarie 1]. 1. Bogdan, Relaţiile “Ţării Româneşti cu. 
Braşovul şi Ţara Ungurească, 1905, p. XLVII,.admite şi anul dela 1 Martie: 
„Cum se constată din unele indicii pentru Moldova, o influenţă.-rusească, ce 
dispare îndată după Alexandru cel Bun“, dar şi dela 1 lanuarie: „cum se con- 
stată tot pentru Moldova, în sec. XV, o influenţă ungurească sau polonă“. A. 
D. Xenopol, Ist. Rom. ed. 2 (1914) 4 p. 364-365, admite se pare toate stilu— 
rile, pentru Moldova. C. Giurescu, Câteva cuvinte asupra vechei cronologii 
româneşti, Conv. Lit. 34 (1900) p. 695, 739, 745, admite ca fapt general, în 

Moldova, dela întemeierea statului, până în secolul 16-lea, începutul anului la 
1 Ianuarie. Pentru moartea lui Alexandru cel Bun, admite 1434 Ianuarie 1. |. 
Minea, Principatele române şi politica orientală a împăratului Sigismund, 1919, 

p. 225-231, după ce face istoricul chestiunei, admite data de 1 Ianuarie, ca 

fiind a morţii lui Alexandru cel Bun. La fel în Informaţiile româneşti ale cro-- 

__nicii lui loan Dlugosz, lași, 1926, p. 20. 1. Vlădescu, Inceputul anului în cro- 
nicile moldoveneşti până ia Ureche, Anal, Acad. Rom. seria 3-a, tom. 4 (1925),. 
secţ. ist. p. 435-465, admite ca început al anului, în cronici, 1 Ianuarie, Cp. ]l. 
Bogdan, Cronice inedite p. 35, 120, Vechile cronice. mold. p. 143, 188, C. Giu-. 
rescu, Letooiseţul "Țării Moldovei până la Aron -Vodă p. 27. G. Nicolăiasa, 
Chestiuni practice de cronologie românească. veche, Revista Arhivelor, Bu- 

curești, nr. 4 (1927) p. 9-18, pentru epoca ce.he interesează,-admite: „se va 

socoti după regula Giurescu, adică adoptându-se stilul: de 1 Ianuarie, pentru 

toate scriptele. (Insă nu vom proceda cu prea: mare incredere şi uşurinţă, dată. 

fiind şi posibilitatea altui stil: de 1 Septemvrie sau poate şi.de' 1 Martie)“. 
3 Dicţ, geogr. al Basarabiei p. 76. Harta Basarabiei, de Nour.-- ! 
4 Ibid. p. 195-196. ÎN a 
5 Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 150, Harta Basarabiei,- de Nour. 

iG,
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saca 'lui, din uric.—Pârăul Ruda e necunoscut.—Se vede că boerul 
Liuban l avea şi în această parte sate, căci celelalte de peste Prut, 

-din ținutul Dorohoiului, între care satul Ibăneşti, Cordăreni, sânt 
-departe 2, 

Boerul Vană nu e totuna cu Vană vornicul, „care â murit pru- 
'babil în 14253. Vană din uricul din :1433 nu era boer de divan. 
Soţia lui Ana era fiica boerului Negrea, care e totuna cu Negrea 
“vornicul. Acesta apare întăia oară în 6911 (1403) Ianuarie 74, 
apoi în 6916 (1408) Septemvrie 165, 6917 (1409) Ianuarie 286, 
Aprilie -18 7, Noemvrie 188, 6918 (1410) Fevruarie 159, Martie 1510, 
6919 (1411) Aprilie 1411, lunie 28, ca Negru Bârlădeanul 12, Sep- 
ttemvrie 22 13, 6920 (1412). Aprilie 3 14, 6922 (1414) August 215, 
Dechemvrie 2016, 6923 (1415) Aprilie 13 17, în 6927 (1419) Aprilie 
-8 15, 6928 (1420) Aprilie .25 19, în 6929 (1421) 20, 6930 (1422) 
Martie 1221, August 2022, Dechemvrie 2523, în 0931 (1423) Mar- 
tie 1224, Martie 3125, în 6932 (1424) Fevruarie 16 26, August 
2627, în 6933 (1425) Ianuarie. 3028, Mai 1229, în 6934 (1426) 
August 1230, 6935 (1427) August 1831, Septemvrie 1432, Sep- 

1 Vezi mai sus p. 186, 269, rândul 25, p. 215-276. Cp uricul din 6939 
(1431) lunie 15, mai sus p. 317, rândul 17. 

2 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 188, 50. 
3 Vezi mai sus p. 278-279, 
4 Ibid. p. 47, rândul 8. 
5 Ibid. p. 61, rândul 14, 
6 Ibid. p. 65, rândul 17. 

_7 Ibid. p. 70, rândul 4, 
8 Ibid. p. 73, rândul 5. 
9 lbid, 75, rândul 23, 

10 lbid. p. 78, rândul 13. 
11 Ibid. p. 81, rândul 20, 

112 Ibid. 85, rândul 7. 
13 lbid. 92, rândul 19 şi p. 95, rândul 14. . 

„+14 Ibid. p. 97, rândul 14. 
"15 Ibid, p. 104, rândul 2 şi p. 103, rândul 27, 
16 lbid. 12, rândul 1. . 

- 17 lbid. 116, rândul 23. 
18 Ibid. p. 132, rândul 9. 

':19 Ibid. p. 136, rândul 7. 
rândul 12, Lă 145, 20 Ibid. 144, 

21. Ibid. 147, rândul 28, 
22 Ibid. 150, rândul 8. 
23 Ibid, p. 151, rândul 19, 

- 24 Ibid, 154, rândul 14. 
25 Ibid. p. 157, rândul 7. 

„26 lbid, p. 162, rândul 20, 
».21 lbid, p. 166, rândul 9, 

28 Ibid. p. 169, rândul 7, 
29 Ibid. p. 173, rândul 25. _ 
30 Ibid, 
31 Ibid. 

: 32 Ibid. 

178, rândul 22, 
189, rândul 12, 

„ 191, rândul 2. s
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temvrie 161, Octomvrie 152, 6936 (1428) Fevruarie 163,. Apri- 
“lie 154,. lulie 85, Iulie 246, Iulie 297, August 178, Septem- 
vrie 3 9, Dechemvrie 410, Dechemvrie 2811, în 6937 (1429) 
Ianuarie 10 12, Fevruarie 113, Fevruarie 1014, Aprilie 1715, Mai 

27.16, Iunie 1 17, Iunie 3 18, Iunie 1919, Septemvrie 120, Septera- 
vrie 24 21. Aceasta este ultima 'oară, când apare în documente. In 
această vreme va îi murit. Nu pot stabili nici o legătură între 
dânsul şi Duma Negru, Crâstea Negru, Fete Negru, Tador Negru, 
Costea Negru, lacuş Negru şi Vlad Negru. lliaş al Negrului, din 

„6944 (1436) Septemvrie 1922, 6947 (1439) Martie 1223, Aprilie 
„324, este însă fiul său. Pentru neamul lui Negre aflăm date în 
uricul din 7001 (1493) Martie 7 25, 7005 (1497)26, 7003 (1495). 
Fevruarie 5 27, 7003 (1495) Ianuarie 2428, 7035 (1427) Martie 
1529. Din el sânt scoboritori boerii lui Ştefan cel Mare, Costea 
diac, Toader diac, Luca, Nichita, lon dascalul. Curtea boerului Ne- 
grea “era la Gâdinţi, în judeţul Roman 30. Satele lui, cunoscute, 
sânt Gâdinţii la Roman, Negreştii, Alexeştii, Bârzeşti, la Vaslui, pe 
Rahova, Crâstoi, Bilcarii, Curteştii, apoi pe Bârlad, Todirenii, Liu- 

1 Ibid. p. 193, rândul 21. 
2 lbid. p. 196, rândul 27. 
3 Ibid. p. 202, rândul 20. 
4 Ibid. p. 207, rândul 5. - 
5 lbid. p. 213, rândul 12, 
6 Ibid. p. 216, rândul 10, - 
7 lbid. p. 218, rândul 20. - 
8 Ibid. p. 221, rândul 16. 
9 ibid. p. 224, rândul 19. 

10 Ibid. p. 228, rândul 17. 
11 lbid.'p. 231, rândul 7 şi p. 233, rândul 29, 
12 Ibid. p. 239, rândul 25. , | - 
13 Ibid. p.. 242, rândul 24. Sa e, 
14 lbid, p. 249, rândul 14, : - - - i - 
15 Ibid. p.. 258, rândul 26. 
16 Ibid.'p. 261, rândul 21 
17 Ibid. p. 267, rândul 6. 
18 Ibid. p. 270. rândul 12, 
19 Ibid. p. 280, rândul 26 
20 Ibid. p. 287, rândul 29. 
21. Ibid. p. 291, rândul 6. 
22 Hurm. Doc. 1* p. 865, 
23 Uricariul 18 p. 13-16. 

25 | Boat DS Al, 17: 5 ogdan, p.. 14- 
28 Suretîn colecţia mea. Buletinul Ion Neculce, fasc. 3 (4523) p p. 109. . 
27 i. Bogdan, D. Şt. 2 p. 70-71, La 73 spiţa e" întrucâtva greşită. 
28 L. T. Boga, Doc. Basarabene 4 (1929), Chişinău, p- 13, 
29 Ghib, Sur. î'p 119. | - 
30 Vezi mai sus p. 269, 273,
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" deştii, apoi pe Nistru, Rizina, Cinişeuţii, Zahorna, Horodiştea ş. a. 

10 

“Satele Coşilouţii 'şi Stanulouţii de la Hotin sânt foarte vechi. 
Cel dintăi îşi.va fi trăgând numele dela vre-un boer Coşilă, cum - 
e tatăl boerului Steţcu, pomenit în urice, ca cel din 6945 (1437) 

Fevruarie 241, în 6946 (1438) Fevruarie' 232, 6947 (1439) Iulie 

153. Satul al doilea îşi trage numele de la un străvechiu Stănilă 4. 
Foarte interesantă în uric e: mărturia lui „Bogdan, tatăl lui 

Ştefari cel Mare. 

103: 

| Suceava. 1432 lanuarie 13. 

- Die Voevod întăreşte lui Oanică două sate a djia, | 
E Onicenii şi Vicoleanii. 

„Suret de pe uricul lui Ilia Vvod. pe satul Oniceanii de pe 
Jijia, din anul 6940 Ghen. 13.' Ma 

Cu mila lui Dumnezău, Noi-lliia - Vvd., Domnul Țării Mol- 

dovii, facem înştiinţare cu această carte a noastră tuturor, carii 

pe dânsa o vor vedea sau cetindu-să vor. auzi, iată acela adevă- 

rată slugă noastră Oanica au slujit noao' cu dreaptă şi. credincioa- 
să slujbă. Pentru aceia văzârid noi a lui dreaptă şi credincioasă 
Slujbă cea către noi, l-am miluit pre dânsul cu.a noastră osăbită 

- milă şi i-am dat lui întru a noastră Ţară a Moldovii doao sate la 

15 

Jijiia, unde iaste casa lui, iară alt sat,.anume Vicoleanii, ca să fie 
„lui aceale uric, cu tot venitul, lui şi feciorilor: lui şi nepoților lui 
şi strănepoţilor lui şi feciorilor strănepoţilor lui şi celor mai dea- 
proape, fraţilor şi surorilor lui, neruşuit. nici. odănăoară, în veaci. 

lar hotarul acelor sate să fie după vechiul hotar, pe unde 
din veac au îmblat. 

Şi la aceasta iaste: credinţa Domiiei. noastre” mai sus scris, 
Noi lliia Vvd. şi credinţa fraţilor noştri Steţca şi Petra” şi credința 
prea iubit fiiului Domniei noastre, Roman Vvd.: i. prot. 

. Au scris în Suceava Ghedeon, la: anul 6940 Ghen, 13, - 

1 Wick. Sct. Onufri p. 173-175, Woronetz, und Putna 2. p. 181. 
2 Arhiv. Stat. Bucureşti: B..r. cTemta KOINAoEHUa, 
3 Acad. Rom, ms. 126, dăruit de I.. Bogdan. 

tălineşti, prin metateză, ca şi' satul dela Fălci u, St : Stănileşti, cum era de 'ex. în 7001: (1493) Noemvrie 4, Sting T us p. 31—32, Aici coniundat de 1. Bogdan cu cel din jud, Hotin. .
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- (Cu porunca Sfinţiei Sale părintelui arhimandritului Anthim, 
fiind egumen, s-au tălmăcit de mine, , Hagi Gherasim, leromonah 

Putneanul, la anul 1786 Martie 3). 

. Suretul acesta se e păstrează la Acad. “Rom. V/14. “Originalul 
acestui uric, ca şi cel din 6966 (1458) Iunie 81 şi cel din.'7062 
(1554) Martie 202, nu se păstrează. Se vede” că lesau luat de la 
Mănăstirea Probota, a căreia a fost satul Oniceni, călugării. greci, 
la secularizare. Cel din. 6937 (1429) Iunie 1 se păstra la Arhiv. 
Stat. Bucureşti 3.. Uricul din 6940 Ianuarie 13 a fost cunoscut, .. 
ca primul document al lui. llie Voevod,.de D. Onciul, Datele Cro- 

nicelor, Anal. Acad.. Rom. -seria 2-a, tom, 27 (1905), „secţ. ist.: p. 

219, 220, N. Iorga, Stud. şi Doc. 6 p. 652, 653, Observaţii de 
cronologie cu privire la Moldova, Conv. Lit, 39 (1905). p. 748, G. 

Popovici, Anul dela Martie, Conv. Lit. 39 (1905) p. 195,.1. Minea, . 
Principatele române . şi politica orientală -a împăratului Sigismund, 
1919 p.:231. . e (O 

Pentru: data de 1432, care. poate. fi şi. 1433, vezi observați 
dela” uricul din 6940 (1432) Ianuarie 4. 
_.. Mai sus p. 267 a fost vorba de Onică şi îs “satul. Oniceni. 
Al doilea sat Viforenii este în judeţul Botoşani, pe Jijia 4,- Numele 

îi vine dela Vifor. In apropiere, la Turia, în uricul din 6933 3 (1425) 
Ianuarie 30, găsim localitatea Vicole 5. 

104: Ă a - a i SE | 

A Ne 

N 

“Suceava. 1432. lanuarie 17.. 

„Mie Voevod dărueşte lui Dragoş dela” Stamnic: un sat, 

unde este casa lui, la Stamnic. 

ma(e)Ti Beto AVI" HATA EOEBOAA- rocneAap% SEMNA AOAAABEROI 
WHHHAZ SHamtenirPo Hecbatn aneTo(A) Hauiti(44) oyckath KTO ta Hb O3= 

pur) Ha" ere 'oyeamituuire: umSun oxte 'T976 HeTHUNHIH CASA nau) 
 ADATOIA. we) erau) casiu(s) Has npaBoR) n 1 EEAHSR, CASIO, 

1 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 12—13,. A 
„. 2 N. lorga, Stud..şi. Doc, 6 p. 75, Alei greşată de tipar: Obicenii pe 

Jăjâe, în loc de Oniceni.: | | 

3 Vezi mai sus p. 267—268, : Ia 
4 Dicţ, statistic al.României :1 p. 104, - 

„5 Vezi mai sus p. 168, rândul 19, p. 172, 
6 Sic. ...
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(a) ani ana'bemn “ere npatSte n B'kguSi caste ao tac) maac- 

Baâi ECAVRI - EPO.::WCOBHOIR HAUIEIO MA(C)TII ri Ada cati AS. oV 
ALIEN SEAMA FAMO .CFAO TAE E(CT)-AOAB. EPO Ha CTAMHHRS:  TOE Ups 

BEI EMS o pu(k) ca Bzcban AKA FAS n ĂETeME eroi cpiiS- 
UATOAA cre npaSuiSaaToAR ere: 1 DpâiSpaToată ere și  anganuiu(44)- 
Bparia(44) ere, - MEnopSuutHo * HMROAMRE * Ha BEER, 4 XOTAPZ AA HAZ 
ESAETI no eTapoar XoTapr "RAa “wvanrzar(rr) (PoE) ctao- SERA, d Ha 

"re (er), apa r(c)ea Haulero “RBIINENHCAHAFO HALA BOEEOARI FI “nkpa 

EpaTiA r(ea Ram CTEuRa- H_NETpA H BOTAAHCRA. i Bkpa RESAPBAEHArO 
cna r(eA)ea Mu pomana: n aripa azc(X) are namu() Hu B'Epa Be - 

A0% nami(%), Rkpa nana MHkataa 4 ATEI ro, IEpa mata Bazin n 
Ab re: ere, Brlpa nana: pita pa'retexe(P) H Ateren ere, pa nana 

Spa Aneptula un BBATĂN: Eco, Mana - wiepSoa” si M(zHApu, Bkpa fata 

kvnunua,: BEpa: nana AA HA rai ere, - Bkpa ana neaa-u Akai 
tre, cbpa nana OVURAATA, eEpa MANA AASAPA 1 BpăTă ro: cfanuvad, 
Rkpă' nana: Borsa, E'kpă nana: AzmMzakSula ETOAHHRA, “REA Nân4 Ba- 

asia amina n pkpa Bek(y) Boapz naunu(y) moaca) 1 Br 
anni) ni Maani($). a no narue(a) unor io! BSAr(7) 'roeneAapă 
seman name (7) Bparin matnu (3) (nau w(T). Are: “namu(5) Han - 
BS(A) RT KOro 4 NSBEpETb; Ter) MO BI HAR: uenopSiu(4) Mau £- 

““ro'dania; aa. Apo. Bi n(A) op bntab n NOTBEPAMAR. a uă RCANIFE 

_nOTREpR(A)enie Tens Bees Baltic ani OAS” Bea cati caSSk Ha- 
uemS ppneas nauS ukroceri- aorogers uicaru n npugkeuru Hau$ 
neua(7) n cemS. ancr$S Haus, or couatt Bgak(7) Sâ) rin) ai. 
nică reatw(u) dak). 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie - Voevod, Domnul 
Țării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră tu- 

turor, cari vor căuta la dânsa sau. o vor auzi citindu-se, că âceastă. 

adevărată slugă a noastră, Dragoş dela Stamnic, ne-a slujit nouă. 

„cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De: aceia, noi văzându-l cu dreaptă. 
şi credincioasă Slujbă cătră, noi,. l-am miluit: cu osebită noastră. 
milă şi i-am dat în Țara noastră un. sat, unde. este, casa lui, la: 
Stamnic, Acesta să-i fie lui uric, cu tot “venitul, lui şi copiilor 
1ui şi nepoților lui şi “strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui şi fra- 
fior lui celor mai deaproape, nestricat niciodată; în :veci,.: . 

--- lar hotarul să. le. fie după' vechiul hotar, pe unde trzește acest: 
sat, din veac. Vaz a 

Şi la aceasta este: credinţa, Doraniei noastre, mai sus scri- 
sului Ilie Voevod şi credința fraţilor” Domniei mele, Stejcu' şi Petru 

  Da și



1432. | 339 

-şi Bogdan şi credinţa iubitului. fiu al Domniei : tele Roman, şi- -cre= 
„dinţa tuturor. copiilor noştri. şi :credinţa boerilor noştri, credinţa pa- 
“nului Mihail .şi.a copiilor. lui, credinţa” panului Vâlcea: şi a copiilor 
“lui, credinţa. panului” Giurgiu dela. Frătăuţi şi a copiilor lui, credința 
-panului. Giurgiu :vornic' şi a: fraţilor lui,: pan Ştetul şi Mândrea, cre- 
dinţa panului: Cupcici, credinţa 'panului Dan -şi a. copiilor lui,. cre- 
-dinţa panului Isaiea” şi:a copiilor lui,: credinţa “panului 'Uncleată, 
credința panului: Lazăr şi a fratelui său, Stanciul, credinţa panului 
-Boguş, credinţa .panului  Dămăcuş' stolnic, 'credinţa -panului Băloş 
:ceaşnic şi credința tuturor: boerilori r; noştri moldoveni şi "mari: şi 
mici, cc. pi 

lar: după. Viaţa noastră, cine va fi Domn: “Ţării noastre, din. 

raţii noştri .sau .din copiii noştri. sau. ori pe cine: Dumnezeu Na a- 
lege să fie, acela să. nu, strice dania; ci să - le. întăriască. şi! impur 

-terniciască; : dz ii ZI i 

Şi pentru mai - nare întăritară. acestor . toate: mai sus scrise, 
- am poruncit. slugii - noastre, . credinciosului” pan. Neagoe! logofătul, 

să scrie şi. să lege pecetea .noastră 'cătră această 'carte a-'noâstră. 
In Suceava, în anul 69:40) Ianuarie 17. 

A scris Ghedeon diac. ... 

Pergament cu pecetea pierdută, de la care se păstrează şnu- 
zrul_ roşu. şi, albastru, e la: d,. Ghibănescu, laşi, care îl are dela ele- 

:vul. normalist Ibănescu,- din. satul Albeşti, judeţul Vasluiu. Asupra 
datei de an a uricului cineva a încercat o falşificare : pe: s a: în- 
cercat să-l preiacă în 3, pe u în a, iar cifra a treia a,ras-o scri- 
ind deasupra «.:5 şi-n, se cunosc. destul de” bine, „a treia cifră 

“însă nu.:Ea ma “putut fi decât'm şi. „judecând după „spaţiu data 

“cuprindea: numai 3 Cifre, aşa! că e. greu. „de : admis: că după ma 

putut îi şi a, adecă data 'să fie: SUA4; cum! crede d, „Ghibănescu, 
.care a publicat uricul în' Sur. 2 „p..163- 168,. şi cum “am crezut şi - 
-eu întrun anume moment, Pe îndoitura uricului: „uric sârbesc din 
-vlet 7146 Ghen. 17“ (deci altă încercare de: falşificare a uricului), 

Pentru data 1432, care poate. îi” “şi 1433, Vezi uricul din 6940 
-(1432) Ianuarie 4. 

Este vorba de satul Albeşti, plasa Stavnic, judeţii Văsluiu 1, 
“Satul este pomenit şi în alte urice, din „6959, 042) Iulie 102, 

  

i Dicţ. geogr. al jud, Vastuiu p. 13, Dicţ. statistie: al României? p. 986. 
2 Ghib. Sur. 2 p. 167 şi Sur. 18 p. 154 (aici data -e lulie.19)..:
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"6972: (1464)1, 6977 (1469) Iunie 52. Satul îşi are numele de la 
un străvechiu Albu3.... Stavnicul, numit. şi: Stamnicul, Stemnicul, 
Stevnicul e un pârău: ce izvorăşte din codrii Cârligăturii şi se varsă 
în Bârlad, din: jos de Negreşti 4. El: e: pomenit de multe ori în u-- 

rice. Cea mai . veche amintire: o, am în uricul din: 1433 Ianuarie î7,. 
apoi în -6950 (1442) August 30: crisunaw (locativ)5, în 6951. 
(1443) -Mai 31: cragunuk (locativ) 6, - 6964 (1456) Fevruarie 18:: 
eragunuk (locativ)7, în 6977. (1469) Iunie 5: ereunks (locativ) 8,. 
6973 (1465) Martie 3: crannnuk (locativ)9, 6995 (1487) Martie 
6: Stavnec 10, - 6992 (1484):- Stemnic!1, 6996 (1488) Martie 1:: 
creunu'l (locativ) 12, 6998 (1490) Ianuarie 14: cresuu sau crea- 
unk 13, 6999 (1491). Octomvrie 15: Stebnicului 14, 7003 (1495), 
Ianuarie 25 :: Stemnic 15, 7010:(1502) Martie 14: „CTEBuHWEAA (ge- 
netiv) 16, etc. Numele e slav, dela cae, 'lac. 

Dragoş dela Stamnic să fie în legătură cu Giurgiă. Drăgu-- 
şanul, din uricul din 6951 (1443) Mai 3117, când i se: întăreşte 
Satul de pe Stavnic, Drăguşeni ? “Intrebarea se pune, mai ales'că 

satele Albeşti şi Drăguşeni sânt aproape unul de altul. 

105. 

1432 Martie 6. 

„6940 Martie. 6. .Un ispisoc. sârbesc dela. Doinnul lie Vvd. 
- cu “tăimăcirea. lui, prin care dă lui Hristea lucaşanul moșia Oşlo- 

benii pe Cracău“. e: 

* 2.1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 87. , 
1 Ibid. p. 135-136, Ghisi. Sur. 2 p. 168. Cp, Uricariul 6 p. 294, 303. 
3 Satele cu. acest nume sânt foarte numeroase. In Moldova se mai gă-— 

sesc în ud. Botoşani, Fălciu, laşi, Dicţ. statistic al României 1 p. 116, 382, 474. 
Dicţ. geogr. al jud. Iaşi, p. 214,Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 171. 

Aici P 173, Stemnicul e alt pârău ca Stavnicul. 
5 Arhiva Sf. Spiridon, din Iaşi, moşia Dumeşti, pachet” 4 nr, 1, Ghib.. 

Isp. 3 p. 13-16 (cu data August 10), Isp. 4. p. TI, N. Iorga, Stud. şi Doc. 
3 p. 

Ă 6 Ghib. Sur. 10 p. 1. 
-7 Acad, Rom, neinventariat. 
8]. i ogdan, D. Şt. 1 p. 13%.. 
9 lbid. p. 88. 

10 lbid. E 299, 
- 41 lbid. p. 288... -: 

„1 12 Ibid, p. 325. . A 
- 13 Ibid, 5 387, Ghib. Sur. 1 p. 149-152, 

14 Ibid. p. 478, 482, 434, . 
-15 Ibid. 2 p, 62. 

> 16 Ibid;-p, 206..- DC CE Ra a? 
17, Ghib. Sur. pi: Ra EN
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: Regestul de mai sus îl dau după Opisul: de documente al 
Mănăstirii «Neamţului, p. 3 nr..167. Aici data e 6908 Martie: 6. Am 
pus 6940, considerând, că. autorul opisului a citit u.(8) în loc de a 
“(40). Ibid.: nr. 168, un ispisoc sârbesc din 7026 (1518) Dechemvrie 
26, prin care se dă Mănăstirii Neamţului: un sat. pe Cracău,'ce a 
fost al lui Hristea: 'Iucăşeanul;- -Ibid.: nr, „169, alt i ispisoc sârbesc dela 
acelaş Domn, pentru  Oşiobeni. . ! 

Este vorba de satul Oştobeai, din comuna Bodeştii-Precistii, ș Îu- 
„-deţul Neamţ,. sat aşezat pe: Cracău 1. Cracăul: este: pomenit - încă ' 

din 114002. Cristea (Hristea) se numea lucăşeanul,: dela Iucaş, azi 
icaş, un deal în judeţul Neamţ, pomenit:încă din 6937 -(1429) lu- 
nie > 35, Satul “Oşlobeni cred că era şi în: „veacul al XIV-lea, 

nu 1432 Adrilie, ti mp 
„6940 April 5, Hrisovul Domnului Ilieș Vvod,, “prin. care. mi- 

Mueşti pre Ivaşcu Velna Murgul cu „Murgeştii, sat întreg î în trei ho- 
tară, Childina şi Negrileşti“. 

Regestul de. mai sus; se 'află -la Arhiv.: Stat. Iaşi, Anaforale 
ar. 29, fila 151v.:Este vorba .de: răzăşii de moşia -Murgeştii, : dela 
ţinutul Vasluiului, ibid. fila - 1581. Regestul are data greşită. 6908, 
pe care am îndreptat-o mai Sus, greşală făcută. din cauza confun- 

-dării lui m (40) cu n (8), aici ca şi în alte cazuri. Ibid. se află un 

regest de pe uri 'suret din 7039 (1531) Martie 24, dela Petru Voe- 
vod, prin 'care se împarte 'moşia Murgeştii la 6 nepoți ai lui Murgu. 

Ibid. regest după ispisocul din 7058 (1550) Aprilie 17: al lui llieş 
Vvod., tot pentru Murgeni. 

Este satul Bereasa, din judeţul Vasuiu 4. EI e pomânit în 

aricul din 6970 „(1462) Octomvrie” 55. Documentul, dat î în regestul 

: 1 Dicţ. statistic al României 2 p. 642. Haita stat, major, planşa Târ- 
gul Neamţ. 

2 Vezi mai sus ă 29-31. Asemenea în 1 6036 (28) Aprilie 22, înid. p. 
209, rândul 12, etc. Ia 

3 Vezi mai sus p. 269, rândul 21, > 214-215. A Ea 
4 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 22-23,: Dicţ.. statistic al României 2 

p. 982, Ghib. Sur. 1 p. 94, [.. Bogdan, D. Şt, 1 p; 62, 278. Departe de acest 
sat în jos de -Vasluiu,, aproape de .pârăuil Crasna şi satul Mânjeşti este un 
deal şi un pârău, ce se numeşte Murgenii, Dicţ. geogr. al „jud. Vasluiu p. 128, 
Harta stat. major, planşa Vasluiu. : 

-5 Ghib. Sur. '1p. 92, [. Bogdan, D. Şt. 1.p. GL: “etao ua mik i rac 
Aku ua Peakătun NoBBIiDE WT MSpra. Pentru Glodeni, uricul din 6992 
(1484) Mai 13, Ghib, cit. 95-98, IL. Bogdan, cit. p. 276-278...
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de mai sus, din:'7039 - Martie 24, se: păstrează şi în original 1. Din” 
el 'aîlăm::că' bunii stăpânilor dela . această dată se: numeau Murgu. 

şi Bratul : şi: aveau: un privilegiu 'dela Ilieaş .şi Ştefan. Voevozi: 
şi unul 'dela: Ştefan cel: Mare (acesta din urmă era pierdut în 1531).. 
Uricul din 1432, este deci -ânterior:celui dela'Ilieş şi Ştefan Voevozi. 
Murgu de aici este Ivaşcir'Velna Murgu din 1432; Işi avea numele- 
de Velna, dela pârăul cu acâlaş nume, din judeţul Vasluiu, pome-— 
nit încă. din -14002.: :.:: si. Aia ORI a o a | " 

" --:* Satul 'Murgeştii este dela începutul veacului al XIV-lea.—Sa-- 
tele. celelalte erau”: în apropiere. - Unul este Childeşti 3, * numit azi» 
Telejna.de “sus, în judeţul - Vasluiu. Numele. îi' vine: dela Childă, 
(pildă).. Childina din regestul dela 1432 ne arată poate că în ori- 
ginal era ceae tuaaunet, — Negrileştii sânt pomeniţi alături cu Glo-- 
denii de pe Telejna, pe care i-am' văzut mai sus că erau lângă Mur-- 

geşti, într'un uric din :7060. (1552) Aprilie 2: nerpnaeui na 'rrak- - 
sunt m crao racă'kuiu 4. Satul era cred şi în veacul al XIV-lea şi. 

îşi are numele dela un vechiu Negrilă. e 

O 
nt it Suceava, 1432 lunie:29.:; . -- 

Ilie Voevod întăreşte: dania ce Giurgiu Ungureanul o face nepo- 
“-ților săi Ulea şi luga, anume satele dela Turluiu, Proceştii 
„4! şi Neaghişeştii şi jumătate" din Nevira..- - 
a 

„7%. MA(CJTIIR: B(I)ER  Mhi 2 MATA: BOEBGĂA POENCAAPA SEMAN Mod= 
AdBCKOH, uuuumz  Snâmrire ce. ckaz Haun(a) anere(m) ovekaz Ko 

nanz cyapn('7) Han ro oveanimu('7) uToVun, ae npinăe:npt(4) rc= 

ETBOAMIUI opt oyuroypkuean Hi Aa(a) no caer Aclepen) goan (7) 

  

i Ei Ghib.. Sur. 1 p. 98-104: ceas na "realăcrurrk ua: Hawk. apte 
ui. Ibid. p. 110, un. uric din 7060 (1552) dela Ştefan Vodă, etc. Un sat 
Murgeanii la Ialan este pomenit în 6974. (1466) August.28, 1. Bogdan, D. Şt. 
1 p. 110-111. Este Murgenii'din jud. Tutova, Dicţ, statistic al României 2 p. 964. 
mii, 2 Vezi: mai sus p..43, rândul î4, p. 44-45 pl ” 

3 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 46, 189 Dicţ. statistic al “Romă iei 2. 
p. 988. e. satul Fildești. com. Simioneşti, jud. Roman, Dicţ. statistic al Ro- 
mâniei 2 p. 796. Satul Childeşti dela -Vastuiu e nit şi î 5 - 
vruarie 20, Ghib, Sur. 16 p..102,.135, .. . pomeni a în 1195 (687) pe 
—__:* 4 Ghib, Sur, 1 p. 104-108,.Un loc izolatia sud de satul, Porcăreţ, com. 
Doagele se numeşte Negrileşti, Dicţ. geogr. al jud. Vâsluiu p. 131. Sate cu 
acest nume, în Moldova, avem în jud. Putna, Tecuciu,. Dicţ: Statistic al Ro= 
mâniei 2 p, “148, 814. In vechime sânt des citate, de ex. în 6917 (1409) Ia- 
nuarie 28 (vezi mai Sus p. 64, rândul 14,-p, 68),: 6969 (1452) Septemvrie 10 (N. orga, Stud. şi Doc. 7 p. 284). Un sat Negrilești, la ținutul Chigheciului „e pomenit în '7136 (1628) Martie 11, N. lorga, Stud, şi Doc. 5 p. 216. ,
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COErO BRICAOVGENĂA ' CRCEMOV: CECTpHUNULEI OV)A Hi EBATO cro Bsk 
ARE cea na reypacțu, na na npoueniin un HETUNIEpH. a NS sro 
CEMBTII PAE e(cr). ere Ac(4) na „uenupk NSAcRhIIA Ter9 cena o: Au(c) 
mem$, ui At Bna tute u(ţ) Boaro 'Tacoie u() sar(43), ve(7) na(c) spn(k) 

n Akrea) n(4) n nzceme poat n(p) na hi. a npu meu) Bta 
„INSP:RE CPApOCTA Hi. Nan dhipă0t” Hi NETp& GpATECKOV(A) H Ratia RHpHUI& 
n eTanuS(a) Aaa) Alo)aa. n BOrAa(n). Aia(5) uite n nan(n). 4 Ta 

Reita: RTo (7) nu(0). ne nmera; cris; areas w(7)'un() Apar n 

BSAt(r) Se noantaru, Te(7) (u)amz sanaaru('7) ieri” Atc&TA potal, 
HReakan EAI (NAU)ROț AÎARS „MHCATII 1 NENATA. FR CEMOV_ Hatneato 
Mere), capu ketrru) 1. „nue) %. cete)et, nd NETPSRA. AEZ BABTE Gili, 

Traducere. Cu “mila ui Duriiezeu; Noi lie Voevod, Domnul 

Ţării Moldovii, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor, 

cari vor căta la dânsa sau o vortâuzi citindu-se, că a-venit îna- 
intea Domniei mele Giurgiu. Ungureanul şi a dat, de a lui bună 
voe, din vislujenia sa, nepotului său' de : “soră, lui Ulea şi fratelui 

său luga, două sate la Turluiu, auume Proceştii şi Neaghişeştii, iar 

după moartea lui, unde este casa lui, la „Nevira, . jumătate a acelui 
sat, în pădurea. Momu. Iar noi văzând voia lor, asemenea le dăm 

dela noi uric şi copiilor Tor şi întregului neam al lor, în veci. N 

Şi la aceasta a fost Giurgiu staroste. şi pan Fârău şi Petru 

Bratescul şi Vana Viriş şi Stanciul lui David şi Bogdan diac şi 

One şi Filip.: a: 
"Şi asemenea, cine. din. ei nu: va a ţinea această nțelegere şi va 

pomeni de ea, acela să ne plătească şesezeci de ruble. - i 
:.Şi-am poruncit lui Paşcu. diac, să scrie Şi. să. lege pecelea 

cătră această carte a noastră. 
Scris în Suceava, în ziua lui Petru, în anul 6040. 

Pergament cu pecetâa' cea mică atârnată, Ja Acad, Rom. Pe- 
ceţi 5. Pecetea este stricată de tot, aşa că nu se poate distinge 

„nimic pe dânsa. O copie la Acad. Rom. ms 126, dăruit de'[. Bog- 

dan, care are însă greşit nau în loc de can. In rezumat, la Radu 
Rosetti, Pământul p.134. | 

Boerul Giurgiu Ungureanul |- -am întâlnit în. . uricul din 6917 
(1409) lanuarie 282. Aici se vorbeşte şi de satele dela. Turluiu» 

10 

Proceştii, Neaghişeştii. Satele aceste, împreună cu altele, se întă- | 

1 Lipseşte în original. 
2 Vezi mai sus p. 64—69.
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resc lui Ulea şi luga -şi printrun uric din 6956 (1448) Septemvrie 

31. In acest uric se spune despre Nevira.:că este la Covurluiu. 

Acest nume însă ca şi cel din pădurea Momu nu le mai găsesc 

azi,: după Dicţ. geogr. al jud. Covurluiu şi Dic statistic . al -Ro- 

mâniei. 
„O soră 'a “tu. Ulea este se "pare , Stana, soţia lui Sima Turlu- 

ianul, despre care -vorbeşte uricul din 6970 (1462) Mai 152. 

Documentul este toarte important şi pentru vechiul drept ro- 

mânesc. : e a e 
Documentut este. foarte important, prin felul. simplu îi în -care 

e formulat şi prin marturii aduşi, între care şi: pe “Stanciul David, 

căruia i se ace o danie de sate, printr” un uric din 6932 „(1-424) 

August 265, 

| 108. 
Suceava. 1432 August 1 14, 

* Ilie Voevod dăruieşte boerului său Isaiea satele e “Tişeug, "1 

Suceava, jumătate din Bosancea, Selajanii, Dobrovleanii,; Medvaia, 

Bojii lui Petru, jumătate din Borâle, satul Li Giurgiu: Dreslivele 

și Jerdenii. . : " : 

Suceava. „6940 August, 14, 

, Documentul aşa cum îl dau mai sus se atlă i în Index Zolkie- 

viensis, Candela :(Cernăuţi) 3 (1884) p. 687,:nr. 29: „Lilia Woywod 
schenket seinem Bojaren Isaya die. Dârfer Tysczewcy năchst des 

Flusses Suczawa, halb Bossancze,, Selazany, : Dobrowlany,: Med- 

wedzy, Bozypetrowo, halb Boryli, Zurzewo, Dreslywe: und „Zer- 
denne ddto. Suczawa :6940. den 14. Augusti“.. 

In Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold. p. 23,e cu totul necomplect : 

„Ispisoc dela Ilieş Vodă: dă danie boerului Isaia "satele „Caşeuţi, 
Sălăgeni i proci“, - -. 

Originalul a aparţinut Mitropolii Moldovei şi a “tăcut parte 
din documentele duse de Mitropolitul Dosoitei în Polonia. Azi sânt 

rătăcite. La 1783 uricul era în arhiva principilor Radziwilt din Zol- 
kiew, : unde” a fost: inventariat de Manowarda, casierul, „oraşului 
Lemberg. 

1 Acad. Rom. Peceţi 103. To 
2 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 55—57, E 
3 Vezi mai sus p, 166. .
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"Unele din satele de mai sus sânt uşor de identificat. Tişeuţii, 
în-original, probabil, rriuenuu, este satul Tişăuţi, din districtul Su- 
ceava. In timpul lui Alexandru cel Bun. era al boerului Vlad Adiş 1.— 
Bosancea, în: original, : probabil, Bocanur, este tot în: districtul Su- 
ceava, din Bucovina 2. E pomenit şi în 6998 (1490) Martie 163. In 
7129 (1621) Iunie 15 se vorbeşte de două sate Bosance, nu: de- 
parte de Suceava4.. E pomenit 'apoi întrun document: din 7132 
41624) Martie 245 şi într'unul de la Miron. Barnovschi Movilă, în 
“care se arată că moşia e a Sfântului loan de la Mitropolia Sucevei6, 
“Satul era 'probabil şi în veacul. al XIV-lea. Numele7 să fie în le- 
:gătură cu - slavul soceu desculţ, malorusul : socnu ? — Selajanii, în 
original, probabil, craaxann, este” cred. satul .Sălăgeni, . din cumuna 
Dumbrăveni, judeţul BotoşaniS, în apropiere. deci -de celelalte sate 
-ale boerului Isaiea. —.Satul poate fi din veacul :al XIV-lea. — Do- 
'brovleanii este poate localitatea Dobruleşti, de pe moşia Cristeşti, 
din judeţul Fălticeni (fost Suceava)?9, ca fiind mai. .aproape, de 
-celelalte sate ale 'boerului Isaiea. Satul poate -a fost şi în vea- 
-cul al. XIV-lea. Numele îi vine dela Dobrul. — Medveja este - sat 
în judeţul Hotin, aşezat pe pârăul cu acelaş nume 10. Este pomenit 
în 7062 (1554) Mai 51, apoi, întrun document din. 7178. (1670) 
iulie 13 12. — Bojii lui Petru, în original, probabil, etno Bom! numpene 

1 Vezi mai sus p. 254, rândul 4, p. 256, x 
2 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grizotoviţa p 16- a, Hara Bucovinei, 

.de Ed. Fischer. Ei a a 
::3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p „429. Ia ie: î ai îi ă iz 
"4 Candela: (gernăuţi) tă 0560) e p. 533. pi i 

5 Ibid. p. 548. , ae i pa 
6 Ibid. p. 549. “ 
7 Pentru nume. cp. Bosia din jud, 125 Dicţ,: 'geogr. al sud, Iaşi | p. _33, 

:Bosia din jud. Dorohoiu, Dicţ: geogr. al'jud. Dorohoiu-p. 30, Dicţ, statistic 
-al României 1 p. 482, 360. Asemenea "Bosânceni din. jud, Botoşani, ibid p. 
114, Un sat Bosânceşti, numit azi .Epureni, la ţinutul Iaşilor, este pomenit în 
-uricul din 7057 (1549), în care se vorbeşte şi de vechiul uric de la Alexan- 
-dru Vodă „cel-mic“ (Alexandrel), Ghib. Sur. 1 p. 265. Cp. şi numele neamu- 
lui Bosie. Un sat Bosincianii pe apa .Bosance,: la Lăpuşna, în: 7157 (1649) 
„August 12, L. T. Boga, Doc. Basarabene: 7 (1929). Chişinău p. 34. - 

8 Dicţ. statistic al României 1. p.. 106, Hurta stat. major, planşa Dum- 
'brăveni, Alt sat Sălăgeni este cel .din. jud. Fălciu, Dicţ. ciț. p,.:386. Acesta 
-este citat în uricul din 7003 (1495) Martie 15: AO: XOTApa CLAB:RatiHawp, 
]. Bogdan, D. Şt. 1 p. 78-79, Harta stat. major, planşa Răducăneni, . 

9 Marele dieţ? zeogr. al Rom. 1 p. 575, 3 p. 159. Un sat Dobruleştia 
“fost în ţinutul Neamţului, la obârşia Orbicului, cum se: vede din uricul din 
"6988 (1480) Septemvrie 11, |. Bogdan, D. Şt.:1 p. 244-245, 

” 10 Dicţ. geogr.'al Basarabiei p. 143, Harta Basarabiei, de Nour, Pâ- 
“răul. e pomenit în uricul din 6937 (49) iunie 19, vezi mai „sus .p. 280, rân- 
-dul 8, p. 283-284. , N , 
“11 Acad. Rom, Peceţi 164. - 

12 L. T. Boga, Doc. Basarabene u (1930), Chisinau p. 35.
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nu-l pot identifica.. Poate e :sâtul Bozieni, din comuna Săveni, ju- 

deţul Dorohoiu1. — Satul Borâle este ' poate Borolea din comuna: 

Avrămieni;. judeţul Dorohoiu 2. Este. pomenit într'un document din 

7030 (1522) lulie' 23 şi în “altul din 7128 (1620) Dechemvrie 31 4.. 

El îşi âre numele dela Bora 5. Satul era poate şi în veacul al XIV-lea.— 

Satul lui Giurgiu, în original, probabil, ceao 2sipatene, nu-l pot iden- 

țitica 6. — Dreslivele. erau:tot la Dorohoiu şi tot. în .moşia Sârbii,- 

câ şi Borâle; Satul Dreslive este des pomenit.: Aşa în 7075 (1567): 

Auigust'67, în::7111 (1603) Iulie .108,::7141: (1633) Septemvrie: 

109,.7144 (1636) 'Fevruarie 7.10, 7146 (1638) August 1011, etc. 

Identific - sâtul cu“ acesta dela”. Dorohoiu; "ca: fiind alăture cu Bo-: 

râlele 12. — Jerdenii este greu! de” identificat: Singurul sat ce cunosc 

“ cu'acest''riume '.Jerdinţi “este azi în trupul: satului Lungâni, din co- 

mina” cu acelâş nume, judeţul 'laşi 13, pomenit întrun document din-- 

„21 Dicţ, statistic al. României 1 p. 356, Dicţ. geogr. al. jud. Dorohoi 

p. 3i; Alte sate Bozieni, în Moldova,:avem în jud. Neamţ: şi - Roman, Dicţ. 

statistic cit.: 2 p. 636, 790.: Un -sat Bozia - în jud.: Fălciu, ibid.- 1 p..376,-Dicţ.- 

geogr. al jud. Fălciu p. 16-17... Un sat dela Roman, de lângă Mărmureni, Oni-- 

ceni şi Băceşti, este pomenit întrun uric din 6975 (1467) Ianuarie 10: B9SHâv, 

1. Bogdan, D..Şt. 1 p..119-120, Satul : Bozianii dela: obârşia : Albânei,'tot la: 

Roman, din: uricul din.6954, (1446). Martie 5.e satul de azi. Oţelenii, Acad.. 

Rom. (cumpărat dela Şaraga), Uricariul 16 p. 3, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 280. 

Un 'sat la “Tutova, Bojeşti este. citat întrun uric din 6956 (1448) Iulie 15, A-: 

cad, Rom. Peceţi 269, Ghib. Sur. 18 p. 57. | 
2 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 28... .,. ÎN AR 
3 Ghib, Sur. 18 p. 176-177. 0 

d Ghib.' Sur, 2 p.: 226, Isp. 11 p. 233-234, selişte în moşia Sârbi. Ibid. 

şi Drislive. Ghib. Sur. 4 p. 70. O poiană Borila, la Totruş,' e pomenită în 

6951 (1443) Iunie 8, Ghib. Sur. 18 p. 52..Cp. pentru: nume. şatul Borăşti, din 

jud. Vasluiu, Dicţ. statistic al României 2 p. 988. Asemenea Borâleşti (Borleşti)- 
din uricul din 6927 (1419) Aprilie 8, vezi mai sus p. 131-134. -. 
„5 Un fost jude Bora, pomenit întrun document circa 1488, I;: Bogdan, 

D. Şt. 1 p. 365, Asemenea N. Iorga, Stud: şi Doc.:16 p. 182. Apoi Bora Şan-. 
dru, pârcălab” de Chilia, |. Bogdan, cit."p. 225, 226, 227,229, :234, 235... 

"6 Cp. satele Giurgeni, - Giurgeşti, din jud. “Tecuciu, : Roman, Suceava,. 

Fălciu, Dicţ. statistic al României 2 p. 866, 792, 850, 1 p..380. Un sat :nse- 

empu uă. eraknuwk fost al lui Giurgiu, citat întrun uric din 6973 (1465) 

Martie 3, |. Bogdan, D. Şt.:1.p.:88-89. .Un sat Giurgeni la ţinutul Vasluiului: 
întrun uric dela Ştefan Tomşa, Uricariul 6 p.74-75. pitt. 
„7 Ghib, Isp, 11 p* 118:. Apiicautr, » NEI pi | 

8 Ghib. [sp. 1* p. 24: WT CEAHIA APICANREAOp, i 

9 Ohib.'Isp, 2.p. 14: ceao 'ApHCAnRE UTO'V' BASCT! ACDOXONEROAt,. 
10 1bid, pi12 se ea 

„11 Tbid. p. 170.:Cp. şi Ghib. Sur. 4, p. 70, acelaş sat... -- | 
12 Un sat la Nistru Apncannor, de. pe vremea - lui Alexandru cel Bun,. 

fost al. Giurgiului dela Frătăuţi, este. pomenit în 'uricul din 6999 (1491) Fe-: 
vruarie 26, |, Bogdan, D.. Şt. 1 p. 453-460. Cp. satul Dresliceni, din volostea 
Siret, dud. Chişinău, Dicţ geoer., al Basarabiei p. 90, Harta Basarabiei, de 

. nea cp. Drăsliviţa din uri i , i i 
rândul 10, p.: 124, 126, o $ e. uricul Cirea 1415, Vezi mai Sus, pr 121, 

„13 Dicţ. statistic al României 1 p. 474. Harta stât. major, planşa Podul Iloaei.- 

îi 
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7088 (1580) Martie.91'::ceao w(7). izporaun n w(7) e(p)an(u)uai 
v Bcao(cT). kpzanrzrrepk oc) "rene(p) nmeuve(T) av (i)raniu, Aici se- 
spune că';satele “avusese: privilegiu dela Alexandrui cel: Bun, dat lui. 
Narotz, ME CO ei pp i 

| i! Boerul'.Isaiea. este! cunoscut în documentele timpului.. Este fiut: 

gramaticulii Gârde, 'din uricul din 6915 (1407) Ianuarie .7:2..:Isaieâ 
apare întăiu în. 6917 (1409). ianuarie 28: ca logofăt, care scrie:şi» 
leagă pecetea 3;: In:6922:(1414) 'August.24,.:apare ca Isaiea 'Gâr-- 
dovici, adică :fiul lui Gârde,: şi cu rolul de logofăt;;- Asenieneâ în- 
6922 (1414); Dechemvrie: 205..: Apoi: în:6923 :(1415).:Aprilie:-136,. 
în 6926;(1418) Ianuarie -157;:6927: (1419) Aprilie 88, 6928 (1420). 
Aprilie '25 9,:6929 (1421) 10, 6930:(1422). August 20 11,. 'Dechem-- 
vrie.25 12, 6931:.(1423): Martie :12 13, i: Martie” 31 14; 6932. (1424): 
Fevruarie 16 15. In 6932 (1424) August 26 e paharnic 16.. Fără titlu. 

apare. în 6933 (1425) Ianuarie 30 17. In. Mai 12 e. ceaşnic 18. Ase- 
menea în 6934 (1426) August 1219, 6935. (1427) August: 18 20, 

Septemvrie 1421, Septemvrie 16 22, Octomvrie 15 23;: in, 6936 (1428). 
Fevruarie 1624, Aprilie 15 25, Aprilie 22 26, Ia” Iulie: 24- apare fără. 

titlu 27. Asemenea în August 17 28 „Septemvrie 3%, Dechiemivrie 4 30. 
: = 

     
   

2 Vezi mai sus p. 53, rândul 27. 
3 Ibid, p. 65, rândul 38. 
4 Ibid. p. 104, rândul 13 şi p. 109, rândul 5. 

1 Buletinul Ion Neculce fasc. 6 (1527) p p. “201, 

5 Ibid. p. 112, rândul 10, 
6 lbid. p. 117, rândul 3, 
7 lbid. p. 127, rândul 16, 
8 Ibid. p. 132, rândul 1. O 
9 lbid..p. 136; rândul 17. -i ii. 

10 Ibid. 142, rândul 2. aaa e 
„150, rândul 9, ni iei 
„152, rândul 2, ei 
„154, rândul 17. «mă 
„157, rândul 9; bi. 
„162, rândul 22. ... a 
„ 166, rândul 10.*; 
. 169, rândul 11, : 
175, rândul 28... A RI 
„ 178, gândul 24. .:- * d i a Rae 
. 189, rândul 14. ar 

11 Ibid, 
12 Ibid, 

13 Ibid. 
14 Ibid, 

15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 

„18 Ibid, 
19 Ibid.. 
20 Ibid, 
21 Ibid, 
22 Ibid, 
23 Ibid, 
24 Ibid, 
25 Ibid. 
26 Ibid, 
27 lbid, 

„28 Ibid. 
29 Ibid, 
30 Ibid,   

. 19, rândul 5. 
Ă 194, rândul 2, 
„196, rândul '30.! 
. 202, rândul 23. 
. 207, rândul 7. 
, 210, rândul 8. 
„ 216, rândul 15. 
„221, rândul 18. ,.., . .. II 
„ 224, rândul 21, 00 
„ 228, rândul 19, a a   3

9
3
5
3
0
3
5
9
5
3
0
0
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“In Dechemvrie 28 apare cu titlu de ceaşnici. Fără titlu apare în 
'6937 :(1429) Fevruarie 1 2,: Fevruarie 103,. Aprilie 17 4, Mai 275, 
lunie 16, lunie 37, lunie 198, Septemvrie 19, Septemvrie 2410, 
în 6938 (1430) Fevruarie 2111, Dechemvrie 2312, 6939 (1431) 
“Fevruarie 6 13, lunie 1514. In 6940 (1432) Ianuarie. 4, sub ilie 
"Voevod 15, Asemenea în Ianuarie 1716. în 6941 (1433) - lanuarie 
"28.17, Fevruarie 26 18, lunie -15.19, Iunie. după: 1520, 6942 (1434) 
“Ianuarie 2921, sub Ştefan Voevod, apoi în Fevruarie -1022, Aprilie 
„2423, Octomvrie 824. Sub Ilie şi. Ştefan Voevozi, în 6944 (1436) 
„Aprilie: 21:25, Mai 23 26, lunie_ 1327. In: lunie 15 apare! şi el 'şi 
fiul, Duma Isaescul 28. Apare în lulie 17 29, Iulie 24 30, Iulie 131, 

August 11.32, August 20 33,: August-27 34, Septembrie 1935. In 

«6944, (1436) Septemvrie 19 apare între boerii lui! lie Voevod ca 

-... + 1 Vezi mai sus p. 234, rândul 2. 
*2 Ibid, p. 242, rândul: 26.. pi : p 
„8 Ibid. p. 249, rândul 16. 
-4'Ibid, p. 259, rândul 1. 
.5 Ibid. p.: 262, rândul 1.-: 
6 Ibid. p. 267, rândul 9. 
7-Ibid. p. 270, rândul 14. : - 
8 Ibid. p. 280, rândul 28. 
9 Ibid. p. 287, rândul 31. 

10 Ibid. p. 291, rândul 6. 
11 Ibid. p. 297, rândul 21, 
12 Ibid. p. 308, rândul 26. 
13 Ibid. p. 311, rândul 28. 
14 Ibid. p. 318, rândul 6. - 
15 Ibid, p. 331, rândul 7, 
16 ibid. p. 338, rândul 14. ” 
17 Acad. Po, VII/143, “Tocilescu în Revista p- istor. arh. şi fil 7 

„(1894) p. 310—371. 

2 p. 8. 

18 Acad. Rom. XL/1. Uricarul 20 p. 96 - 
19 Uricariul 18 p. 50, Is 1!p.6. | 
20 Arhiv, Stat. Bucureşti. | 
21 Arhiv. Stat Bucureşti, pachet 27, nr. I, Melisegee, Cronica Hușilor 

22 Wick. Woronetz und Putna 2, p. 149. 
'23 Hurm. 1? p. 852 şi altul ibid. p. 853, | 
24 Arhiv. Stat. Bucureşti (dela Câm E, | aa 
25 Ghib., revista Teodor Codrescu (ași) 1 (915), p. se 89, Sur. 18 p. 

26 Wick, Woronetz und Putna 2, p. 150-151. 
2 Acad, Rom, XL/2, ! 

thiv. Stat. Bucureşti, Episcopia de Hi i aciet 25 „nr, 1. 
29 Hurm. Doc, 1: p, 89 PD i p n 
30 Ghib. Isp. 1! p.9. ” E ! 
31 Acad. Rom. IX/776. 
32 Acad. Rom. XXXIV/1. : 
33 Acad. Rom. Peceţi 3. DR 
34 Acad. Rom, ms. 126, dăruit de [. Botan. 

„35 Hasd, Arh, Ist. 1* p. 18-19,
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Isaiea dela Baia, dovadă că locuia aici 1, Apare în. Noemvrie- 
302, Decemvrie: 73, în 6945 (1437) Fevruarie 244. In Mai 15- 
apare împreună cu fiul său Duma 5, în August 19 apare singur6.. 
Asemenea în Dechemvrie 20 7, 6946 (1438) Ianuarie 17 8; Fevruărie-- 
179, Fevruarie 23 10. In lunie 20, apare împreună 'cu fiul său. 
Duma 11. Apare în August 21 12, în 6947 (1439) Martie 12, îm-- 
preună cu fiul Duma 13. Amândoi apar şi în 6947 (1439) Aprilie- 
314, Iulie 215, Iulie 1516, lulie 3017, Octomvrie 2618, „Aceasta, 
este ultima oră, când îl găsesc în documente. . . - 

Tatăl său Gârde va îi apucat vremea descălicatului 19. 
"Duma Isaiea mai apare în divan, în 6948 (1440); August 620,. 

în 6950 (1442) Fevruarie 2421, 6954 (1446) Ianuarie 25 22, decând: 
nu mai apare. Va fi murit sau va fi fost îndepărtat de domnii: 
următori, Petru Voevod, Roman Voevod, . etc. 

Ştirile despre neamul lui Isaiea logofătul se pot: complecta: 
cu-unele dale, ce le: găsesc în documente de mai târziu, cuni e- 

cel din 6997 (1489) Martie 14 23, în. care. apar. ca fii ai lui Isaiea. 
logofătul, Giurgiu stolnicul, Duma ' Isăescul! şi: Şendrea; De aici. 
aflăm că Isaiea logofătul a avut un privilegiu dela Alexandru cel. 
-Bun, pe satul: Vlădenii, pe Sireti, unde a fost Oriş Vlad. Era un. 

1 Hurm. Doc. 9 865, 
2. Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21, nr.3 | 
3 Hurm. Doc. 1? p. 868. 

„4 Wick, Sct. Onutzi p. 173-175, Woronetz und Putna 2 p, 151. 
5 Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. 
6 Ulianiţchi, Materiali p. 54-55, 
7 Acad, Rom. LXIV/2, altul ibid. Peceţi 4, “Buletinul Ion Neculce fasc. - 

6 (1927) p. 347-348; 
8 N. Iorga, Stud. şi Doc. 6 p. 125. 
9. Hasd. Arh. Ist. 1:.p. 4-5.. 

10 Radu Rosetti, Bohotin p. 2. = 
11. Wick. Bochotin p. 65, Solka 2: p. 205. | 
12 Ghib.. în. revista Teodor Codrescu ași), 2 (1916) p. 1-3, e. 5 p. 70. 

"13 Uricariul 18 p. 13-16. 
14 Acad. Rom: XLVIIZZ27. | RER , 

„15 Hurm, Doc 
16 Ghib. Sur. 18 p. "48-49; ' în “altul Acad, Rom. ms 1%, dăruit de 1,. 

"Bogdan apare numai „Duma Lui Isaiea, 5 
7 Acad. Ron. fotografii, pache nr. 

18 Ghib. în Arhiva soc, şt. şi lit. Iaşi, 2 3914) p. 178; Sur. 18 p. 45-46.. 
- 19 Poate să se-fi numit şi Grâde. Pentru nume cp. numele femenin 
Grada, sub Ştefan cel Mare, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 45, 2 p. 204, şisatul: 
Grădeşti, din jud. Tecuciu, Frunzescu, Dicţionar topografic- p, 222, 

20. Acad. Rom. Peceţi 6. | , NE 
21 Hurm. Doc. 1? p. 878-879.: -- 
22 Ulianiţchi, Materiali p. 68, Uricarul il p. 64-65. Aa a 
23 1. Bogdan, D. Şt. 1p. 316-380, .
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neam vestit, înrudit cu alte neamuri .de boeri ai vremei. Duma lui 

ilsaiea era căsătorit. cu o fiică: a lui Ştibor cel bătrân, cum se vede 
dintrun uric: din 6996 (1488)-1 Dechemvrie 131 şi altul din 1016 
-(1508) Martie 22, iii i 

a m Na „109. 
Suceava. 1433 Ianuarie 28. 

Ilie Voevod dăruieşte: Mătbişiţei şi mamei sale Mariei satul 

„Pe. Plotuniţă, unde a a. fost Neagoe. Gănescul. 

Ei maţe)riis. BIRTED.. ARI HAa- ROERSAA rocno iapa SEAVAII AAAAR= 
cneu ami) Snăstenu re: n 'cerkmn 3 aere) namn(a) kre nanz o3- 
pu(7) ian ere Seanuuu(7) arovun was (7)5Ta HECTHUNAa)  MaTeulul- 
IA AAASEAAN ECAN EH WCORHOIO Halle MA(E)TIR 1. Ada cca RH ct 
HaUIEH: BEMAN. EANO CEAO. Ha NACFOVIIHILOŢ HA DOAt, - Ha HMA PAE Bula 
“mkree rzutekey(A).. Te un -oypuna ca gackuz ASĂSA0(4) n Abreu) 
„E a wneuare(as) cu n: MCATCOpu. Et. MAIN N BpaTiaată En n Ali 
“Tens H(y) n wusuare() u(0) n npawuSaare(n) n(y) n npameypare(i) (0) 
-H_NAEMENÎIS. H(Ț) RTO ca Hs6epe(T): nancani:Ruîn enopSue0! HHROAI Ia 
BERIA XOTÂGZ: POMS CeaS „no cTaphata: Xeorapema _RSăa (193 (a) ke w)- 
SHBAAN, A Ha To t(c7) &kpa nauitro r(Oc)IOAJCTRA RIMIENHCAHNATE MAH 
BOEROAE N B'Epa RASARBALINAPE CRINA F(S)eNCSADETEA MU poatatta n Ekpa 
EBaTs rce)en€oAeT)RA au XSnana Boraana; n Rpa nzck(X) ECTA ph Ha= 
unic), apa nana ARYanaa n AETu tre, "Bkpa Nână Blat vi ARTE 
ere, REpa nana: A Spa dparonekare H Abreu: ro; BEpa. Data Spa 
ABopuna ui AkTren ere, B'kpa nana Adiia, n Akai ere, akpa nana 
“ESnunua u-AkTen ere, &Epa nana ucaa n Aku ere, B'kpa nana aa: 
S0pA M EBATA ro MAH4 cTanuSaa, Rkpa nana. ipeibSaa N Epă'ra £ro natia 
ainapu n are u(), n'kpa nana AdMaRStA” CTOANHKa, &'kpa nana gli 
ASA uauiiukă ii Ekpa gzct() nerapa. nat) HI REAHKhI(X) n ma= 
"ANI(5). a no uauenz aungork KTo ESAc(7) PoeNoAdpă Seman. Hari 
Han w(7) Akrar namu(y) nau w(r) aparitii amy) HAN ROro BA na- 
Brpe(7) BHITH,. 'ro(7) We&h Hz nenspSuu(A) dan IMSRHI - HMZ T- 
REPAN(A) n op" Enu(a), a na coamee noTBep(A)enie CEMS - BzeeMS Rhl- 
UINHCannoMS geakan cca cass  HatueS E Epiea$ Coaus. wkroegu 
aorefers | NuHcaTu nputekseuiu nams neda('7). & K CEMS. AnerTs. tatunea$). 
"ev: couagt Ba(T) £ Siaia, ru). Ku, mueaţe) n wanuia Aida 

  

"1 1. Bogdan, D, St AP „361-362. 
2 Ghib Sur.1 p. 

3 “b tăcut ca &. i i - 
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: Traducere. Cu: mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 
“Ţării Moldovii, facem 'cunoscut şi. cu această carte a noastră, cine 
va căta'la dânsa sau o£va auzi. citindu-se, că această adevărată 
Matuşiţa am miluit-o- cu osebita - noastră milă şi i-am dat în Ţara 
„noastră un sat pe.Plotuniţă, în: câmp, anume:unde a fost: - Neagoe 
“Gănescul. Acesta să-i. fie: uric. cu tot venitul şi copiilor ei. şi ne- 
poţilor ei şi: mamei : sale; Mariei şi! fraţilor ei şi. copiilor lor şi ne- 
nepoților lor-şi strănepoţilor lor. şi răstrănepoţilor lor şi seminţiei lor, 
cine se va alege mai aproape, nestricat niciodată, în veci. 

lar hotarul acestui sat, “după” hotarul vechiu, pe unde din veac 
-au umblat. i - 

lar la aceasta. este. , credința Domniei noastre,. mai sus scri- 
sului Ilie Voevod. şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, Roman, 
şi credinţa fratelui Domniei. „mzle, jupan Bogdan, şi credinţa tuturor 
boerilor- noştri,: credinţa panului “Mihail : şi a: copiilor: lui, credinţa 
panului Vâlcea. şi a copiilor: lui, credinţa. panului Giurgiu dela Fră- 
tăuţi şi a copiilor. lui, credinţa panului Giurgiu vornic .şi a. copiilor 
lui, credinţa panului Dan; şi. a copiilor. lui, credinţa panului Cupcici 
şi a copiilor lui,. credinţa panului :Isaiea: şi. a. copiilor .lui, credința 
-panului. Lazor şi 'a fratelui său pan. Stanciul, „credinţa -panului Şte- 
ful şi a fratelui 'său pan' Mândrea şi a. copiilor lor, credinţa. panu- 
lui Damacuş.. stolnic, credinţa -panului Bealoş ceaşnic. Şi. credința 
“tuturor boerilor noştri: mari: şi. mici. -.:: : ; 

“Iar după viaţa: noastră, cine va fi Domn Țării noastre, fie din | 
copiii noştri sau .din.fraţii noştri sau .pe cine Dumnezeu va :alege . 
-Să “fie, acela să nu le „strice, „ci, să. le întăriască şi împuterniciască, 

| „Iar pentru: mai mare. întăritură acestor toate scrise -mai sus, 
am poruncit Slugii noastre, credinciosului (pan Neagoe logofătul să 

“scrie şi să Jege' pecetea 'noastră cătră această. carte- a. noastră). . 

"In: Suceava, în anul 6941 Ianuarie, 28. RE 
A scris Oancea: diac. . Ia 

Pergament mic cu. o > bucăţică: “din pecstea € ce era. , atârnată, 
la Acad, Rom. VII/143. Verso : Plotuneştii ot.Ilie: _Voevoda, — Na 

-Găneşti, nr. 1- din” o -colecţie. O copie la Acad. “Rom. ms. 126, 
„dăruit de... Bogdan.  ..., a 

| In dată a şi ru) se distinge. cu foaute multă greutate. A fost 
-Dublicat cu multe abateri, între care şi adaosul: E'kpa BESAPGANIIAr> 
Bara r(o)en(eacr)ea ani: "eredâna, lipsind “mărturia” fiului “Roman, 
“de Tocilescu, în Revista p- istor., arh. şi fil: 7, (1894) p.. 370 371,
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după o copie rămasă dela episcopul Melchisedec, cu data 6940, 

fără lună şi zi, care notează pe: manuscris că „originalul mi l-a 

trimis-un prieten dela Iaşi, cu. poftire de a-l.traduce şi i l-am şi 

înapoiat“. „Un sat cu numele Plotoneşti cunosc în jud. Fălciu“. 

Uricul -a fost citat.de'1. Bogdan, Cnejii români, Anal. Acad. Rom. 
seria 2-a, tom. 26 (1903), secţ. ist. p. 26—27, cu data 1432 Ap- 

rilie 28. A fost folosit pentru. începutul domniei. lui Hie Voevod de 
D. Onciul, Datele Cronicelor, în Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 

27 (1905) :secţ. ist. p. 219—221 (aici şi data suma Ianuarie 28), 

N. Iorga, Stud. şi Doc. 6. p. 652, ete... a 
Am pus data 1433, socotind aici începutul anului. dela 1 Ia- 

“nuarie. Socotindu-se anul dela 1 Martie, am avea 1434, când dom- 
nea Ştefan Voevod. Cp. D. Onciul cit. mai sus. | 

"- Satul unde a fost Neagoe. Gănescul este satul Găneşti, din 
comuna Buznea, judeţul laşi 1. El era aşezat pe Plotuniţa, pârăut 
ce curge prin valea: Velniţei, prin iazurile. de azi, din' Găneşti, Iazul 
“cu papură, valea dintre dealul Buznii şi al Orpazului şi Prigorenilor 

şi se varsă în Bahlueţ, la Prigoreni 2. Numele său este foarte des. 

citat, în documentele ce privesc aşezarea şi hotarele satelor Prigo- 
reni, Avrămeni şi Ruscani3. Mai târziu (1847) Plotuniţa este iden- 
tificată cu pârăul Ciunca 4. Azi pârăul dintre dealul Buznei şi Pri- 
goreni se numeşte Ciunca, nume ce-i vine dela .satul . Ciunceştii, 

„> azi în trupul Brăeştilor5. Dar numai pe' această porţiune “Ciunca 
„corespunde cu. vechea Plotuniţă, unde văile şi pâraele se întâlnesc 

'şi împreună, altfel: fiecare vine din altă. parte6. Numele pârăului 
e în legătură cu numele satului Plotuneşti, care venea între Cri- 
veşti, Ruscani şi Târgul-Frumos 7.—Satul Găneşti este pomenit şi 

„„_1 Dicţ. geogr. aljud. Iaşi p.. 104, Dicţ. statistic al României 1 p. 474. 
Vezi M. Costăchescu, Satul Ruscani şi Găneşti, Buletinul lon Neculce, fasc. 6 
(1927) p. 98-111. Sate cu acest nume, în Moldova, găsim încă în jud. Fălciu 
şi Covurluiu, Dic. statistic al României 1 p. 384, 248. Pentru sate la Fălciu, 
cu acest nume, cp. uricul din 7001 (1493) Martie 15, 1. Bogdan, D. Şt.2 p. 
19-20, Ghib. Sur. 5 p. 339. Ghib. în Buletinul lon Neculce fasc. 3 (1923) p, 
„139-151, etc. 

_2 M. Costăchescu, Satul Prigoreni, în Buletinul Ion Neculce, fasc. 5 
-(1925) p. 46, Harta stat. major, planşa “Târgul-Frumos. . - - 

3 Satul Prigoreni cit. p. 41, 43, 45-47 etc. Ghib. Sur, 3 p. 141, 144, 169, 245, 282 etc. 
4 Arhiv, Stat. Iaşi, Tr. 1357, op. 1543,' dos, 213; fila 17r.: i 

Ciunca, poreclit şi' Plotoniţa“, : 9 ! „a 7 „Părăului 
Harta stat. major, planşa Târgul Frumos, Buletinul Ion Neculce fasc, | 5 

'5 (1925) p. 46, nota 3, fasc. 6 (1927) p.: 98. 
6 Dicţ. geogr. al jud. laşi, sub Ciunca şi. Corbâia. a. 
7 Buletinul lon Neculce, fasc. 6 (1927) p. 88, 99, Vezi mai sus p. 84, “rândul 8 şi 12, p. 90-91.
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în uricele lui Ştefan cel Mare, în 6474: (1466) Dechemvrie 81 şi 
'-6975 (1467) Ianuarie 12:şi în alte documente. de mai târziu. 

Cine este Matuşiţa, căreia i se. donează satul ? Poate era o 
mătuşă a lui Ilieaş Voevod, soră a Doamneilui Alexandru cel:Bun, 

Marena şi a lui Bratul3.. Doamna Marena era probabil din Mol- 

dova. In acest caz, am cunoaşte şi pe mama ei, Maria. Indoială 
“asupra acestei presupuneri aruncă şi termenii-prea simpli, în care 
lieaş' Voevod se exprimă, când e vorba de Matuşiţa şi mama ei. 

Satul Găneşti în vremea lui Ştefan cel Mare,(poate şi mai înainte, 
„a fost în stăpânirea neamului Stravici,. cum șe. vede din urice de 
mai târziu, din 7117 (1609) Iulie 244, din 7053.(1545) Aprilie 45. 
Satul este străvechiu. Era probabil şi în veacul al XIV-lea 6. 

a 10. 
Suceava. 1433 Fevruarie 26. 

PN. 

Ilie Voevod dăruieşte lui Dan vornicul şi femeei sale Maruşca şi 

- fratelui: ei Ion -satul la Tamaş, unde.a fost Petriţă, 

 AMa(C)TIto B:RÎEIO ARI HATA EOEROAA POCNOAAPA SEMAN MOAAAECKCH 
UHHHAZ SHAMEHMTO HE CAZ AMCTOMA HAUIHMZ KTO Ha, OVSpIITA 
HAH 670 SCAnIuIATE WTEVUIL WF, TOTE HETHHNBI CACVrA HI ROtApuHz 
HduIz B'EBHRI Nauă Adiiă ACOBHIINKZ CASXHAG Haă NpaROR Hi Rkpuob 
CAŞ:uaoR, uz MRI BHA EBU 00: NpaBOR, H EREI CAS:KBOIO AO 

Ha(0), 2KAAOBAAN ECAMH ere "WEcBHOIO. Hautei, Ma(c)Tir n, Aaa ecatbi 7 

45 0. AU SEMAH EĂNO ceao tă 'Tamatuik re BhIaz NETPHUZ LUTO 

Eh MOV Spun CA CVCEMZ AOXOACAE 11 20 ro mapSuuk 1 BpaTS 

“em uwus(a) n A'Eremz H(X) n oviovuareaz H(ţ) ui npaoyioyuaroatz 
BX) n npamoypaTeata H(X) îi Bzceatey peace n) HsnepSiuind HHROAn 

“ma Rkkhi. 4 XOTApă TOMS CEAO” 16 CTAphIAă YOTApoMA RSA H3 

BEKRA WHBaan, A HA TO „t(c7) Bkpă .HAinlero FCCTBA BBIUIENHICAHIAro 

nai ROIBOAE n eta BESARBARIIHAT, chila recrea au peatantă LU Bkpa 

  

1 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 114-115, 
2 Ibid, p. 117. 

| 3 Vezi mai sus p, 295-296. N, orga, Anal. Acad, Rom. seria 2, tom. 

35 1913) p. 344—345. -:- 
( IP: Sur. 2 p. 130. . 

. 5 Ghib. Sur,. 1 p- 380-382 Cp. “Bulentinul. ton Neculce, asc. 6 (4927) 

P 100103 un Gănești (Ganyafalva) în 1402 Aprilie 2, în Maramureş, Mihalyi, 

" Diplome Maramureşene, Moramureş-Sziget, 1900, p. 124, za 

te fi şi: scatile 7 Poa şŞ A 23 

10 

15
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10 

15 

uxek(X) are natuu(y) n ha BOIap5 Hamu(3), kkpa nâna Muyanaa 

1 AETEH ere, Ba Nană BAN HI ACTE ere, BEpa Nana Spa pa 
"PORCROTO H ACTE ere, B'Epa Nana :KSpăta KOMOTATEBA 1 .ALTEH £re; 
nbpa: Maha RSnunua Hi AETEH Er0,. REA Nan HICAA H.ArTEN ere, ntspa 
Mata Pană eneTkpuuika H GEBă Mata: AAMAROȚUIA CTOANHEA H Acra 
ere, Rkpa Nana. A4S6PA N EpATA ETO Hdiia €rantoțaa, BGpa Matia -cTana 
Bpămita n Are ere, pa nana ped;oţaa 4" 6paTa €r9 Dana mhiuApk 
-n ATEI n(), kpa nana ayanaa cvpritaa, k'Epa Nana GzAcuiă Î uaui- 
«Ma ui Bkpa cveb(y): cetapz naun(p) n geautm(p) n maan(). a ne 
“HAUEMA EHBOTE KTO BOVAETZ POCNOAAPh HAUltH” BEMCAH MOAAaBCROII, 

(7): Aire Manda) HAN (7) HâEro (B0A)S nanROro LB HSREpeTA 

EBITI, TOTA. IMC Eh Ma HENSpSHIitaz Haultre Adana, dati (10 ENI Hate 
(OVT)BEPANAZ n CYRPENHAZ, SANIE AAA ECAIRI £A(S) SA Ero NpatoV 

H BEBHOVIS CASWRS, A HA RCAUIEE NOTEEPIRAEHIE CEAS RCEMS ERIUIENII= 

cantiomS Reaban emil caSak nanemS Rpuoas nancy u'krortut acre- 

SETE MICATHi n npubeufii -NauS ntuaTz R ceM aneTey nauteas, 

Su couak nn(e). Waâtttta E E ar) Bi âtă ea) Ră 

Traducere, - Cu 4 mită lui Dumnezeu, Noi Ilie- Voevod, Domn 

„Ţării Moldovii, facem cunoscut. şi cu această carte a noastră, cine 
'va căta la dânsa sau 0 va auzi citindu-se, că această adevărată . 

slugă ; şi boier al nostru, credinciosul pan Dan vornic ne-a slujit 
„cu dreaptă şi credincioasă Slujbă. De aceia, noi văzându-l cu dreaptă 
şi credincioasă Slujbă 'cătră noi, l-am miluit cu osebita noastră . 
milă şi i-am. dat, în „Țara noastră un sat la Tamaş, unde a fost 
Petriţă, să-i fie uric” cu tot venitul şi femeei lui Maruşcăi şi - îra- 
telui ei lonul şi. copiilor lor şi nepoților. lor şi strănepoţilor lor şi 
răstrănepoților lor. Şi, întregului neam al lor, nestricat niciodată, 
în veci, 

lar hotarul acestui. sat după: vechiul notar, pe unde din veac 
a umblat. 

„Şi la aceasta este credință Domiti noastre, mai sus scri- 
“sului Ilie Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, Roman, 
şi credinţa tuturor copiilor noştri şi. credința. boierilor noştri, cre- 
dinţa panului Mihail şi a „copiilor lui, credinţa panului Vâlcea şi a 
"copiilor lui, credinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a: copiilor lui, 
„credinţa panului Giurgiu. Jomotate şi a copiilor lui, credința panu- 
lui 'Cupcici şi a copiilor lui, credinţa panului, Isaiea şi a „<oplilor 

  

1 Sau Bkaoiua. aaa
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dui, credința panului. Stan 'vistiearnic. şi credinţa panului Dămăcuş 

stolnic şi a. copiilor lui, credinţa panului Lazor “şi a fratelui său 
pan Stanciul, credinţa panului Stan Bârlici şi a. copiilor .lui, cre- 

dinţa panului Şteful şi fratelui său. pan Mândrea şi a copiilor lor, 

credinţa! panului “Mihail Uricel, credinţa panului' Băloş ceaşnic Şi . | 

„credinţa - tuturor boerilor noştri şi mari. şi mici. - 
lar după. viaţa “noastră, cine va fi Domn Ţării. noastre Mol 

„ dovii, din copiii noştri sau din neamul nostru sau pe cine Dum- 
- mezeu va alege să fie; acela: să- nu le strice dania noastră, ci să le 

întăriască: şi . împuterniciască, pentru. că i-ar dat; pentru a lui 
«dreaptă şi credincioasă. slujbă. . 

„Iăr. pentru, mai mare. întăritură - acestor toate. 1 mai: sus scrise, 

"am poruncit. Slugii: noastre, credinciosului pan. Neagoe logofătul, să 

scrie şi să Jege pecetea noastră cătră această carte. a noastră, . 
In Suceava, a scris Oancea, în anul 6941 Fevruarie 26. 

Pergament cu pecetea pierdută, la Acad, 'Rom.. “XL/1, din 

"0 colecţie de documente. O traducere a acestui. uric a: ifost  publi- 

„cată. de episcopul Melchisedec în Uricarul 20 p. 96-—:-98, cu ob- 

“servaţia că originalul se păstrează între „răzeşii dela Tamaş,: ținutul 

Bacău, în familia Tatu, coboriioare din: Dan.' O copie bună la 
Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. E“citat de 1. Bogdan 

în Cnejii români, Anal. Acad. Rom. sefia 2, tom.. '26. (1903) secţ, 

ist. p. 27, D. Onciul, Datele Cronicelor, Anal. Acad,. Rom, seria 2, 

tom. 27 (1905) secţ. ist, p. 220—221. 
Este vorba de satul Tamaşi, din. comuna  Geoseni: judeţul 

Bacău 1. El îşi are numele dela pârăul 'cu acest nume..E pomenit 

-.şi în alte urice mai vechi, ca de ex. în 6941 (1433) Fevruarie 272, 

în 6974 (1466) Iunie 113, 7065 (1557). Fevruarie 34. Satul era 
„probabil şi în veacul XIV-lea. 

Boerul Dan este cunoscut în uricele timpului, satăiu ca. pos- 
'telnic, apoi ca ceaşnic şi în sfârşit ca vornic. Apare întăia oară în 

«6922 (1414) August 2, ca postelnic5, apoi în Dechemvrie 206, în 
-6923 (1415) Aprilie 137, 6926 (1418) Ianuarie 158, In 6928 (1420) 

1 Dicţ. statistic al României 1 p. 74 ME 
2 Vezi uricul următor, nr, 11]. 
3 Sever Zotta, O mănăstire dispărută, Chişinău 1924 p 35: „0 mă- 

- „năstire din sus.de Tamaşi, unde au fost Marta călugăriţa“. 
4 Ghib. Sur. 19 p. 2 IN 
5 Vezi mai sus p. ici, rândul 6 şi altul p. 109 rândui A: 
6 Ibid. p. 112, rândul 4, - pi 
7 Ibid. p. 116, rândul 30. îi ID 

*3 lbid. p. 127, rândul 15. ARE
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Aprilie 25, apare ca ceaşnic.. Fără titlu apare în 6929 (1421)2, 

ca ceaşnic în: 6930 (1422) Martie 123. Fără titlu în 6930 (1422) 
Auzust 204, ca ceaşnic în Dechemvrie 255, fără titlu în 6931 

(1423) Martie 126, ca. ceaşnic în Martie 317, în 6932 (1424) 
* Fevruarie 168, August 269, Fără titlu apare. în 6933 (1425) Ia- 
nuarie 30 10, asemenea în Mai 12 11, în 6934 (1426) August 12 12, 
6935 (1427) August 18 13, Septemvrie 1414, Septemvrie 1615, Oc- 
tomvrie-15 16, 6936 (1428) Fevruarie 16 17, Aprilie 1518, Iulie 8 19, 
lulie' 2420, August 1721, Septemvrie 322, : Dechemvrie 4.23, De- 
chemvrie 28 24, 6937 (1429) Januarie 1025, Fevruarie 1 26, Fe- 
vruarie 1027, Aprilie 17 28, Mai 27 29, lunie 130, lunie 331, Iunie 
1932, Septemvrie 133, Septemvrie 2434, 6938 (1430): Fevruarie 
21 35, Dechemvrie 23 36,:6939 (1431) Fevruarie 6 37, lunie 15 38. 
El continuă sub Ilie Voevod. Apare tără titlu, i în 6940 (1432) la- 

"1 vezi mai sus -p. 136, rândul & 
„2 Ibid. p. 142, Thidul 1, 

"3 Ibid, p, 147. rândul 29, - 
4 Ibid. p. 150, rândul 9, 

. 5 Ibid. p. 152, rândul 1, 
6 Ibid. p. 154 rândul 16. 
7 lbid. p. 157, rândul 8. . 
8.Ibid. p. 162, rândul 23, 
9 Ibid. p. 166, rândul 10, 

„10 Ibid. p. 169; rândul 11, 
11 Ibid. p. 173, rândul 27, 
12 Ibid, p. 178, rândul 24, 
13 ibid. p..189, rândul 14. 
14 Ibid. p. 191, rândul 4.. 
15 Ibid. p. 194, rândul 2, 
16 Ibid, p. 196, rândul29, . “: 

„17 Ibid. p. 202; rândul 32, 
18 Ibid.p. 207, rândul 6, 

19 Ibid, p. 213, rândul 14, . . 
20 Ibid. p. 216, rândul 14, .. Fi 
21 Ibid, p. 224, rândul 17, * - 
22 Ibid. p. 224, rândul 21. 
23 lbid, 

- 24 Ibid. p 
„23 Ibid, p 

26 Ibid. p. 242 rândul 26, 
27 lbid. p. 249, rândul 16. 
28 Ibid. p. 

p 
p 

„ 231, rândul 9 şi p. „234, rândul, 2. 
p. 239; rândul 26, 1 

p 

„259; rândul 1. 0? gi 
29 ibid, p. 261, rândul 22, - 

-30 Ibid. p. 267, rândul 8. : 
31 lbid. p. 269, rândul 13, DI a a 

- 32 Ibid, p. 280, rândul 27: -: . Me 
33 Ibid. p. 287, rândul 30. . E aa 
34 Ibid. p. 291, rândul 6. 
35 Ibid,.p.: 297, rândul 21, 
36 Ibid. p. 308, rândul:25. 
37 Ibid. p. 311, rândul 27, 

p 

p. 228, rândul 21.. 

IG. p 
38 Ibid, p. 318, rândul 5.
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“nuarie 41, în. 6940 Ianuarie 172, în 6941 (1433) Ianuarie 283. 

În uricul nostru 'din 6941 . (1433) Fevruarie 26 e vornic. Asemenea 
în : Iunie 154, ;în lunie după 155. In - Noemvrie 3 apare fără 

titlu 6. Asesemea în  Noemvrie. 97, „Noemvrie 168, în 6942 (1434) 
lanuarie 299, Fevruarie 10 10, Aprilie 24.11,. Octomvrie 8 12, în 6943 

(1435) Octomvrie 8 13, Octomvrie : 18 14, Noemvrie 2515, Dela 

„această dată nu mai apare, decât în 6956 (1448) Octomvrie 516.. 

Intre fii săi, Costea Danovici este cunoscut. Apare în divan 
întăia oară în 6957 (1449). Iunie. 5 17, apoi în 6960 (1452) De- 
chemvrie 21 18, sub Alexandru Voevod. Apoi în.6961 (1453) Ia- 
_nuarie 26.19, Ianuarie 20, Fevruarie. 821, lunie 1222, lunie 20 23, 
Mulie 20 24, Septemvrie. 7 25. In 6962 (1454) Ianuarie. 1. apare ca 
ceaşnic 26. Apoi în 6963 (1455) 27. Il aflu apoi sub Petru Voevod, 
între boerii acestuia, în: 6964 (1456) 28, în'acelaş an lunie 29 29. 
El se găseşte şi în uricul din 6958 (1450) Fevruarie 11, allui Bog 

dan Voevod 30. La venirea lui Ştefan cel Mare, el pleacă cu Petru 
Aron n Şi găsim: lângă dânsul, în 6966 (1458) Ianuarie 24, la Ca- 

- 1 Vezi. mai sus p. 331, rândul 6. 
“2 Ibide p.'338 rândul 14 | 

3 Ibid. p. 350 rândul 19.. ! 
4 Uricariul 18 p. 50, Ghib. “isp. 1: p. 6, 
5 Arhiv, Stat. Bucureşti. 
6 Acad. Rom. V/95. 
7: Wick. Woronetz und Putna 2 p 148—149, 
8 N. lorga, Stud. .şi Doc. 7 p. 72. 
9 Arhiv, Stat. Bucureşti, pachet 27. nr, 1, 

__10 Wick, Woronetz und Putna 2 p. 149. 
11 Hurm. Doc. 1*:p. 852 şi altul ibid, p.'853.: 
12 Arhiv. Stat. Bucureşti (dela Câmpina). 
13 Acad. Rom, XIV/72. 

„14 .Hurm.. Doc. 1! p. 859—860,. 
15 Arhiv, Stat. Bucureşti, '-: 

**: 16 Hasd. Arh, Ist..1* p. 113,: ! 
+ 17 Ulianiţchi, Materiali p.75—76. ,, 

"+ 18 Arhiv, Stat, Bucureşti (dela Campina), 
- 19 Hasd. Arh. Ist, 1* p | ri m 

"20 Uricariul 18 p. 21 Pa ” ! Ca ş 
21 Buletinul lon Neculce, fasc. 4 (1924) p. 116-171. 

_22 Acad. Rom. CXCIX/2, Ghib. în Arhiva soc. şt. şi lit. aşi ui ao e. 85. 
.23 Ulianiţchi,. Materiali.p. 81—82,.Uricarul 11 p. 76—78, . 
24 Arhiv. Stat, Bucureşti, depuneri particulare. 

| 25 Ulianiţchi, Materiali, p, 78-79, Uricarul 11 p. 8-9, 74—75. 
-: 26 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ; depuneri particulare, | Radu Ro- 

setti, Bohotin p. 2. Î 
„27 Hurm, Doc. 2? p, 659, 

28 ibid. p. 609. : - a | 
29 Ibid. p. 680. - - 

. 30.1. Bogdan, Cinci documente istorice, A Anăl. Acad, Rom; seria 2, tom. 
ii (1889) secţ. ist. p. i _ m



358 1433 

meniţa 1. Curând vine în Moldova şi-l găsim întră boerii lui Şte- 

fan. cel Mare, din 1460 Aprilie 23 şi până. în. 14682. 

.. Neamul. lui Dan îl- putem complecta din ştiri scoase din urice: 

de mai târziu, ca. diri 1495 circa. Ianuarie 5, 1025 (517) Ianuarie: 

114, 7036 5 (1528) Martie 65, o 

DR i Ma 
dă "1433 Fevruari€ 27, 
N „6941 Fevruarie 27, “Ispisoc sârbesc, fără tăimăcire,, dela llieş 

Vodă, feciorul lui Alexandru Vodă, prin care: milueşte pe credin- 

cioasa slugă Mihail sân Belici, în „pământul Măriei sale, . cu ocina - 

sa, pe “Tămaşul, satul de “mijloc, ca să-i fie uric cu tot. venitul“. 

: Regestul aşa cum i dau mai Sus “mi l- a pus: Ja dispoziţie d.. 

Ghibănescu, Iaşi, care îl are copiat în Condica . de- documente nr.. 
52 fila 23 +- Ibid. şi allte două regeste. Unul din 7056 (1546) No- 
emvrie 26, scos din o; mărturie hotarnică din .1828 Ianuarie 26, 

pentru moşia Mijloceni ot Bacău6 şi altul din 7082 (1574) August 

6, tot pe Mijloceni dela Bacău. 
Este vorba de un sat Mijloceni, din judeţul Bacău, pe pârăul 

Tămaş, despre care a fost vorba, la nr. precedent. : 
4 

Balici este- necunoscut$. * DR 

2 

Suceava: 1433; lunie. 15,. 
Ilie Voevod dăruieşte . boerului 'Onea' clucariul: satul bi Docolin, 

pe Bârlad. 

i ata(c)riîn BASED ARI HALA EOEBOA,A, rocnoA4pz BEMAIt: Moaăaneeiu 

UHUHMZ SHaMeuui'To Heckat ANETA Ha HA : BEAM: KO. Haz GV3- 

BHTE HAN £rO CVcanitunTE uTSun,. XE TOTb Hieruuunti eaSra maus) 

11 Bogdan, Contribuţii, în Anal, Acad. Rom. „seria "2, tom. 29. „(a907). 
secţ. ist, p. 642 , 
"21, Bogdan.D. Şt. 1 p: 3%, 126, 2 5, 512; aa i 

. 3-Ibid, 2 p. 64, i 
4 N. lorga,: Stud. şi Doc. 5 p. 550. “De aici se. „vede: că Dan. ceaşnicul 

a avut şi pate. peste Prut „la Prut n54; Apenamn“, e 
uletinul -lon Neculce, fasc. 5 (1926) p.:195. De aic se 

a avut dela Alexandru cel Bun un privilegiu pe satul „unde, i ofte fă Dan 
p. nota ” 

6 Ghib. Sur. 19 p. 62. E vorba de un lot de: Drisacă pe pârăul Star-. 
cului (probabil Stârcului), care s'a dovedit că este „pre satul de mijl 

7 Ibid, p, 85, Aici se-vorbeşte şi d s Joc. + 
(1550) „Aprilie 21. şte şi de un uric pentru acelaş sat, din 7058. 

8 Cp. boerul Baliţă Bârlici, mai sus p. 88. '. o
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REpuni Dana Wuk RAPUHINRE CASHtaz HAM! NpAtSb n G'kpno0io cas 

BOR, TEMZ Mn BA ltum ere Np4kSR! n BkpuS caSaBS 40. ua(c) 
SRAAOBAAI ECARI EPO HALE "WCOBHGIR MA(CJTII îi. Aaa EcAnL EMS i 

HANIEN SEMN EAHO CE40 Ha BpăAall; Ha HMA CEAO. ACROAnH one, si Nez 

TApă 'TOAS ceaS Eepaaac(u) Acacga-ui ne BROAS n "A kaoatz, AC XOTapA 

NCNOIREBO, IUTOE t(CT) £ro ceao n POE N UITE M0:KETh NpHICEAITH Ci 

TOMA XOTApR Băce IITEBN EMS oypu(n) cz Reka AOXoAcat n Ak- 
PEM EFO.H O9VHSuaroaa £ro'u npaSusuare() ETO H NpaiSpAToAtn, 

EH HAHBAHătH ni (41), EpATIaMz cron CECTpăilg, HENopSWEnE HN KOANAE. 

NA EkRHI. a Ha "To «(err) Bkpa r(ea)aa HAUIEO -. BRIDENHCANaro ; Aia 

ROEROABI H REpă RZSAIBAtINHAro: cHa r(ca)eaau POAaHa Hi E'Epa AREI- 
Mare EpATa r(cA)taaui RS Dana ETEUSH Hi Rkpa eckyb Abreu mau) 

si &kpa Bcâpa: Hauin(), &Epa Dan4.; Miganna AoperSuenere - H ARTE 

sro, EEpa- aa Bazun |! 1 Akra. ere, . gkpa - nana inna: Bpa- 

7SRekero, N AETen ere, Bbpa : nana „Ada. AEOpHURA - 1: Aki 

fre, Bkpa. Nana Spa KOMSTATHUA H Are, sro, ctg “Nana 

Heaă Hi AbTen ere, Rkpa Nana KSnuiua. n Abreu sro, ttpa Nătia 

SVURAATE H AkTe tre, BBpa NaHă (Aase)pa HI. BpATA_£ro. nâna: Tan 

uSaa, Rkpa Nână KOSMEAI Mana pognua, R'lpa NAHA KSCTA :ApArSietua, 

e'bpă nana. muTrăSaa n.EBATA tro. nana Mi Apk,. REpa nana uerpa 

rSAnua, REpa lana MHXanA4 Ophueaa, B'Epa nana AzmakSiua CTOANIIRA, 

EEPA NANA BAACUIA UANIUIRA, R'EPA Nana CTEURA.H Totul A EOpUINUEACANA 

u BEpa nckyz AETa Hi BoApa Houu(y) n Rea) H Maani(). a n. 
name(m) uter RTE. BSAcTz r(eA)pz name. geaman, w(7) Are” ud- 
Ul(X) ARBO EpaTint. Hamu(y) aRBo BS(4) KTO_Roro BE HABEpETE, TOTI 
UITEERI HAR HenopSuiiaz. Hatntro Adi, aan UI'TeBHI CVEpENHAz 11 N0T- 
BEPANAZ, taRO BEpHhiMz CASrAMz  SanSAte AGA ECAMRI EMS 34 NpaRS 

CASES. 4 Ha ECAULEE no Tape (A )enie "POANS: ECEMS BBIUIENHCANHOMS, Br- 

ABati ECMhI DALEAS B:RpHoaiS caSs"E nanS n'kroetii acreseT$ NHCaâTu 

npiekenrui Han  ntuaTa K CEMS: AneTS HaemMs. _a(8) NHCA: PEAE- 

(in o co(u)et, nak(7) Bă Sia ei, e: ii ii 

„Traducere. Cu: mila lui Dumnezeu, Noi Ilie, Voevod, Domnul. 

Țării Moldovii, facem cunoscut. şi cu: această carte a: noastră, tu- 
turor, cari vor căta la dânsa sau.0. vor. auzi citindu-se,. că această 

adevărată slugă. a noastră, credinciosul - pan .Onea  clucerul: ne-a 

Slujit cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, văzându-l cu 

dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit-cu :oşebita 

noastră milă şi i-am'dat în ţara noastră un sat “pe Bârlad, anume 

satul [ui Docolin. . . a i 

10 

15
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“Iar hotarul acestui. sat în jos pe Bârlad şi pe apă şi pe deal, 

până în hotarul Popoiucului,. câre şi acesta îi. este sat lui -şi ce 

va putea' aşeza în acest hotar, totul să-i fie uric cu tot hotarul şi 

copiilor lui şi nepoților lui şi: strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui 

şi „celor ! mai de: „aproape îrai ai lui şi surori, nestricat niciodată 

în veci. a i e 

. lar la aceasta: este credinţa Domniei noastre, n mai sus scri-: 

sului. Ilie Voevod şi: credinţa iubitului -fiu' al Domniei mele, Roman, 

şi credinţa iubitului frate al Domniei mele, jupan Steţcu şi 'cre- 

" dinţa 'tuturor: copiilor - noştri şi .credinţa” boerilor noştri, .credinţa 
panului. Mihail dela' Dorohoi şi a' copiilor. lui, credinţa panului Vâl- 

cea şi a copiilor .lui, credinţa panului Giurgiu dela: Frătăuţi şi a 

copiilor lui, credinţa panului Dan vornic şi a copiilor lui, credinţa 

panului Giurgiu Jomătate şi-a copiilor lui, credinţa panului Isaiea 

"şi a' copiilor lui, credinţa” panului Cupcici 'şi a 'copiilor lui, credinţa 

panului Uncleată şi 'a copiilor lui, credinţa .panului Lazor şi a fra- 

telui său pan Stanciul, credinţa  panului Cozma .Şandrovici, cre- 
dinţa panului Costea Dragoşevici,. credinţa panului Şteful şi: a fra- 

telui său pan:Mândrea, credinţa panului Petru Gudici, credinţa - 
panului Mihail Uricel, credinţa panului Dămăcuş stolnic, credinţa - 
panului Băloş ceaşnic, credinţa panului Steţcu şi "Toma. vornicei 

şi credinţa tuturor copiilor şi boerilor noştri şi' mari şi: mici. 

“ “lar după:viaţa noastră, cine. va fi“ Domn Ţării. noastre, din 

copiii noştri sau . din fraţii noştri .sau ori pe cine Dumnezeu va 
„ alege,.acela să nu le strice dania noastră, ci ' să le întăriască şi 

împuternicească,: ca unor drepte slugi, pentrucă i i-am! dat: lui: pen- 

tru dreaptă slujbă. : 
-:: «lar pentru mai mare întăritură ( atestor toate mai sus. „scrise, 
am' poruncit credincioasei' noastre 'slugi, panului Neagoe logofătul, 
să scrie -şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

- Eu am scris Ghedeon, în Suceava, :în 'anul 6941 lunie'15; 

 Pergament cu pecetea atârnată, : în Arhivă' Sf. Spiridon, din 
laşi, moşia. Piţcani, seliştea Docolina, pachet: 2 nr. 1.. Pe pecetea 

"puţin stricată “se poate citi: (acu)arn îwv Hain! ROEROAR  POCIIOA4Pz 
Bean Mwasat(ekon). Uricul' a fost . publicat după o copie scoasă 
de profesorul din laşi, . P. Sfeţescu,: de d. Ghibănescu, - Uricariul 
18 p. 49-53, apoi după original în Isp. 11. p.:6—9, Cu mici a- 
bateri. Insemnat de N. Iorga, Stud. şi Doc..5 p.3. 

* Este târguşorul Docolina, din comuna Albeşti, “judeţul Fălciu,
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aşezat-pe Bârlad şi care a dispărut nu de multă vreme 1. Satul 

-e pomenit de multe ori. Aşa în 7140(1632) Dechemvrie 52;:7141 
-(1633) August 303 etc. EI îşi are numele de la un vechiu Doco- 

lin, poate din veacul al XIV-lea.—Satul Popoiucului, arătat în u- 
“ic în capătul de jos al Docolinei, s'a numit Popoiugii şi apoi de 

Ha un stăpân Olan s'a numit Olăneşti, cum: se vede dintr'un za- 

pis din 7165 (1657) Martie 14: „uricul strămoşu nostru lui Olan 
“toată partea noastră din sat din Olăneşti pre Bârlad, în-ţinutul 

“Tutovei, mai gios de Docolina, ce s'au chemat mai demult. Popo- 

iugii” 4. Olăneştii nu-i găsesc azi. . - 

Boerul Onea clucerul e necunoscut alte 

MI 

" Suceava. 1433 lunie după 15. 

lie Voevod întăreşte lui Petru Durnea şi fraților săi luă şi 

Giurgiu satul Durneşti. 

+ Ma(e)Ti Biieto Ani Hate BROEBSAA Pocne Ă Ap SEMNA MCAAAREREU 

UHUMAZ BUaaHuTe He ckmz aicTomz Hamtata oeckuz 5 KTO na(n) 

-S3PHTA ÎNAU EFO CVCARIUINTA UTSuN Cite TOTA HeTHUUhI CAOrA Haurz 
ieror ASpuk n nga(u) n Spz Bparita (. ..... caSztitani UL DIVA 

pane Hi Epir) Cacy:BOR, TREAZ Ani “aula bee n) NpAROI» 
H EEpuSR CASREOR A na(e) "RAnc(Edan eeaini n(y) WEeBUuep ! HI dUI6 

Ma(c)TI H daan ecathi (Haig 0 naut Bean) o "MOAAaRekeIi CEA (ua 

HAM) ACYpun(epiîn), Weg (a) Bla Cypu(R) cz-Backaz AOXOACAZ HAZ H . 

AkTeEMa (5) ni eynouaroaz n(4).u npaovuSuaromz Hy) n npatiSprlireaz 

H(Ț) n nantanztieiS natatie n(y) HEnopSUIeno E HAZ, HHROANRE Ha BE- 
(tw) Bbuunia,. 4 XOTARz ToMS ceas ASpuepoaă. ai BSar(7) no cTa- 
„Ş9AMS poi raps w(r) azctyz erpa(n) RSĂA Hi3 BEA W%HRAANI, 4 Ha To «(eT) 

BEpă MAUItro POCNOACTEA: Bl enicautiare. Hafit BoERCAnI n B'kpa RAR- 
ARBAENMATO CRINA POCNSACTEA Al pomana 1 BE(pa) BpaTS roenoAcTBA Au 
SSNANă ETERA n) &bpa nana” ayanaa Hi AETaI ere, -Bkpa | Nana Adtia 
AAREpiinRA) n AkTiu cre, Bbpa Nat uSnuiiua ui Abreu ere, &kpa Matia, 

10 

Hean H Area ere BĂEPA DANA KPACTA Hi Abreu rs dă nana eTata 20 

. 1 Dicţ. geogr. al jud. Falciu p. 50, Frunzescu, Dicţionar opăralic p. 165, 
2 Ghib. Isp. 1* p. 238. 
3 Ibid.-2!: p. 20, . e 
4 Ibid. 3! p. 84. SI ie i 
5 Sic. , - a 

——-
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Epzaiua” n AkTEu 'Ero, KEpă Mata ACaonKSua cToannka' ui aka ere; 

REpa Mana A430pa H BpaţTa Erc) nâta cranuSaa, Ekpa natia prbSaa n 

BAATA EV Mata MHIHABH, &'kpa Matia KSSMhI WIAHAPOBIIUA, Bkpa Nnâua 

HBâlKa: NpeutaiRa, RkpA Dana 'EZAOA vaita; EEpa natal Sgnutaa 

MiYânaa n Bhpă RaChky& BECApz MOAAARCKRRIVA N Beanuk(a)2 ae n 

Maat MZ. 4 n9. naut) :aingoTk. KTO. BSACTA POcnsA4pz SEMAN Rame 

w(7) ATi Hamuxz Han w(7) BpaTin naun(X) nau BCY(A) (kero ax) 

N3EFPETZ BNITH,. TOT (PO. Bhi HANlEr9 Adatiia HE PSUIAAn HAZ AH WIeBhi 

HA OV(TRpzAMaAn S)anS:RE: Adati ECâtni: HAMZA Să HA pate n-aEg= 

HSID CAS4EOR, d Hă BOAIIEE NOTRPBRAENIE POAS (azCEMS Bhitutnuieat=. 

HOMS Bratari -ecathi CASSE HatutiS KkpiomS nancy koku A0roasrS 

mocaru n npuekeurn (uamS) ncuara K. CEMS Acr$ NAEMO, 0 c$- 

(ue a ak(7) Să pui... | 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnut 
Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră tu- 

turor, cari vor căuta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că a- 

ceastă adevărată slugă 'a noastră Petru Durnea şi Ivan şi Giur- 

giu, îraţi .  . ne-au slujit cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De 
aceia, noi văzându-i cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, 

i-am miluit: cu osebita noastră milă şi le-am dat în Ţara noastră, 
în Moldova, satul anume Durneștii, să le fie. lor uric. cu tot veni-, 

în vecii vecilor. 
Iar. hotarul. acestui sat al Durneştilor să. fie după. vechiul no-. 

| tar, din toate părţile, pe unde din veac au “umblat, 
Şi la aceasta. este credinţa Domniei noastre, mai sus scri- 

sului Ilie Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele,. Roman, 
„şi credinţa îratelui Domniei msle, jupan Steţcu şi credinţa panului, 
Mihail şi! a copiilor lui, credinţa Panului Dan. vornic şi a. copii-. 
lor lui, credinţa. panului Cupcici şi a. copiilor lui, “credinţa panului 
Isaiea şi a „copiilor lui, credinţa panului Crâstea. şi .a copiilor lui, 
credinţa panului . Stan. Bârlici . şi. a copiilor.. lui, credinţa panului 
Domoncuş . stolnic . şi a copiilor lui, credința panuluii Lazor, şi a, 

"fratelui. său pan Stanciul, credinţa panului Şteful. şi a fratelui său 
pan Mândrea, credinţa panului Cuzma Şandrovici, credința panu- 
lui Ivaşcu Procelnicul, credinţa. panului Băloş. ceaşnicul, „credința 

1 Originalul are n(n), 
2 Sic.
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panului Uricel Mihail, şi credința tuturor, boerilor . moldoveni şi: 

mari şi MICĂ 
lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării noastre, din Co-- 

piii noştri sau din fraţii noştri. sau pe cine Dumnezeu va alege 

să fie, acela să nu le strice dania, noastră, ci să le intăriască,. 

pentru că le-am dat, pentru a'lor dreaptă şi credincioasă slujbă.. 

Iar pentru' mai mare întăritură acestor. toate mai sus scrise,. 

am poruncit slugii noastre, credinciosului pan Neagoe logofătul, să. 

scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

In Suceava, în anul 6941 Iunie... 

-“ “ Pergament cu pecetea cea mare atârnată, foarte stricată însă.- 
Pergamentul e şi el stricat în multe locuri. Seaila la Arhiv. Stat. Bu-- 

cureşti. Data 'zilei nu se poate citi, fiind foarte ştearsă. Se dis-. 

tinge abia £ (5), Ar. putea fi. din 15 sau din 25, dată pentru care- 

înclină. D. Onciul, care menţionează „uricul, în Datele. Cronicelor,. 
Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 27 (1905) .secţ. ist. p. 220..0; 
copie se află la -Acad.. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. Uricul a. 

aparţinut Mitropoliei Moldovei, care a, stăpânit acest sat 1. Este satul. 

Durneşti din comuna Călăraşi, judeţul. Botoşani2. Un alt Durneşti. 

în judeţul Botoşani este în comuna Bârsăneşti3 şi altul în comuna, 

Ungureni4. In 1820, două din e!e erau, în ţinutul Iaşi, unul. Dur-. 

neşti al căminarului Săndulachi Caţichi. şi altul Dorneşti al. Mitro-. - 

poliei Moldovei5, apropiate unul de altul. Satul e dela începutul: 

veacului al XV-lea. Sa 

“1 Condica Mitropoliei Moldovei, 1818, satul.Durneştii este. trecut cu 10: 

documente. ni 
* “2 Dicţ, statistic al României 1 p.. 118. Acesta în Frunzescu, Dicţionar 

topografic p. 185 e numit Durneştii Mitropoliei. Tot în jud. : Botoşani e sa-- 

tul Durneştii Brănişteanului sau a. lui Caţichi, Frunzescu cit. In Condica Liu-- 

zilor 1803, Uricarul 8 p, 362 (în ţinutul Hârlăului). a 

- 8 Dicţi statistic al României. L'p. 120. ': -: -: : 

a 4 Ibid, p, 104... PIE E 

5 Arhiv. Stat. laşi, Tr. 166, op. 184, dos, 20. Un sat Durneşti în com.. 

Plopeni,:în jud. Dorohoiu, în' Frunzescu, ! Dicţionar topografic -p. 185. : Alte- 

sate cu acest nume în Moldova sânt. în jud. Neamţ, com... Podoleni, Dicţ. 

statistic al României 2 p. 628, Frunzescu, cit. p. 169, Altul a fost în Buco-- 

vina pe apa Sucevei, lângă Frătăuţul.. nou şi.altul e în districtul  Rădăuţi,. 

Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p.: 87—88, : Satul de pe. Suceava 

este foarte vechiu; pomenit într'un uric din 6998 (1490) Martie 15; 9 ASpiioro 

rH,I, Bogdan D. Şt. 1 p. 407 şi 416, numit azi Hadic. Acesta a fost al Mi-- 

tropoliei Moldovei, cum se 'vede din documente din 7158 (1659) lunie 15 şi: : 

7159 (1651) August 7, index Zolkieviensis, Candela (Cernăuţi) 3 (1884) p. 

150 şi 751. 'Un alt sat'cu acest nume a fost dincolo de Prut, cum se vede 

dintriun document de la lancu Voevod din 7089 (1581) Septemvrie 21, unde - 

e vorba de o selişte dela obârşia Ciuhrului, anume Durniţii, care acum se- 

numesc Verbea, Acad. Rom. XL/54, NE
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"iPetru 'Durnea'este pomenit şi în 6959 (1451) Octomvrie 17.1. 
iNumele «e în legătură cu slavul Aoypumin prost, rău 2,. 

Suceava. 1433 Noexivrie 3. 

“Ștetan Vaeuod iîntăreşte lui Mi hail Crâstianescul jumătate de sat, 

ÎN „e din Crâstianeşti. 

“4 m(a)eti 1 BIT Ani i erefalu). ROEROAA. roeneA4pa SEMAH A0a= 

Aazekeu ununi(ai) suamenuro ne (e EA AHETCAZ HAUHAZ, KTO  (u2)3 
HZ CVSPHTZ Han ro oeanunu(7): urSun, ce Por HeThunni " CASra 

viauiz MHXaHaz KpacTiantenSaa casmu(a) HAM NIpAReR H BEpHeR. casa 

BSE; TEMA AI BHA” Eau sro (NpaBSP. TE EbpuSR caS:RBS A ua(c) 

'RAACBAAN ECAUI “Ero! WCoBUIGR HAUIEIS ma(e)ri. H Aa eemhl EMS o 

Manuent BEMAH noackuHa RpzcTIAneVIz EPO UACTA cz eTăpua XOPApoAz, 
Toe: EMS o prikz cz Back: ADoAcAz H AkTena Ere Ho uSuare(a4) 

sro H Npas uSuaToatz sro "n npaiSpaToatz Erou Bees Pas Eero Li ini 

nopSruse HAROANXE ua BERTI, a. Ha To «(er) nkpa namere TeeTBA 

EI ENHCAN NATO crean tomoa?n n pa BCAPE. nauiu(y), REpa Mana 
Mana n ARTE er, BRBA natia Rau H „AkTa ere, BEpa nau 

Spa dBparoteere, i 'Akra ere, g'bpa nana Her pnaa ABOpILIt- 

RA Hi Are ere, Bpa nana Aaa ui ASTE sr, “B'EBA  Natta CTA- 

BA BpZANUA ui Abreu ro, REDA Mana uUSpEHI vi Abe, ere, Rkpa 
Mata BanuSaa, pa nana ASaui, Bbpa Mana Xanitazta! cToanuka, 
BRpA Nana aaBa vaniuuă H B'Epa gzck(y) coapz nauuyz. meaaanet'tu(y) 

n Beautni(Y) ui maani(y). 4 no Hautemz HOTE KTO „ESAeTz reene- 

ADA Hauien Seman Han w(7) Abreu nau) “Han W(T7) Haiero nar- 
MELE MAN REP (62) HAGEPETZ BHITII - ToTA. 110 Ri nenepSumir(4) Ha 
METEO AAHTA aah TO Bhi OV'TEAZAH(a) n oprpEnu(a). ă HA BCAu1££ NOT= 
RPI2EAENIE "POAS, LacemS BbrmenneannoaS nea) ban sean caSs% natue$ 
pus W"roeRu A9roaer$ near ui npuleteuru naui$) NEUATA- R 
ces aueT$ names, (op cool, E „ak(T) Să not ri ÎN 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi. Stefan Voevod, Dom. 
nul Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte, a noastră, 

1 Acad. Rom. foto ratii achet 1 nr, 60, molă. p. a g p: Oreste Popescu, Cateva doc. 

2 Cp. Durnea Ceatarul - din uricul din 6939 (1431 Iunie” 15, vezi mai 
SUS p. aur rândul 26-27. Acesta a dat numele satului san, de care a fost 
v U. . 

3 Lipseşte în original, | RE
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cine va căuta la dânsa sau o va auzi citindu-se, că această ade-. 
vărată slugă a noastră Mihail Crâstianescul ne-a slujit cu dreaptă: 
şi credincioasă slujbă.: De aceia, noi văzându-l cu dreaptă şi cre- 
dincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita' noastră milă şi 
i-am dat, în “Ţara noastră, jumătate din Crâstianeşti, partea lui,. 
cu vechiul hotar. Acesta să-i fie uric cu tot venitul şi copiilor lui ' 
şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui şi Intregu- 
lui neam al lui, nestricat niciodată, în veci. 

lar la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scri=- 
sului Ştefan Voevod şi credinţa “ boerilor noştri, credinţa panului. 
„Mihail şi a copiilor lui, credinţa panului Vâlcea şi a copiilor lui, 
credinţa panului: Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor, credinţa pa- 
nului Negrilă vornic şi a copiilor lui, credinţa panului Dan. şi:a 
copiilor lui, credinţa panului Stan  Bârlici şi a copiilor lui, credinţa 
panului Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa panului Banciul, .credinţa 
panului Duma, credinţa panului  Halinaj. stolnic, credinţa panulut 
Albu ceaşnic şi credința tuturor » boerilor. noştri moldoveni şi mari 

şi mici. DI ji azi 
“Iar după viaţa: noastră, cine va fi Domn Ţării noastre, fie din 

copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe cine ' Dumnezeu va 

alege să fie, acela să nu strice > dania noastră, ci i să: întărească şi 
imputernicească. - 

" lar pentru mai mare întăritură âcestor toate mai sus scrise, ana 

poruncit slugii. noastre, credinciosului Neagoe logofătul,: să: scrie şi 
să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

In Suceava, în anul 6941 Noemvrie. 3. 

 Pergament cu pecetea pierdută, la Acad. Rom. V/95. Uricul 
are pe verso: BEpeTBHepin w(r) ko (n), Rbperiatieiți şi însemna- 

rea veche «pxcritnsek, Ibid; un 'suret cu-data greşită 6941 Nov. 6, 
tălmăcit de Costandin spat, în Eş,:1809 April 9. Ibid.:o copie 
ms 126, dăruit de i. Bogdan. Citat de Radu Rosetti, Pământul P 
135, cu data 1432 Noemvrie 6. - 

Uricul este important fiind cel întăiu din dorania lui. şetan 
Voevod. 

Satul de care e vorba este Creştineşti din volostea. Clişcova, 
judeţul Hotin, fost al familiei Hasdeu 1.' Creştineşti din Crâstieneşti 

este o etimologie populară, datorită Cuvântului creştin, 

1 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. "78. Harta” Basarabiei, de Nou, EI e 
trecut între satele neamului Hasdeu î în testamentul din 7241 (733) Noemvrie. 
3, Hasd. Arh, Ist. 1* p. 52. : | .
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- Uricul nu spune cine stăpânea cealaltă jumăiate a satului. 

Pentru ca. Mihail să se numiască Crâstianescul, trebuie ca 

-satul să fie mult mai.vechiu. Era cred şi în secolul XIV-lea. Nu. 

"mele îi vine dela un străvechiu Crâstian. 

, - 115, 

„1433 Noemvrie 9. 

_ „Uric scris pe sârbie, dela Ştefan Voevoda, dat lui Danco, 

“feciorului lui Jurji Fratovschii pe satul Frătăuţi şi pe 4 sălaşuri.de 

“tătari, din anii. 6941 Noev. 9“. a 

* Rezumatul dat mai sus :se găseşte în Catastihul scrisorilor 
:Mănăstirii' Putna, făcut de Vartolomeiu Măzăreanu' în 1764, Dan, 

-Mănăstirea şi Com. Putria p.173. La Wick: Woronetz und Putna 
“lipseşte. .Cp. „însă mai jos uricul nr. '116. Originalul nu se: mai 
“păstrează la Mănăstirea Putna, cum nu se "mai păstrează foarte 

multe din .uricele. vechi-ale: Mănăstirii 1. 
Este vorba de satul Frătăuţii vechii, din districtul Rădăuţi, 

“aşezat pe râul Suceava2;' Satul era al. lui Danco şi în 6944 (1436) 
„Septemvrie 19, când găsim Aauko ay patenuz parenebi 3. Cum 
Danco . n'a : avut copii, la moartea. sa,. satul - rămâne îratelui său 

Mihul Starostici. In stăpânirea acestui neam satul rămâne până în 
-6997. (1489) Octomvrie 14; când nepoţii de fiu 'ai lui Mihul şi stră- 
nepoţii lui Giurgiu de la Frătăuţi îl. dau, împreună .cu alte 2 sate 
ale lor, Botoşăniţa şi Climăuţi, lui Ştefan Vodă, care le dăruieşte 

Mănăstirii Putna, primind: în schimb 'Toporăuţii şi Grigoreştii4. In 
uric se spune că la Frătăuţi serau curţile moşului lor Mihul Starostici 
şi. ale strămoşului lor, Jurj. dela Frătăuţi». Satul e pomenit şi în 

-uricele din 6998 (1490) Martie. 15 şi 7011 (1503) Fevruarie 25, 
EI. a-aparţinut şi lui Giurgiu, Staroste sau dela- Frătăuţi,. nu- 

“mit aşa după: sat6. Satul işi are numele dela -un străvechiu Frate, 
„corespunzător slavului Bparsaa Era şi în veacul al. XIV-lea, 

1 Dan, Mănăstirea şi Coim, Putna p. „87404, 
2 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 97. Cp. ibid. -Frătăuţul 

“ «nou şi Frătăuţul vechiu nemţesc. Harta „Bucovinei, de Ed. Fischer. - 
3 Hurm. Doc. 1* p. 865, 
4 Wick, Wes neti und Putna p. 169-173, l. Bogdan, D. Şt, 1 p. 380-382, 
5 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 407: 9% doaz8uu, ibid, p. 420: sY parouy, 

Ibid. 2 p, 215: ceao diparetui. Cp, Buletinul Cam. Ist.-1 (1915) p. 222. 
6 Vezi despre acesta: uricul. din. 6937 142 :242_06g szi d63I p ( 9) Fevruarie 1, - mai sus p, 

7 Cp. numirile de sate Frăteşti, Frăteni, Brătești Brătuleşti, Brătuleni,.
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„116, 
e 

“Suceava, 1433 Noemvzie 9; 

- Ştefan, Voevod dăruieşte lui Danco, fiul li Giurgiu dela 

Frătâuți, satul Mianouţi şi patru sălaşuri. de tătari, 

Din mila lui Dumnezeu, Noi Ştefan Voevod, Domn Țării 
-Moldovii, facem ştire: cu această “carte . tuturor, - cari ar căta la 

--dânsa sau ar auzi-o cetindu-se, pentru. această a noastră adevă- 

rată slugă şi boer, pan Danco, .fiul lui pan Giurgiu 'dela' Frătă- 

„uţi, care -ne-a slujit nouă cu dreaptă şi credincioasă: slujbă. Pen- 
tru aceia şi: noi văzând alui dreaptă şi. credingioașă slujbă cătiă . 

noi, l-am miluit:pe dânsul cu deosebita: noastră, înilă, şi i-am dat 
în “Ţara noastră -un : sat (la Suceavă) anume Mianoiţi şi. “patru” 

-curţi de tătari:  Mateis, Ivaşcu.. .:.... cu tot.venitul, lui, „copiilor 

-lui, nepoților. lui, 'strănepoţilor . lui şi. întregului lui neam: nestră- 
- mutat-nici odată în veac. . ! - i Ei a 

- Iar . hotarul - acestui sat să “fie. cu toate hotarele. „vecii, „pe 

„unde din veac a umblat. : 

„Şi la aceasta: este credinţa Domniei mele, m mai Sus Scris 5 Şte- 
fan Voevod şi credinţa tuturor. boerilor noştri, credința panului Mi- 

hail şi copiii săi, credinţa panului Vâlcea şi copiii săi, credinţa pa- 

nului Dan şi copiii săi, credinţa panului Negrilă . vornicul şi copiii 

“săi, credinţa panului Cupcici.. şi. copiii :săi, , credinţa 'panului Un- 
Cliat şi copiii săi, credinţa panului Domoncuş stolnicul şi copiii 

săi, credinţa panului Stan Bârlici şi copiii săi, credinţa panului 

Stan vistiernicul, credinţa panului Banciul, credința panului Duma, 
credinţa panului Mircea vistiernicul, credinţa panului -Halmaj. stol- 

nicul, credinţa panului Albu ceaşnicul şi credinţa tuturor  boerilor 

noştri mari şi .mici. 

lar după viaţa noastră, cine: va ii Domn al Țării noastre, si sau 
din copiii noştri sau din neamul nostru,sau pe,cine: Dumnezeu va 

alege să fie Domn al Ţării noastre Moldovii,: unul: ca .acela să nu 
Strice dania noastră, ci mai vârtos să o ;întăriască, căci i-am dat, 

„pentru a lui dreaptă şi “credincioasă ' slujbă cătră noi. .:..: 
: Şi spre mai mare, întăritură tuturor “celor de. mai sus scrise, 

” -am poruncit 'credincioasei noastre: slugi, lui. Neagoe. logofătul, să 

scrie. şi să lege pecetea noastră cătră această: carte a noastră, . 

“In Suceava, în anul 6941 -Noemvrie 9, 

„10 

15 

29 . 

30 

33
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Documentul aşa cum l-am dat mai sus a fost publicat, în 

traducere germană, de Wick. Woronetz und Putna 2 p. 148-149, 
cu menţiunea că e: pergament, scris în slava bisericească şi că 
are pecetea atârnată. Wick. a văzut originalul, care la 1886 se: 

„pastra: la Putna şi. care azi nu mai este, cum nu mai sânt nici ce- 

"1elate urice vechi asupra acestui sat. :  -: 

_ Uricul nu se găseşte în Catastihul documentelor. mănăstiri, 

din: 1764. Ceia ce e. curios este că cu aceiaşi dată, de an,lună şi. 

zi,.şi tot pentru Danco este uricul pentru Frătăuţi, care se.găseşte- 

în Catastihul pomenit şi. nu se: află la Wick. Ca să admitem o- 
greşală la Vartolomeu .Măzăreanu, că ar fi vorba de unul şi acelaş 
uric şi că el a pus Frătăuţi în loc de Mianouţi este foarte greu.. 

„Cu atât 'mai greu. cu cât în Catastih găsim şi actele Mianouţilor. 
„ (Manevţilor) la fila-8r. şi cele ale Frătăuţilor la 10v.1. 
“La Wick: satul e însemnat Mjanouz, în original probabil era: 
'Manenuu. In 6945 (1437) Fevruarie 24 satul e în stăpânirea boe- 

rilor Jumătate 2. 'In' 6976 (1468) Octomvrie. 2, Ştefan Voevod cum= 
pără o jumătate. din satul Maneuţi şi o dăruieşte Mănăstirii Putna 3;. 

Altă jumătate o ia Ştefan cel Mare în schimb şi o dăruieşte mă- 

năstirii, prin uricul din 6995 (1487) Martie 74. Satul se află între- 
alte sate -ale Putnei şi în uricul din 6998 (1490) Martie 155 şi: 
în cel din 7011 (1503) Fevruarie 26. : | 

In 1742/43. e arătat ca  selişte, fără de oameni, în îos de- 

Vicove, în Bucovina”, -  : - 
Satul îşi are numele dela un străvechiu Manes, Era proba». 

bil şi în veacul al XIV-lea, , 

4 Dan, Mănăstirea şi Com. “Putna p. 171 şi 173 
2 Wick; Sct. Onufri p. 173-175, Woronetz und. Putna 2 p. 151, “Dan, 

Mănăstirea şi Com. Putna p. 171, 
„1 +8 l, Bogdan, D, Şt. 1 p. 132-133, 

"4 Ibid, p. 300-301. 
5 Ibid, p. 419: “MAHERUA, 

2. 6 lbid, 2 p, 215. Manet: 
: :*7 Buletinul Com. Ist. 1 (1915) p. 222: Mincuţăi.. 

8 Singurul sat Mănești, în Moldova, azi e în jud, Tecucii, Diet, sta-- . 
tistic al României 2 'p. 882. In trecut, un sat Mănești, pe Neamţ, este pome-.: 
nit în 6967. (1459) Septemvrie 3, L. Bogdan, D . Şt. 1 p. 35-37, altul a fost la 
obârşia Ialanului, pomenit în uricul din 6999 (1491) O ctomvrie 15, ibld. p, 
466-468. Aici- se vorbeşte de întemeietorul Manea. Un sat Măneşti, cred tot” 
cel de pe Neamţ,. e pomenit în 6962 (1454) Dechemvrie 8, Arhiv, Stat. Bu- 
cureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr.-7. Altul a fost dincolo de P t, 1 i 
gheci, pomenit în 6944 (1436) Iunie - 15, Acad. Rom, XL/2- e sd Chi 

]
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117. 

Suceava. 1433 Noâmbrie 16.. 

Ştefan Voevod dăruieşte lui Hodco Costiciu satul la Vorona, 
“ anume Curtea Anuşcăi şi Hueţeanii şi -Sineştii lângă 

Vereşeeao şi Glodeanii, unde" este: Neanciul jude, 

"şi morile la Sireti, unde este Hueţ. | 

Ştefan Voevod, Domn Țării Moldovii, pentru Hodco Costiciu, 

care i-a slujit cu credinţă, dându-i ca răsplată. „în Ţara noastră 
un sat la Vorona, anume Curtea Anuşcăi 2 şi: Hueţeanii 3: şi. Si- 

neştii aproape de Vereşceac4 şi: Glodeani, unde este Neanciul jude 5 

şi morile la Sireti6, unde este Hueţ7«. Se.dă şi soţiei sale Va- 

siutca 8. Marturi: Mihail şi fiii lui, Crâstea şi fiii lui, Negrilă vornic, 

Dan şi fiii lui, U(n)cliata, Petru Hudici,: Banciul şi fratele lui Şteful, 

Hălmaj 9, Albu ceaşnic, Cliucinic „şi ceilalţi mari şi mici. Logofăt 
Neagoe. .. . . 

Suceava. 6941 Noembrie 16. 
«e 

Documentul aşa cum îl dau mai sus se află la N. lorgă, Stud, 
şi Doc. 7 p. 72. Se spune aici că e pergament, pecetea cu şnur 
roşu tăiată. Comunicat de d-ra Tatos din Roman.. Tot N. Iorga, 

Stud. şi Doc. 5 p. 79 dă un rezumat al documentului, după o tra- 

ducere dela Acad. Rom., între Documentele Mitropoliei laşi. O - 
traducere a' documentului, în partea principală, se află în Condica 

Mitropoliei Moldovei din 1818 p. 663 nr. 1. Aceasta. a fost pub- 

licată de Ghib. Sur. 22 p.91. 
Satul la Vorona, insemnat în unic prin. Curtea Anuşcăi, este 

probabil unul din cele cinci sate Vorona, judeţul Botoşani, patru 

în comuna Poiana şi unul în comuna: Tudora, în apropiere de 
” Sireti 10, Probabil că e acest de pe urmă. Satul e trecut . în stă- 

_1 La N. lorga: BOpoRopont,. In toate celelalto locuri e „la Voronăt, 

-2 La N, Iorga: Hăâ HA dHHoy LUA AROpba | 

"3 La N. lorga: XOVeububi, i 

“4 La N, lorga: EAHS ReEpeulu Ba,, 
5 La N. lorga: EPA. . 
6 La N. Iorga: CEpeTE. | 
17 La N. lorga: XS, 
8 La N. lorga: Racrut, E _ 
9 La N. lorga: Hămai. Pi 

10 Frunzescu, Dicţionat topografie p. 530-531, Piete statistic al Româ- 
niei 1 p 112. , E ut I po m. 

24 

10 

15
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pânirea boerilor Jumătate, căci. întrun document din 6971 (1463) 

lulie 31, întărindu-se, portarului Arbure satele Vorona şi Ruşii, se 

spune că le-a cumpărat dela Ivaşco cel Orbu şi fratele său Mi- 

nail Giumătate 1. Arătându-se hotarul acestor sate se spune: „în- 

cepându-să din hotarul lui Dragomir Litianul2, drept. piste vale 

Voronei şi- pe supt . «.... aMihului ci-i dela 'Sâretu3 şi'de acolea 

pe la capul dialului ci-i dela Glodeni, iară de acole pe la coada 

heleşteului de sus, acolo undi să obârşăşti coada heleşteului, de 

acolo în codru, până în hotarul Lucăi Călugărului“. Satul s'a păs- 

trat. multă vreme în stăpânirea :neamului lui Arbore, căci îl- găsim 

astiel şi în 7104: (1596) Aprilie. 64..Numele este în legătură cu 

slavul nopeua, cioară. Este poate din: vremea Slavilor. Pe aici a fost 

cuitea Anuşcăi. In 6911. (1403) Ianuarie 7 satul era poate -al lui 
lon Bătrânul, căci acesta se numeşte.„dela Vorona“ 5.—Hueţeanii 

din:1433 este satul Huţanii, din comuna Vlădeni, judeţul Botoşani, 

e Sireti6, cam departe de .Vorona. Intr'un uric din 7026 (1518) 
|anuarie 30, satul Hueţanii se arată la gura Voronei7, Aici se vor» 
beşte şi de dresul „ce au avut dela moşul domniei. mele. Ştefan 

Vodă“. Hueţ. întemeietorul Satului trăia în 1433. — Sineştii erau 

aproape de 'satul lui Vereşceac. Acesta este sau “satul Vercicani, 
din, comuna Liteni, judeţul Fălticeni (fost. Suceava), de care a fost 

vorba în uricul 'din 6937 (1429) Octomvrie 158 sau cel: din Co- 
muna Fântânele, judeţul Botoşani, ceva mai la nord de: celalt, dar 

nu. departe şi tot pe. Sireti9, In 7026 (1518) Ianuarie 307, Sineştii 

este arătat „aproape de Jure Vereşceac“ şi „aproape -de unde 

curge Verişceac“. Satul Sineşti a dispărut sau șia, schimbat nu- 

21 Arhiv. “Stat. laşi, divanul domriesc, Te, 410, op. 446, dos, 19 fila 29. 
ibid, Anaforale nr. 87, fila 147r (proces pentru Vorona lui Musteaţă, din jud. 
Botoşani). Cp. şi 1. Bogdan, D. Şt..1 p. 77-78, care face dintr'un document 
două, Harta stat. major, planşa Dolhasca. 
„1 2 Litenii, din jud, Fălticeni (fost Suceava), Dicţ. statistic al României 
2 p. 848. Cp. mai sus p, 4, 110, 273, 

-3 E vorba probabil de satul Heci, pomenit încă din 6917 (1409) Apri- 
lie 18, vezi mai sus p, 69, rândul 11, p. 71. Satul este arătat ca fiind'al Mi- 
hului logofătul şi în uricul din 6961 "(1453) Iunie 20, Ulianiţehi, Materiali p. 
81-82, Uricariul 11 p. 76-78, asemenea în 6963 1455 Iulie 2, UI hi 
84-85, Uricariul cit. p. 9-11, 79-81.» € ) ianiţe i, cit 

4 Arhiv, Stat. Iaşi, cit. mai sus fila 40r. - 
5 Vezi mai sus p, 47, rândul 5. 
6 Dicţ. statistic al României 1 p. îl2, Fiunzescu, Dicţiona te fi 

p. 238. Harta stat. major, planşa Duniorăveai. ” dinti ion ” opogra “ 
04, 1 Condica Mitropoliei Moldovei din 1818 .p. „663: nr. 2, Shib. -Sur, 22 

p. 
8 Vezi mai sus p. 294-295... . 
9 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 520,
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mele. Era întemeiat probabil de Sân - Bârlici 1.—Glodeanii, cum se 
“vede din documentul. din 6971 (1463) Lulie. 30, adus'la satul Vo- 
xona, era lângă acest sat. El a dispărut, lăsând urme în Valea 
'Glodinoasa de lângă Vorona, judeţul Botoşani2 sau în Valea Glo- 
dului, de lângă Liteni, la apus de Sireti3; Poate că înainte de 
1433 “satul. era: domnesc, căci aici e arătat jude Neanciul4. Satul 
-era cred şi în veacul al XIV-lea. :Işi are numele dela starea l0- 
cului 3. a N a 
„.. Hodco Costici este. unul din boerii. mari ai timpului. EI» a- 

pare în divan, în urice, de multe ori împreună cu fratele său Leu, 
ca Hodco şi ca Hodco dela Mămorniţa.. Că Hodco Costici' este a- 
celaş cu 'Hodco dela Mămorniţa-ne arată un uric diri 7000 (1492) 
Noemvrie 24, unde apar nepoţii lui Hodco Costici postelnicul. şi 
ai lui Leu6.' Hodco': Costici postelnicul nu trebuieşte confundat cu 
Costici ori Costea ' postelnicul, cu .care. apare, în aceiaşi vreme 
iHodco Costici 'este:fiul unui-boer Coste:: Acest Coste. poate e 
Costea Viteazul, care apare uneori. şi fără âcest epitet 7. 

"Hodco şi fratele său Leu apar întăia oară, între boerii divanului, 
în 6929 (1421)8. Sânt născuţi deci la sfârşitul veacului al. XIV-lea. 

e 

1 Pentru sate cu acest nume cp. Sâneştii din jud. Iaşi, M. Costăches- 
“cu, Buletinul lon Neculce, fasc, 4 (1924) p. 7-18. Aceştia aveau uric din 6966 
(1458) Noemvrie 11, în care se arată că satul era al Stanciului Sinescul. In 
uricul din 7009 (1501) Dechemvrie 14 se pomeneşte tatăl Stanciului, Ion Si- 
nescul, trăitor înainte de 1457 şi fiii Stanciului, Giurgiu, Mănăilă şi Isaiea, | Bog- 
dan, D. Şt. 1 p. 24-25, 2 p. 1 83-185, Alţi Sineşti sau Sinăuţi sânt în districtul Sire- - 
tiului, în Bucovina, Dicţ. geogr, al Bucovinei, de Grigoroviţă p, 195. Aceştia pro- 
.babil sânt pomeniţi în 6998 (1490). Martie 15, [. Bogdan, D. Şt. 1:p. 407 şi 
-414, Altul a fost în jud. Tecuciu, Ghib. Sur; 9 p. 335. Vezi pentru acesta şi 
Condica Mitropoliei Moldovei 1818. Altul e în jud. Dorohoiu,- com. Tureat- 
ca, Dicţ, geogr. al jud. Dorohoiu p, 315. Altul e în jud, Bălţi, Dicţ. geoer. al 
Basarabiei p. 190. Altele sânt în jud. Argeş, Olt, Vâlcea, Ilfov, cp. Dicţ. sta- 
tistic al României 1 p. 22, 2 p. 666, 1034, 518. Pentru neamul Bârlici vezi 
mai sus p. 129-131. Un boer Sin de la Hotin este pomenit într'un uric din 
-6964 (1456) Iunie 8, [. Bogdan, Conv. Lit, 35 (1901) p. 674.  - -- 

2 Harta stat. major, planşa Dolhasca, L. Bogdan, D. Şt, 1 p.78, 
3 Harta stat, major, planşa Fălticeni.” :_  ..- - 
41. Bogdan, Cneiii români, Anal, Acad. Rom. seria'2, tom. 26 (1903), 

:secţ, ist, p. 24-25, p, 32, i NEI 
5- Satele cu acest nume sânt numeroase. Cp. în Moldova, în jud. Vas- 

luiu, Dicţ. statistic al României 2 p: - 990, 992, în jud. Bălţi, -Dicţ. geogr. al 
;Basarabiei p. 104 etc. Unele sânt foarte vechi, ' Ex. în 6933 (1425) Ianuarie 
-30, vezi mai sus p. 169, rândul 2.—Altul 6936 (1428) Dechemvrie 28, ibid. 
:p. 230. Altul 6936 (1428) Septemvrie 3, ibid. p. 224, rândul 9. Altul la Vas- 
iluiu în 6970 (1462) Octombrie 5,1. Bogdan, D. Şt. 1 p, 61-62. Totla Vasluiu - 
„e pomenit un sat în 6951 (1443) Mai 31, Ghib. Sur.-10 p. 4. Altul în 6963 
-41455) August 15, Acad. Rom, ete. a ai aa Re 
-.î 5 L Bogdan, D. Şt. 1 p, 509, 

7 Vezi mai sus p, 90. 
8 Ibid. p. 142, rândul 10.
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Apar apoi în 6936 (1428) Fevruarie 16 1, Aprilie 152. In lulie 8 a- 
pare ca postelnic 3. Apoi în 6937 (1429) Fevruarie 104, lunie 3 5, Sep- 
temvrie 1 6. Apare în 6944 (1436) Mai 237, ca Hodco dela Mămorniţa. 
Apoi în lulie 248, .lulie9, August 27.10, Septemvrie 8 î1, Septem- 
vrie 19 12, în. 6945 (1437) Fevruarie. 24 13,. în 6946 (1438) Iunie 
20 14, Este ultimă oară, când apare în divan Hodco dela Mămor- 

niţa. Se numea aşa de la satul său Mămorniţa,: 

Dintre urmaşi, mai bine cunoscuţi sânt ai lui Leu, Unul din 
ei e' numit Alexandru sau Şandro Levici. Acesta apare în divan 
în 6951 (1443) Mai 1815, .lunie 816, Alt Levici este Hrinco, 
frate cred cu Vasco' Levici, ce-i găsesc în. 6964 (1456) 17,. Pe 
Vasco, în 6966 (1458) Ianuarie 24 îl aflu la Camenița, în Polonia, 
între boerii refugiaţi, alături cu Petru Aron 18. Alt Levici e loan. 
sau Ivanco Levici. Pe Giurge şi loan Levici:îi găsesc. într'un do- 
„cument 'din 6964 (1456) Iulie 3019. Ivanco şi Vasco sânt fraţi, fiii 
lui Leu,.cum se vede. din uricul din 7000 :(1492) Noemvrie .24 20, 
unde găsim şi urmaşii lui Hodco Costici. De aici' mai aflăm că 
Hodco Costici şi Leu au avut un privilegiu dela Alexandru cel 
Bun, pentru satul Ştiubeiul de pe Başeu, uric necunoscut azi. 

„Soţia lui „Hodco Costici se numea Vasutca, 

  

, 1' Vezi mai sus p. 202, rândul 26.. Aici rândul E şi Costici postelnicul. „2 Ibid. p. 207, rândul 10. 
8 Ibid,'p. 213, rândul 19. o 

4 Ibid. p. 249, rândul 22, Aici rândul 2 şi Costea postelnicul. 5 Ibid. p. 270, rândul 17, a 
„6 Ibid. p. 288; rândul 1. . - 
„1 Wick. Woronetz und Putna 2, p. 150-151. 

8 Ghib. Isp. l!p.9. : a 
. 9. Acad. Rom. lX/76. ! : .. A 
"10 Acad, Rom ms 126, dăruit de Ţ Bogdan. 
11 Acad. Rom. LXXIX/147, E 
12 Hasd. Arh. Ist. 1* p. 18-19 şi altul Hurm, Doc. 1! p „865, --: 
13 Wieck, Scţ. Onufri p. 173-175, Woronetz und Putna 2 p. 151. 14 Wick, Bochotin p. 65, Solka 2 p. 205, 

15 Ghib. Isp. 1: p. 17, Aa “16 Acad. Rom. 1/2, Ghib: Sur; 18 p, 5254, i 
17 Hurm. Doc. 2? p. 669, - ist p1540 Bogdan, Contribuţii Anal. Acad, Rom; scria 2,. tom. 29 (1907) s secţ. 
19 Arhiv. Stat. Iaşi.. “Ta, 1360, o 1556, „do 40, Anaforale 108 Ga. 53. p. s, 40, divanul domnes, fila: 

20 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 509-511, wr oVputa A'kawg Hy YOALkA koc=. THU MOCTEAHHRA H Află II HCIPHEHATE. M410 Han Wu ww AEAA ud MErO wT7 anrbaua pa BOEROAL, ăi Pa A 
.
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118. 

“ „1433 Dechemvrie 14. 

Ştefan Vodă dăruieşte, sate” lui Micle. 

„6941 Dechemvrie 14, Ispisoc a Domnului Stefan Vva. prin 

<ari faci danii lui Micle, Răusănii pe Jâjâia,. undi esti casa lui şi - 

pe Bârlad, Micodanii, a anume Dănuţa şi la Locurile gemene“. 

E Regestul de mai sus “în dau după. Arhiv, Stat. laşi, Anaforale 

nr, 72 fila 58r. E vorba de răzăşii de Micodani. 

Răusănii sânt în comuna Comândăreşti, judeţul Botoşani 1, 
aşezaţi, pe Jijia. Aici era casa lui Micle. Satul e pomenit şi în u- 
ricul din. 6933 | (1425), Mai 122. .Işi are numele. de la boe- 

-Tul. Ravas, care cred că e totuna cu. Ravas Litovoi2. Cele- 

lalte sate erau în judeţul Tutova.. Din actele prezentate, cu 0- 

cazia procesului, care face, obiectul anaforalei adusă mai sus, se 
vede că satele . înconjurătoare . sânt: „ Hurdujăni, Uscaţi, Rădeşti, 
Costeşti, Pânteşeni ş. a. Intr'un act din.7172 (1664) August 8, 
Micodanii sânt arătaţi la ţânutul. “Tutovei 3. In altul din 7269 (1761) 
Octomvrie. 12 se, spune că; * moşia Pânteşănii merge spre răsărit 
până la .Locurile gemene,. “care sânt semne fireşti ale Micodanilor, 

| mărturisite prin uricul lui Ştefan Voevod. Este deci vorba de un 
sat, poate dispărut, care a fost. lângă Puntişeni, din judetul Tu- 

| 'ova 5.—Dănuţa nu o găsesc pomenită. | N 
„Un Miclea, în aceleaşi părţi ale Tutovei, găsim î în uricul din 
6939 (1431) Aprilie 306, 6942. 2.1434) Aprilie 247, „6944 (1436) 
Dechemvrie 78. .. 

o A LR PI ta « 

Li . ” . : - a ” ? * t 

1 Dicţ.. statistic al României 1 p. 118. Harta stat, major,  planşa Andri- 
-eşeni, . 
“2 Vezi mai sus p. 178, “rândul 19-20, p. 177. Alt sat Răuseai este cel 

din districtul Suceava, din: "Bucovina, Dicţ. geoer. al Bucovinei, de' Grigoro-. 
viță p. 179. E pomenit şi în 6933 (1425) Mai 12 şi, €976 . (1468) Septemvrie, 
24, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 130, 
., 3 Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr. 72, fila 58r.: DI Ric 

4 Ibid, fila 58r.... | 
5 Dicţ. Statistic al României 2: 'p. 964. Ia com, Puntişeni” este” şi, satul 

Rădeşti, Ibid. este şi satul Costeşti, în com. cu acelaş nume, ă : 
__6 Vezi mai. sus p. 315, rândul 5, p. 316. E ae E : 

7 Hurm. Doc. î* p. 852, Uricariul 18 p.48. 
8 Hurm. Doc, 1? p. 868; Ulianiţchi, Materiali p. 53. m

n
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119. 

* Suceava. 1434 lanuarie 29. 

Ştefan Voevod dăruieşte fraţilor Blaj, Domoncuşi stolnicul şi Iacob 

satele la Crasna, anume Roşiori, unde este Negrilo şi mai jos, 

ia "unde este Pavel Bulgariul, Seliştea, lui Mârlec  - 
e “si i unde. este Mic Ruptură. | 

f male)rit BATE Mi crebauz BOEROAA. POeNSAaph SEAMA MOA= 
ani URI MA Saare HE CRAIZ -ANCTOAL HAUINHAZ KTO Haz 

SYSpUTZ HAI ere 9 CANIIINTAUTSuN W:RE TOTĂ HCTHUHBI CASră ui B6- 
Aphnz Haluz Bpurni NANZ EA4k4 CASKHAZ CEATONOUNRULOAS wTusS 

HatiimS pane n B'EpHior CASBOIS, 4 a atu(c) caSin(7) nana npano 
H B'RBHOI CAS%BSIR, TEMa MRI ana het £ro DpatSn H'EEpunSR caSiBS: 

A0 na(c) MaAOBAAM ECMNI Er WEBER Hate ama(e)riR 1 Adaii cat 

sS e naturii SEMAIL CEAA MA KBACHICH “HA MA POIVBN Tae e(c'r) ur 

rpHao ui noua ne(A). akcoMA PAE (e) NaB EA GABTAPIINZA H ceaniuţie 

MRIBAERORE n “CAS (er). an(t) pSu'TSpa. TE BECE'îMS OVpHRA ca BE- 
eb(a). ACXOAGA n „EpaTiaatt sro naniS ACAoHRSIUA CTOAHHRS n ra- 

BoBS Hi Akreaz ns) n ey HSUAToMA “u(%) n npacy uSuarfoatz u(3) n 

npawpSparoaia (0) n BacemS: poa (30) nenopSuento * uRoanzte Mă 

BkRhI, d XoTa(p) T(n) CEACAIA n$ eTapeais XoTapS RSAd WXHEAAN US 
R'ERa. a Ha "To «(er) B:kpa naultro rocnoAcTRa EEIUIENMCanHaro cereau 

BOEBOAbI N pa ECapa Hamu(y), Bpa NAna: MHXantaa Hu Are tre, 
Rkpa, NANA EAZUN ATEI ere; BEpa nana KSnuua ABOPUHRA 1 Ark 

Ten ere, B'kpa nană Spa dparozenero n AkTai ere, pa Nana 

peri ui Areni ECE, B'Epa Nana Aaa H- adie tre, pă nana ucăia 

H Are ere, Bhpa nana trpiaa ii d Tren ere, B'kpa mana o Haar 
H ARTEI Erc, R'kpa Nată NETpA XSAHUA H AETa Erc, BEA NatlA Ban- 

Sas, Bkpa nana ASaini, pa nâna Mhpun eneriapiinta, Ra natia 

daBa “amuuka. H B'Epa Băck(y) Borapz Hamn(y) n Beansni(£) ni: maani(3). 
A NO HAWEMA (4UBOT)E KTO BSACTZ POCNOAApz Hauten Sean Hat w() 
akren. nauini(y) - san w(7) "NALIEPO [lAsAteHE Cati, -ROro BA. HAREpETA 
POCNOAAPDAA BHITH TOTA UITOI- Eh: HenepSuntaz HAUIEFO "Aaa aan 
UITO ENI NOTEȘS(A Haz n ovipEnnaz) 84 ro NpaRsR Hi B'kpuSR (caSaas). 
A HA BCAUIEE NOTEPERALHIE TOMS. Bx(cems. EI enHicantioA48) gtakaut scai 
CaSSE" naum Be bpHicaiS brortul | dear: nucaru: n nput'keuru 

> HaţulS neta) R cemS  AHcTS: Hauem$.: e " co[uja'b n abTro. SE 
re(n) ka,
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Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ştefan Voevod, Dom- 
nul "Ţării Moldovii, facem cunoscut. şi cu această carte a noastră, 

cine va căta la dânsa sau o va auzi citindu-se, că această ade- 
„ vărată slugă şi boer al nostru, credinciosul pan: Blaj a: slujit sfânt 

răposat părintelui nostru cu dreaptă şi credincioasă slujbă, iar as- 
tăzi slujeşte nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, noi 
văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit 

cu osebita noastră milă şi i-am dat în Ţara noastră, satele la 

Crasna anume Roşiori, unde este. Negrilo şi mai jos sub pădure, 
unde este, Pavel Bulgariul şi seliştea lui Mârlec şi unde: este Mic 

Ruptură.. Aceste toate să-i fie.uric, cu. tot venitul şi fraților lui, pa- 

nului Domoncuş stolnicul şi lui Iacob şi 'copiilor. lor şi nepoților lor 
şi strănepoţilor lor. şi răstrănepoților. lor şi: intregului neam al lor, 
nestricat niciodată, în veci... . 

lar hotarul: acestor sate, “după, vechiul tota, pe: unde au um- 
blat din veac. 

- Iar la aceasta este credința. Domnici noastre, în mai sus scri-. 

sului Ştefan Voevod şi credinţa boerilor - noştri, credinţa panului 

„Mihail şi a copilor: lui, credința panului Vâlcea şi-a copiilor lui, 

credinţa panului Cupcici. vornicul şi: a copiilor : lui, credinţa panului 
Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa panului; Crâste şi a 

copiilor. lui, credinţa panului. Dan. şi a_copiilor lui, credința panului 
[saiea şi a copiilor lui, credinţa panului. Negrilă şi a copiilor; lui, . 

credinţa panului Uncleat şi -a copiilor lui, credinţa: panului: Petru - 
Hudici şi. a copiilor lui, . credinţa panului Banciul, credinţa. panului 

Duma, credinţa panului Mircea . vistiernic, credinţa -panului. Albu 
ceaşnic şi credinţa tuturor boerilor. noştri şi mari. şi. mici.; . 

lar după viaţa noastră, cine va îi Domn: “Ţării noastre, sau 

din copiii noştri sau din seminţia noastră sau pe: cine Dumnezeu 

va alege să fie ca domn, acela să nu: strice dania noastră, ci să 

întăriască şi imputerpicească, pentru: a: lui dreaptă şi credincioasă 
slujbă. - iz 

lar pentru mai mare întăritură acestor toate mai sus scrise, 

“am poruncit . slugii noastre, credinciosului - Neagoe . logofătul, să 

scrie şi să lege pecetea noastră cătră: această carte a noastră. 
In Suceava, în anul 6942 lanuărie + 29, 

Pergament cu pecetea cea mare e stricată, + 'că nu se: poate des: 

luşi nimic pe ea, la Arhiv. Stat. Bucureşti (între cele aduse: dela 

Câmpina), pachet 27 nr. 1. Verso însemnarea : - „Uric: pre Ro-
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şior(i) ce(s) pre Crasna şi pre o selişte lângă un Bâlgarin. Roşi- 
"ori pre: Crasna unde iaste Negrilă“. C. Aricescu, Revista istorică a 

Arhivelor României 2. (1876), Bucureşti, p. 67. O copie cu unele 
lipsuri la Acad. Rom. ms 126, dăruit de [. Bogdan. Un rezumat 
cu data 1434. fără lună şi cu cuprinsul, cu totul necomplect: 
Ştefan Vvd. dă boiarului său Blaje satul Roşiorii şi alte bucăţi de 

moşii, în Melhisedec, ' Cronica Huşilor 2 p. 8. Un regest cu data 

greşită 6949 (1441) Ianuarie 29, prin confundarea lui n (2) cu « (9) 
se găseşte la Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr. 8 fila 140 r: 6949 

Ghenar 29 : Ispisoc. sârbăsc cu tălmăcire lui întăritori unui Blaj 

pe sate în pământul Moldaviei,:pe Crasna, anume Roşiorii, unde 

iaste Negrilă şi pe din gios pe supt pădure, unde iaste Pavăl! 
Bulgariul, întărindu-i şi pe alte sâlişti, ca să le fie uric, cu tot 

venitul. E vorba de un proces între Episcopia de Huşi şi răzăşii 

de Roşiori şi Avereşti, dela ţinutul Fălciului. Acelaş regest se gă- 
seşte şi în Anaforale nr. 13 fila 77 r. o 

"Roşiorii pe Crasna sânt în comuna Avereşti, judeţul Fălciu 1. 
Aici era Negrilă, ca jude, cneaz sau vataman. Satul era poate şi în 
veacul al XIV-lea2.--Işi are numele dela Roşior.—ln jos de Ro- 
şiori era satul „unde-i Petru Bulgarul“. Să fie acesta totuna cu 
Avereştii, care vin la miază-zi de Roşiori ? Interesantă e arătarea 
acestui Bulgar.—Nu pot identifica seliştea lui Mârlec. Ea era însă 
în apropiere şi tot pe Crasna. Numele să fie în legătură cu mârli? 

"In acest caz ne arată vechi locuri, cutreerate: de păsturi.— Satul - 
unde este Mic Ruptură este pomenit în uricul lui. Ştefan Vodă, 
din 6998 (1490) Martie 7 şi se numeşte Măgdăşani : cra ua kpac= 
on ha navk MBTAZUANĂN rAt BHA Auk pSnrspz. (Satul pe Crasna, 
acuma Măgdăşanii, unde a fost Mic Ruptură) 3.. Satul, la această 
dată, se găsea în stăpânirea unor nepoate ale lui Dămăcuş. - - 

Blaj, Domoncuş stolnicul şi Iacob erau fiii lui: Ghelebi' Mi- 
clouş, cum se vede din uricul din 6918 (1410). Martie 154, Din- 
tre ei însemnat boer de divan e Domoncuş, Domincuş sau Dă- 

  

"1 Dicţ. statistic al României 1 p. 378, Dicţ. geogr. al jud -F i „_„ 2 Sate cu acest nume avem în Moliove inst i jud. Romane Bobsgire: Dicţ. statistic al României 2 p. 792, 79, 1 p. 102. Un sat Roşiori pe Mol- dova e pomenit în 6946 (1438) Ianuarie 17, N. lorga, Stud. şi Doc. 6; 125 Altul, la, Cârligătură, e pomenit în 6964 (1456) Fevruurie 18 Acad. Rază ne- inventariat, Acelaş în 6974 (1466) Iunie 31, |. Bogdan, D. Şt. î 7, De Acesta e în hotarul satului Chilişoaea: din com. Păuşeşti, jud la; i, C i 981 (1473) Octomvrie 11, |. Bogdan, D. Şt. 1, p: 185-186 . „a Cp Și i 3 Bogdan, D. Şt. 1 p. 396-397. . Ia 4 Vezi mai sus p, 77-80. a |
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măcuş stoinicul. Apare întăia oară în 6917 (1409); Ianuarie 281, 
apoi în Aprilie 182, Noemvrie:183. Apare mai departe în 6918 

(1410) Fevruarie 154, în 6919 (1411) Aprilie 145, Septemvrie 226, 
6920 (1412) Aprilie 57, 6922 (1414) August 28, 6923 (1415) 
Aprilie 139, 6926 (1418) Ianuarie 15:10, 6927 (1419) Aprilie 811, 
6928 (1420) Aprilie 2512, 6929 (1421) 43, 6930 (1422) Martie 
1214, August 20.15, Dechemvrie 25)16, 6931 (1423) Martie 12 17, 
Martie 3118, 6932 (1424) Fevruarie 1619, August 2620, 6933 
(1425) lanuarie 3021, Mai 1222, 6934 (1426) August:1223, 6935 
(1427) August 18 24, Septemvrie 14 25, Septemvrie 1626, Octomvrie 
15 27, 6936 (1428) Fevruarie 16 28, Aprilie 15 29, Aprilie 22 30, Iulie 
831, Iulie 2432, Iulie 29 33, August 17%, Septemvrie 335, De- 
chemvrie 4 36,. Dechemvrie 2 28 ST 6937 (1429) Ianuarie 10 38, Fevru- 

“1 Vezi mai sus p. 65, rândul 20, a | | | Mai 
"2 Ibid. p. 70, rândul 6, -.. ai 

„3 Ibid. p. 73 rândul 10. ia e 
__4 Ibid. p. 75, rândul 28. 

5 Ibid. p. 81, rândul 24. ” E 
6 lbid.p. 92, rândul 27 şi p. 9, rândul 18. : 
1 lbid. p. 98, rândul 22. 
8 ibid. p. 104, rândul 6. 
9 Ibid. p. 116, rândul 30, 

10 lbid. p. 127, rândul 15-16. 
11 Ibid. p. 132, rândul 12. 
12 Ibid. p. 136, rândul 6, 
13 Ibid. p. 142, rândul 3. 
14 Ibid, p. 147, rândul 29-30. 
15 lbid. p. 150, rândul 11, 
16 Ibid, p. 152, rândul 3. a ' 
17 Ibid. p. 154, rândul 19, ia 
18 Ibid. p, 157, rândul 10. ' 
19 Ibid. p. 162, rândul 25, 
20 Ibid. p. 166, rândul 11. 
21 lbid. p. 169, rândul 15, 
22 Ibid. p. 173, rândul 30. 
23 Ibid. p. 178, rândul 27-28. 
24 Ibid. p. 189, rândul 17. 
25, lbid. p. 191, rândul 6. 
26 lbid. p. 194, rândul 3. 
21 Ibid. p. 197, rândul 1. 
28 Ibid, p. 202, rândul 18, 
29 Ibid. p. 207, rândul 7.. 
30 Ibid. p. 210, rândul 9. 
31 Ibid. p. 213, rândul 18. 
32 Ibid. p. 216, rândul 18-19, 
33 lbid. p. 219, rândul 3. 
34 Ibid. p. 221, rândul 20. 
35 Ibid. p. 224, rândul 25. 
36 lbid. p. 228; rândul. 26. 
37 lbid. p. 231, rândul 13, p. 234, rândul 5. 
38 lbid. p. 239, rândul 29,
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arie -1 1, -Fevruarie;102, Aprilie 17 3,. Mai :274, lunie 15, Iunie 

36, Iunie. 197,: Septemvrie 18, Septemvrie 249, 6938 (1430) 
„Fevruarie 21 10, Dechemvrie: '23 11, 6939 (1431). Fevruarie 6 12, lu- . 

nie 15 î3.  Acelaş. rol joacă şi sub Ilie Voevod. Se. întâlneşte în 

6940 (1432) Ianuarie 414,6941 (1433) Ianuarie 28 15, Fevruarie 26 16, - 

lunie 15 17, Noemvrie 918. Se întâlneşte sub Ştefan Voevod. în 6942 

(1434) Ianuarie 13 19, 6943 (1435) Aprilie 1420. Apare sub Ilie Vo- 

evod în-6944: (1436) Septemvrie 19 ca: naum AaMAkSIDE CEpEILFACB= 

ek, dela: Sireţel,: „probabil: că ;aici îşi are. casa 21, Apoi în 6944 

(1436). August ;27 22. Apare: în 6945 (1437) Fevruarie „2423; Au- 
gust 1924. Aceasta. este ultima oară, când apare. 
Mi Fiii. lui -Domoncuş stolnicul, cunoscuţi, sânt. Tador. Damancuş. 
şi Steţco.. Tador e pomenit: în divanul : boerilor. din 6964 (1456) 

lunie 8 25, iar Steţco în divanul lui Ştefan cel Mare, începând cu 
primul uric cunoscut, din 6965 (1457) Septemvrie '8 26, până în. 
6976 (1468) Septemvrie 2427. In 1470 Iunie '5 se pomeneşte des- 
pre el ca mort 28. Pentru neamul lui Dămăncuş vorbesc şi uricele: 

din 6998 (1490) Martie 7 29 şi 6999 (1491) :Octomvrie 15 3, 
7077 (1569) lulie 131... - . : 

1 Vezi mai sus p. 242, rândul 27, 
2 lbid. p. 249, rândul 23. 
3 Ibid. p. 259, rândul 2, 
4 Ibid. p. 262, rândul 4, 
5 Ibid. p. 267. rândul 10. 
6 Ibid. p. 270, rândul 16, 
1 lbid. p. 280, rândul 27. 

8 Ibid. p. 287, rândul 34 
9 lbid. p. 291, rândul 9. 

10 Ibid. p. 297, rândul 22. 
11 Ibid. p. 308, rândul 28. E - E 
12 Ibid. p. 311, rândul 30. a a . 
13 Ibid. p. 318, rândul 8. . aaa 
14 Ibid. p. 331, rândul 7. . Da a 
15 Ibid. p. 350, rândul 22. ! i 
16 Ibid, p. 354, rândul 5. 
11 Ibid. p. 359, rândul 21, 
18 Ibid. p. 367, rândul 22, 
19 Hurm. Doc. 1: p. 850, 
20 Ghib. Sur. 19 p. 51. , . 
21 Hurm. Doc. 1* p. 865. a 
22 Acad. Rom ms Plo6, dăruit de 1. Bogdan. i 
23 Wick. Sct. Onufri p. 173-175. 
24 Ulianiţchi. Materiali p 54-55. 
25 I|. Bogdan, Conv. Lit 3 (1901) p. STI. 
26 |. Bogdan, D. Şt. 1 
27 Ibid. p; 130, 
28 Ibid, p. 152. 
29 Ibid. p. 396. 
30 Ibid. 5: 419, - 
3l Uricariul 23 p. 12,
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Pentru alte sate:ale acestui neam cp. uricele din 6918 (1410). 
Martie 151, 6978 (1470) | uie 52, şi 6999 (4959 Octomvrie 153; 

100.0 Ri 

1434 laniarie 29. 

- Ştefan Voevod căruieste lui Grubăn. sate, lângă Bârtad,. 

| „6942, Ghehari 29, Ispisoc. de la Domnul Ştefan Vua. cu 

 tălmăcire lui, întăritori Slugii sali Gruban pe 'satile lângă Bârlad,. 

Şuşneştii, undi esti Ştefan , şi Tămaşul, şi pe din sus pă peur 
neştii şi pe Cracovăţ i...  săliştea' Îui Mihai Bărbosul“, . 

Dau documentul de mai Sus. după Arhiv. Stat. Iaşi, Anatorale- 

nr, 31, fila 108r- Proces între răzăşii de moşia Şuşneştii dela ţi- 

nutul Tutova şi , cei de moşia Docanii.. 
Şuşneştii erau chiar lângă Bârtad; pomeniţi şi în hotarnica Bârla- 

dului din circa lanuarie. 1495: miSuineman 4. Satul acesta a dispărut, pă- 

strându-se numele la un deal şi părău. Este pomenit însă până târziu, 
Aşa în 7265 (1757) lulie 28 (aici pomenit şi vechiul ispisoc allui Ştefan 
Vodă): Şuşneştii, Crăpciuneşţii, Cracoviţăştii, Brădeştii 5. In. 7265. 

(1757) August 20 : moşia Brădeştii se hotărăşte cu Docanii şi Şuşneş- 

tii6. In 1797 Ianuarie 19: Şuşneştii î îşi dă coate despre soare răsare: 

cu Docanii7 In 1815 Mai. 8: Şuşneştii alăture . cu, Docâanii şi Bă- | 
- lăbăneşti8 etc, Satul. era. deci lângă. Brădeşti, Docani , şi. Bălăbă- 

neşti, din judeţul, Tutova9,. La 41434 aici era. Ştefan, . „ca . jude, 
cneaz sau vătăman sau poate ca; „proprietar . de. mai înainte al.sa- . : 

tului. EL îşi are numele dela „Şuşnea şi era „cred şi; în : veacul. al. 
XIV-lea, —Tămaşul era alăture cu Şuşneştii. Poate este totuna cu. sa- 

tul de pe Bârlad, unde sânt cneji Tamaş şi Ivan, din 6922 (1414). 
August 2 10, cu Temişeştii. dela gura Studineţului, din uricul din 6942: 

- 1' Vezi mai Sus p. 77-80. : 
"2 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 152-154. RR 
3 Ibid. p. 479, Aici se arată şi alt uric ce a avut Dămăcuş stolnic dela. 

Alexandru cel Bun, pentru Satul Măreşenii, din sus de Vasluiu, -pe Bârlad. 

4 |. Bogdan D. Şt. 1 p. 63, 65, 67.” Harta stat. major, planşa Bârlad. 
Arhiv, Stat. aşi, cit. Brădeştii pomeniţi şi. în hotarnica Bârladului, 

id 
7 Ibid. : - 

„8 lbid. fila 108”. . 
“9 Dicţ, statistic al României 2 p. 958. 
"10 Vezi mai sus p. 103, rândul 16, p. 107,
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"(1434) Aprilie 241.. Studineţul este un pârău, ce se varsă în Tu- 
“tova 2. In sus de "Tămaş erau Cărăpciuneştii, care e cred tot unâ 
cu Cărăpceştii din judeţul Tutova, aşezat pe Răcea, care poate 

corespunde cu Studineţ3. | 

“In documentele aduse la Şuşneşti şi altele din 1815 August. 
:24, 1826 Mai 235, Cărăpciuneştii sânt: arătaţi alăture cu Şuşneşti, 
“Cracoviţăşti şi Docani. Cracoviţăştii sânt Cracovăţul din 1434. 
Azi nu-i mai găsesc la Tutova 6. Nu pot identifica nici seliştea lui 
-Mihail Barbosul. Acestuia într” un uric dela llie Voevod i se întă- 
.resc sate la „Neamţ. - 

Satele sânt vechi. Erau iiobabil şi | în veacul XIV-lea. 
- “Numele Gruban, e > puțin obicinuit. Cp. Slavul rpyann gros, 

-aspru8, 

NE 12. . | Sia 

Suceava.. 1434 Fevruarie 10. 

Stefan Voevod dăruieşie. lui Groza şi fratelui s său Mihail . 

satul” Clicicoiaţi.. | 

Din mila lui Dumnezeu Noi Ştetan Voevod, Domn Ţării 
Moldovii, cunoscut facem cu această carte a noastră tuturor, cari 
vor vedea-o sau o vor auzi cetindu-se, pentru această dreaptă slugă 
a noastră Groza, care ne-a slujit cu: credinţă, lar noi văzându-l 
pe dânsul cu credincioasă. slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita 
noastră milă şi i-am dat lui, în Țara noastră; un sat, anume 
Clicicoiuţii, să-i fie lui uric cu tot venitul, lui, copiilor lui, fratelui 
său Mihail şi copiilor : lui,: nepoților lor, strănepoţilor lor -şi răs- 
iânepoților lor şi întregului n neam al „Ion nestricat + nici odată în 
veac. i 

1 Hurm. Doc. m p. 933, 
2 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 465. .Un .:sat Tamaş la Bacău e pomenit în uricul' din 6941 (1433) Fevruarie 26, vezi mai Sus 'p. 353 rân- 

3 Dicţ. statistic al României 2 p. 960. Frunizescuj Dic ionar topografie “p. 9%, Cp. Carapuşceni, în 7118 (1610), Ghib. Sur, 20 p. 17 

5 Ibid. fila 109r. 
6 Cp. Cracăul pârău. 
7 Acad. Rom. LII/77, 

8 Cp. şi TOpBaân din 1007 (1499) Seplemvrie 15, L Bogdan, D. Şt. 

4 Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr. 31 fila 108 v.. Se 

:2 p. 134-135
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lar hotarul acestui sat:să fie după vechiul hotar, 
"Şi la aceasta este credinţa Domniei mele, mai sus numit Şte- 

fan Voevod şi credinţa tuturor boerilor, credinţa panului Vâlcea şi 
a copiilor lui, credinţa panului Cupcici vornicul şi a copiilor lui, 
credinţa panului Giurgiu dela .Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa 
pânului Crâstea şi a copiilor lui, credinţa panului Dan şi a copii- 
lor lui, credinţa panului 'Isaiea şi a copiilor lui, credinţa panului 
Uncliat şi a copiilor lui, credinţa panului Petru Hudici şi a copiilor 
lui, credința panului Ciurbă şi a copiilor lui, credinţa panului Ban- 
ciul, credinţa panului Duma, credinţa panului Mircea vistiernicul, 
credinţa panului Bogdan stoinicul, credinţa panului Albu ceaşnic şi 
şi credinţa tuturor boerilor noştri mari şi 'mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn al Ţării noastre, 
ori din copiii noştri sau din neamul nostru sau pe cine Dumnezeu 

__va alege să fie. Domn al Ţării noastre al Moldovii, acela să nu 
strice dania noastră, ci mai vârtos. să o întăriască, „căci. i-am dat, 
pentru a. lui dreaptă şi -credincioasă slujbă, . 

Şi spre mai mare tărie tuturor celor de mai sus scrise,- ari 
poruncit slugii noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie şi 
să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. . 

In Suceava, în anul, 6942 . Februarie” 10. i 

- Documentul de. mai sus s'a: publicat în traducere. germană 
de Wick. Woronetz: und Putna 2 p. 149. EI face observaţia că e 
pe pergament, că e în limba slavă bisericească şi are pecetea a- 
târnată, ceia ce înseamnă că la 1886 originalul se 'afla la :Mănăs- 
tirea Putna, unde azi nu mai este, cum nu mai este nici 'uricul lui. 
Ştefan Vodă din 6998 (1490) Martie 16, pentru acest sat. E re-. 
zumat şi în Dan, Mănăstirea. şi. Com. Putna p. 194. 

La Wick. numele satului, e scris: Kliekoiuzi, în original pro-. 
Dabil kanuxoun, - 

15- 

20 

E satul Clişcăuţi, numit azi Ostrta, în “districtul Cernăuţi, a-- 
şezat pe malul drept al Prutului. Satul e pomenit. într'un uric din. 
6998 (1490) Martie 15: xanwmrweun2. El e cumpărat, prin: uricul 
din 6998 (1490)-Martie 16, de. Ştefan cel Mare, dela. nepoţii lui: 
Groza şi Mihail şi dăruit. Mănăstirii Puna5, „Este pomenit şi în. 

- 1 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigorovita. £ p. 156, Harta Bucovinei, 
de Ed. Fischer. 

2 |. Bogdan, D. şt. 1 p. 420, 424, 
3 Ibid. p. 429: Clişcăuţi, dela gura Derehluiului, pe Prut, în ţinutul. 

Cernăuţilor. Dan, Mănăstirea şi Com. „Putna p. 194, Cp. ibid. p. "253-254,
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-uricul din -7011' (1503) Fevruarie 2: aukenui 1. Satul este foarte 
“vechiu şi cu siguranță era şi în veacul al 'X1V-lea. -Numele îi este 

probabil în legătură cu malorusul KAISukA; cârlig, mugure etc. 

122. 

. Suceava. 1434 Aprilie UI. 

Stefan. Voevod. întăreşte Mitropoliei dela. Suceava satul Avereşti. 

“Ştefan Voevod dăruieşte Mitropoliei de la Suceava, cu hra- 

mul Sfântului Gheorghe, satul Avereşti şi îl. scuteşte de orice dare 
a ţării, .. a , 

„.. Suceava, 6942 1 Aprilie, | 

“ Documentul de mai suis îl dau după Index Zolkieviensis, pu= 

blicat. îni Candela (Cernăuţi) 3 (1884) p. 690 'nr. 40: „Stephan 
“Wojwod schenket der Metropolie zu Suczawa ad.S-tum Georgium 

das. Dori Awerszty und befreyet selbes von allen Landes-Giebig- 
„“keiten ddto: Suczawa' 6942 den 11 April“. Mai în rezumat se gă- 

seşte în Erbiceanu, Ist. Mitr. Mold. p. 20. A făcut parte din do- 

-cumentele Mitropoliei Moldovei, duse -de Mitropolitul Dosofteiu în 
Polonia şi azi rătăcite. La: 1783..era în arhiva principilor Radzi- 

will, în Zolkiev, unde. a fost inventariat de Manowarda.; | 5 
„Satul Avereşti este. dăruit Episcopiei Moldovei de Alexandru 

cel Bun, î încă în 6911 (4403) Ianuarie 72, . . 

123. 

* Suceava. 1434 Aprilie 24, 

“Ştefan Voevod întăreşte popei Iuga satele Buciumeani şi la a Tutova, 

unde este Miclea din Bahnă: şi unde este Balan din Strâmba 

şi un loc din pustie la Başa şi la Podraga soliştea lui Sie 

4 “ma(eri Raieis Mn creatia EOEROAa rsensAapa S£ÂArt MOa- 

AARCROH UHUNAZ. SHaMEHHTO.- 1 CEMZ AHCTOMZ Haumaia REZ, RTS 

HANE CVAPUTA HAN EPO FCANIUITA UTOVUN, Ce Tora HCTHUURI Non 

Haulă WTA CAVRHAZ NPEAAE CTONOUHEUICAW WAV: HAULEM NpARSP Hi 

FE A 

“1 1. Bogdan, D. Şt. 2'p : 215. , 
2 Vezi. mai sus P 46, Tandui. 13,. p. PR
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REpUCR cavăob un i ami(e) caviiura . AAA npaRo-u ehgno, rată 
Mn Baku £ro Ngato H REPUS CAGE AC Ha(€), aacRaant 
TECANI EP WCORHOID Male mae(e)rit H NOTBEPĂNAN ecaui em npa- 
KORĂRpHOE £ro BhiHcavteuie n AdAH . ECAH EM OI Hauultui Beat CEAA, Ha 
HM EVUOVAVEAA, PAC MW E ACAZ, Hi ua reronk Ank ctaa, TAc tc(T) 
MHRaa W(77) gagur ui rAe tc(7) naaauz w(7) CTpHuABA [ EAno Avere 
(7) nveruun na BAUIH - nike CpEGANI BAMUCRII n HA "NoApas k ce- 
„AHUIE WIEASRO. "POE ce WoBbI gi: SVpuz co Bela ACXOAcaa u 
AETEMZ Er H CVuvuaToma cron npao tivaaTemz €ro N NpalpvpaATemA 
APO HI BEEAW pOAV er RENOpVULEno HHRGANIE Ha RER, a Forapa. TRAIA 
CEAOMZ Cc Beko €Taptiati Xerapu, ROVARI n(3): "ba W:KHBAAN. 4 Ye= 
apă ceaun ya 1 NOVETIINA, ROARO  BASMOrVTA WXHBATII Aa CEAA AG= 
CNITE, A.Hd. To ec(7) &'tpa ndulero r(e)a Etulire nucanaro creanta 
ROEROALI H „rkpa BOapă Hauu(y), aha nina KbiaH u Abreu ere, pa 
MAHA KpzerH H' Aral ere, Blpa nana Ro nuida, Aepuua, EEpA nâna 
AdHA H AkTEn.Ere, Rkpa Dana. - Cata HA ETEN ere, eEpă Nana Ei = 
SATI H Areni sro, REpa nana. nerpuaa “ Are tre, abpa Rana ne 
-Tpă YOVANUA Hi aAbrar ere, : Rpa Nâua Tată. „Epranua “n alren are, 
BEA Nana AHpua terapia, “B'kpa nana Bauutai Wu EATA, “Ero Mana 
wpebvaa, &'kpa' nâua aasopă H BpaTă. ere “natia: 'erântiitaa, E pa and 
„AVARI upzuore, tipa nana Borăana: creanta, t'kpa ! nănta “aABa cau 
NRA, &kpa Nana „Aieunuia enzrapk Hi K'pa nek(X) “Belapa. mauri (3) 
moadanetin (0)! 1 Reanttu(y). Maat). “4'N6 Haurtăta kupoT'k RTO 
BCĂt(7) rocnoaapă atu semna, w(7) Abreu naut) tan (7) Bpa= 
“rin namn(X) nau noro ez N3GEpETK BHITII, To(T) urez 'naiz-ie ne 
PINA Haere :Adatiia, "dan ÎuiTeRtI oyPeepAn(A) n: ovpkrinaz 3a- 
VALE AdAN ECU EM Sa ro NpaBEyII9 H Sa BEpur ErO CAVE A Ha 
BSAUIEE  NOTBEpiRAtule rom(r) perm(v) “Rien Heaticatv “nealan cca 
cast nana Bkpucaw: naut u&reenu ASCoseTY nicaTui n npu&'EcHTII 
HAUIt DeuaTa K'cem(v) anerv „Matia, m(e) oanua st coat a ab(7) 
Ziâia anpu(a) na. . . 

Traducere. Cu mila lui Duimnăzeu, Noi Ştefan! Voevod, 'Dom- 
nul “Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a' noastră 
tuturor, cari vor. căta la. dânsa sau' o'vor auzi citindu-se, că acest 
.adevărat. popă al nostru luga a. slujit mai înainte, sfânt răposatului 
părintelui nostru cu. dreaptă şi credincioasă * 'Slujbă” şi astăzi Slu- 
jeşte nouă drept: şi credincios. De aceia, noi văzându-l cu dreaptă 
şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita noastră milă 
şi i-am întărit drept credincioasa lui vislujenie şi i-am dat în Ţara 

10 

20 

3)
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noastră satele, anume Buciumeani, unde ii este casa şi la Tutova . 

două sate, unde este Miclea din Bahnă şi unde este Balan din 

Strâmba, şi un loc: din pustie la. Başeu în jos de digurile 1 lui Ba- 

liță şi la Podraga.seliştea lui Oțel. Toate aceste să li-fie uric cu 
tot venitul şi copiilor. lui şi.nepoţilor lui. şi strănepoţilor lui şi răs- 
trănepoților lui, nestricat. niciodată în veci. 

“Iar hotarul acestor sațe: cu toate vechile hotare, pe. unde din 
veac au umblat, Iar hotarul seliştei şi a pustiei, cât vor „ putea să 
trăiască două sate îndestul, 

- ar la aceasta este. credinţa Domniei noastre, r mai sus scrisului 
Ştetan Voevod şi credinţa boerilor noştri, credinţa panului Vâlcea 

şi a copiilor lui, credinţa panului Crâstea şi a copiilor lui, credinţa 
panului Cupcici vornicul, credința panului Dan şi a copiilor lui, cre- 

„_ dinţa panului Isaiea şi a copiilor lui, credinţa panului Uncleat şi a 
- copiilor lui, credinţa panului Nzgrilă şi a, copiilor lui, credinţa pa- 

nului Petru Hudici. şi a copiilor lui, credinţa panului Stan Bârlici şi a 
copiilor lui, credinţa panului Mircea vistiernic, credința panului Ban- 
ciul şi a fratelui său pan Şteful, credinţa panului Lazor şi a fra- 
telui său pan Stanciul, credinţa panului Duma cel Negru, credinţa. 

„ panului Bogdan stolnic, credința panului Albu ceaşnic, credinţu pa- 
nului Dieniş spătarul şi credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni, 
şi mari şi mici. 
Tar după viaţa noastră, cine va îi Domn Tării noastre, din 
copiii noştri Sau 'din fraţii noştri sau pe cine Dumnezeu va alege 

"-. să fie, acela să nu le strice dania noastră, ci să le întăriască şt 
înputerniciască, pentru. că i-am dat ui, pentru a lui „dreaptă şi 
credincioasă slujbă. 

| Iar pentru mai mare întăritură acestor: toate mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului pan Neagoe logofătul să. 

;.+ Scrie şi să» “lege pecetea noastră cătră această carte .a noastră. 
A scris Oancea, în Suceava, în anul 6942 Aprilie 24. 

| „ Pergament cu pecetea cea mare. atârnată,. puţin stricată la: 
margine, se păstrează în Arhiva ministerului de externe din Mos- . 
cova. Pe pecete se . citeşte: (aeua)rn îw ereipana gotgoa(k r)oc= 
NSAapk Seman „Mea a(eeoti), "O fotografie la Acad. Rom., fo- 
tografii pachet 10 nr. 32. O copie.la Acad. Rom. ms 126, dă- 
cuit de 1. Bogdan. A fost publicat în Hurm. 1* p. 852-853 şi Ghib. 

1 Slav, rea, grebiă, dig, copist. Hurm, traduce: prin mola.
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în Uricariul 18 p. 4-8, E citat 'de:Radu Rosetii, Pământul p. 110 
Popa luga e cunoscut încă. din 6932 (1424) Februarie 161, 

când i se dă satul : Buciumeani. — Despre cele. două sate dela Tu- 
tova, unde este Miclea din Bahnă şi unde este Balan din Strâm- 
ba, a îost vorba: întrun uric din 6939 (1431) Aprilie 302.—Lo- 
cul din pustie -pe Başeu era în jos: de digurile lui. Baliţă.. . Acesta 
avea aici satul- Balinţi, din comuna Havârna,: judeţul Dorohoiu, a- 
şezat în adevăr pe Başeu3. Prin uricul din 7054 (1545) Dechem- 
vrie 4,- Petru Voevod dăruieşte Mănăstirii Voroneţ satul Balinţi, 
din ţinutul. Dorohoiu, cu :pârae şi mori în Başeu, care. sat fusese 
al-lui Săcuianu şi-l pierduse în. viclenie contra. lui Ştefăniţă Vodă 4. 
“Satul era al Mănăstirii şi în 17425. Întemeietorul e: un străvechiu 
Baliţă sau Balin, cum ar fi de exemplu Baliţă Bârlici 6. In jos de Ba- 
linţi, pe Başeu,. vine Iazul Chişcărenii! vechi, care poate fi: foarte 
vechiu, —iIn apropiere pe Podraga era şi:seliştea foastă alui Oțel. 
Podraga. a. un: pârău numit 'azi' Podriga şi un/-sat-în judeţul :Do- 
„rohoiu 7.—Oţel este, cred, Sau “Mihail - -Oţel, dintr un-uric din: 6946 
(1438) Iunie 68, sau Dragomir Oțel, din 6954 (1446). “Martie 59. - 
Cel întăiu „avea sate în. Moldova de jos, al:doilea -avea satul -Bo- 
zianii, la Roman, care. sa numit apoi. Oţălenii, după numele lui. 

N 

1 Vezi mai sus p. 161-166, p. 218-230 etc. 
* 2 Ibid, p. 315-316. In Huirm, Doc. Tr p. 838, acest uric are. data, gre- 

-şită Aprilie 11 în loc de 30, 
3 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu. p. 6-7, Dicţ. statistic al. României 1 

p. 360, Harta stat major, planşa Vorniceni: * 
- 4 Wick, Woronetz und Putna. p. 106-108. In. Dicţ:' geogr. al jud. Do- 
rohoiu p. 7, e arătat că. satul a fost iat de Ştefan cel Mare,: 

5 Buletirul Com. Ist. 1 (1915) p. 232: „sat fără de oameni“ “—Alte sate 
cu acest nume sânt Balinţii pe Sireti, din uricul din 6938 (1430) lulie 7, vezi 
mai sus p. 299, rândul.7, p..303. Altul a fost la Vasluiu, pe pârăul. Telejnii, 
numit Dobrieneşti şi Bălițeni, pomenit în uricul din 6997 (1489) Ianuarie 22, 
Î. Bogdan, D. Şt. 1 p. 369-370, Cp. uricul din 7106 (1598) Aprilie 20, Ghib. 
Sur. 20 p. 79-83. In uricul lui Ştefan Vodă citat mai sus se pomeneşte şi Ba- 
lița, ce avea uric dela llieş şi Ştefan Voevozi. 

6 Vezi mai sus p. 88, p. 130. 
7 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 268-269. Dicţ, statistic al României 

“1 p. 354, Harta stat, major, planşa Vorniceni şi Săveni. Pârăul este pomenit 
şi în uricul din 6999 (1491) Octomvrie 15: CE40 Ha uoApas'k ta sk Apa 

„rSiuatin, . 1. Bogdan, D, Şt. 1'p. 468-469, Şi în 1000 (1492) 'Noemvrie 24, 
„ibid, p. 509-514. 

8 Arhiv. Stat. laşi, divanul „domnesc, Tr, 67, op. 15, dos. 1 fila 49r, 
Anaforale nr. 25, fila 133v 

9 Acad. Rom. (cumptirat dela Şaraga, Iaşi), Uricăriul 16 p. 3. Un loc : : 
al lui Oțel, dincolo. de Prut, pe Itchil, într'un uric din 6944 (1486). Iulie 17, 

- Hurm. Doc. 1* p. 869. | A, 

25
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„ AA 
. - a Suceava. 1434 Aprilie 24. 

Ştătan Voevod întăreşte popei ruga satele  Buciumeani şi în jos 
Tormiteştii, unde este Micula jude, apoi: Ciorsăceştii, Rade- 

„ Sanii, Mânzaţii, Temeşeştii, Strâmba, Lăleştii, Hălmă.jeştii 

şi unde este jude Mihaiu. 

ma(e)ri | B2KÎER AVI  crepanz RotzoAă, TOCNOAAȘE SEMNA ACA- 
AdBcROH, Statie” umunma He caz AHCTOAtn Haui(M) oyekaa To 
Ha(n). ovapu(7) nau sro cyeaniuinră urSun, ozie ro(7) neriutiniui ate- 

_AEGUHEZ Haus no(n) ră eaStni(A) NpEEAE CTONOUHBRUIOMOI WiȚOI Ha 
WEMS npago n Btpuo,:a ane(e) casn(7) Haz paz n B'lpue. T&(4) 
MRI BHA eul €(r) npatot n akpuoyro CASKBOI A0 Ha(6), itaac- 
EAAH ECAUL ro oce(B)uei nat ama(e)rin n NoTBEpAnAn rcatn emo $ 
aul. BEMAH 'Cy AMOAASECRON Adania atmero. oh, ceaa. Ha Ha Bor- 
utavEun, Tae e(c7) Aoma - ere, 4 Apo ros none 're(p)anregţn, re 
(er) MHROVAA . SAE, TBETOE „Ha LUIMAO 3% uopexuen, VETBEPTOE ne- 
RILE BOuRaAvkun,. Ha HM PaAciiau i n Ha &ea(ţ) asgant aninsani 
H Ha Syeru €ToyAena remautiu, wEk uacri mSAcule n croat c 
BEpXA AC Seria, ape acu um) cot wear n Ha ToToRk Az= 
ACI HA XBAMR:REIU Ha Bep(y) eTpaznuut, răc-i(e7) :8SAt Amar. 
POE EăcE WIoRnt emo w(7) ua(c) -cyan(n), că gzetma ARKaAPi emo 
n arena tre Hi Snoţiare(ai) re n nproy Heyuaroniă „erou -nprk- 
IHOpETOAMZ: PS H BZCEACY. POAC ere, HANB An: ue Meg ucnspSuuauă Hu 
KOANAE Ha RERhI, a XOTapa. Thu ceda cz Scua(1)  cnonan cra- 
PUMN XOTApuI, ROVAA HS Ba tăria, a ua To (cr) E'kpa r(e)ea an 
ENIIMIENHCANHATE CTEBată BOERSAHI H Bhkpa Boapz Hatun(y), R'kpa nana 
Bhi(a)un: n AETEH eros, Ekpa nana kp(e)ru: si Areni Erc, kkpa nana 
KSnuhua ARCpunka, Bkpă nana Ana H AkTren ere, Rkpa nana neaia n. 
A lren- ere, Rkpa nana o ikăkru n Akfen eo, Rkpa nana NETgHAA n 
AETE Er, &kpa nana nETpa XSAnsia i A'kTen cre, B'kpa nana CTâla 
Bpzanua Hi, A kre ere, Bkpa naua anpun RHETHApunka, EPA nana Batt= 
“MIOAA Ii EpATA Erc Daia iebSaa, Rkpa natia AAscpă 4 BpaTa Ero nana 
CPatulaa,: REpA nata AS uepuoro,. nbpa NAHA, BEOrAaHa crola)unta, 
B'Epa. Mana aaka. UAUINHRA, BEpa Mâna AiEHHUUA. cnaTapk n B'kpa pa- 
cb(y) coapz “uatui(y) me(a)aaneriu (5) H Beantkni(5) n Mdani(X), a ne 
"NAUIEAZ. 2NMBOTk KO sevar(7) TOCNSAApA Hain Seman, w(T) Atren 
Hauu(X) nani w('7) eparin naumu(y) nau w(7) uami(r) nacmene, ES(A)
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TO KOPO EA H3GEAETA EHITUI, TOT WIEN EMO HENOBOVIIHAZ HAILsPo 
Ada, dA WIOBBI HMZ O'TRIPAHAZ Hu oykpknnaz, SanS(): cca Aaan 
"EMS Sa rol npatevR ui “EEpHOAID : CASABON, 4. HA BOAULEE NO'TREPAAEuiE 
“TOAMEN EXCEMI BhIDENHEANHOAS Eeakani ecati caoţSk Haine$ n'kpuoa 
"Erou A0rearrot” nucarii n npuebeuri .uduS neua(r) &. -CFMOLE AHCTOY 
HâLEALOL,. nn(c) reaew(u) aia) or solie, n akro 4 Sia anpu(a) a. 

Traducere.' Cu mila lui Dumnezeu, Noi „Ştefan Voevod, Dom- 
"nul "Țării Moldovii, cunoscut facem şi cu această carte a noastră 
tuturor, cari vor căuta la dânsa sau o vor auzi citindu-se, că a- 
„cest adevărat rugător 'al nostru,* popa luga, a slujit mai înainte 
“sfânt răposatului părintelui nostru drept şi credincios, iar astăzi 
:Slujeşte nouă - drept şi credincios. De aceia, noi văzându-l cu dreaptă 
:şi credincioasă slujbă - cătră noi,: l-am miluit cu osebita noastră 
“milă şi i-am întărit, în Ţara noastră, în Moldova, daniile părinte- 
“lui nostru, satele, anume Buciumeani, unde este casa lui, şi altul 
mai jos, Tormiteşti, unde este Micula jude, al treilea, “la ŞI- 
muz, Ciorsăceşti, al patrulea mai : sus de Buciumeani, “anume -Ra- 
"deşani şi la obârşia Liubanei Mânzaţi şi la gura Studeniţei Teme- 
“şeşti, amândouă părţile, judecii, şi Strâmba, de la. obârşie până la 
:gură, cât va putea să-şi întemeieze, şi Ia -Tutova.- Lăleşti şi Hăl- 

„“măjeşti şi "la obârşia” Strajnicei, unde este jude Mihaiu. ' “Toate a- 
-ceste să-i fie lui de la noi uric, cu:tot venitul, lui şi copiilor lui 
:şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui şi întregu- 
ui neam al lui mai de: “aproape, nestricat niciodată, în veci. - - 

lar hotarul acestor sate cu toate hotarele lor vechi, pe unde 
“din veac au umblat.  :-::-; RE 

lar la aceasta este credinţa Domniei. mele, mai. sus -scrisu- 
lui Ştefan Voevod şi credinţa boerilor “noştri, „credinţa - panului 
Vâlcea şi a copiilor lui, credința panului Crâstea şi a copiilor lui, 
«credinţa. panului Cupcici vornicul, credința panului Dan şi a co- 
'piilor lui, credinţa panului Isaiea şi a “copiilor lui, credinţa: panului 
'Uncleata şi a “copiilor lui, credinţa. panului Negrilă şi a. copiilor 
lui, credinţa panului Petru Hudici şi a- copiilor lui, credinţa panu- 

ilui Stan Bârlici şi a- copiilor lui, credinţa panului Mircea vistiernic, 
credinţa panului Banciul şi a fratelui său, pan Stetul, credinţa pa- 
“nului Lazor şi a fratelui său, pan Stanciul, -credinţa panului Duma 
Negrul, credinţa panului, Bogdan stolnic, credinţa panului Albu 

1 In original sa ere, de două ori.
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ceaşnic, credinţa. panului Dieniş spatariul şi credința tuturor boe= 

rilor r noştri “moldoveni şi mari şi mici.: , - 
„Jar. după viaţa noastră, 'cine va fi Domn Țării noastre, din 

copiii noştri sau .din. fraţii noştri. sau din seminţia noastră, oricine; 
pe care Dumnezeu îl va alege să fie, acela să nu-i strice dania 

noastră, ci să. le întărească şi împuțernicească,. pentru că i-am dat: 
pentru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă, 

-- Iar: pentru .mai mare întăritură acestor toate mai sus scrise, 
am poruncit slugii' noastre, credinciosului Neagoe logofătul, să scrie: 

şi să lege pecetea noasiră cătră această carte. a noastră. 
A scris Ghedeon. diac, în. Suceavă, în anul 6942 Aprilie 24. 

Pergament cu pecetea cea mare atârnată se. păstrează în 

Arhiva ministerului de externe din Moscova. Pe pecetea cu mar- 
ginea stricată, se citeşte (neuarn îw ereipania BOrBoAjk (sau -h) 
rocnoatap Seman mwaqateken. O fotografie la Acad. Rom., fo- 

tografii pachet 10, nr. 33. O copie la Acad. Rom. ms 126, dă- 
ruit de ]. Bogdan. A fost publicat cu unele abateri în Hurm. Doc. 

.1* p. 853-855, Ghib. Uricariul 18 p. 8-13. Un rezumat, în părţile 

esenţiale, dar foarte denaturat, a fost publicat în Ulianiţchi, Mate- 

riali p. 42. Aici de ex, se află: nonnzue 'roro nrewu, în loc de 
ionu:ke “re(p)iinrepu, Tperee Han mos, în loc de 'rprroe ua tuiţ- 
Moat, ropokurmu în loc de uopexuriuu, etc. E citat de 1. Bogdan, 
Cnejii români, Anal. Acad, Rom. seria 2-a, tom. 26 (1903), secţ. 
ist. p. 24, de Radu Rosetti, Pământul _p. 135, 148. Pentru acest: 
uric cp. cel precedent, dela nr. 128. 

Despre satul Buciumeani a fost vorba şi aiurea 1 —Tot ase- 
„menea despre satul Radeşani, pomenit în hotarnica Buciumenilor- 
din 6932 (1424) Fevruarie 162.—Satul Tormiteşti a fost în jos de. . 
Buciumeni. Azi nu mai este, Poate a fost pe acolo pe unde azie: 

„satul Tâmpeşti sau poate e în trupul Fălticenilor 3. - Aici era: jude 
Micula. Numele satului e neobicinuit. Era probabil şi în veacul: at 
XIV-lea, — Ciorsăceştii corespunde . satului . Ciorsaci, din comuna: 
Şoldăneşti, “judeţul Fălticeni (fost Suceava), aşezat pe Şomuz4. 
Numele îi vine dela Ciorsac sau Ciorsaci, cum e cel pomenit în- 

1 Vezi mai sus p, 161-165, 218-220 ete. 
2 Ibid, p. 162, rîndul 9, p. 165 

-3 Harta stat.. major, planşa Falticeni. 
"4 Dicţ: statistic al României 2 p. 850, în Harta stat, major; planşa Far ticeni, „lazul Giorsacu“ şi „Dealul Giorsaci“ e pr obabil o reșeală, în | 

Ciorsacu şi Ciorsaci, , , P 8 oc de
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run uric din 6936 (1428) Iulie” 241. El este: foarte vechiu. Era 
_“şi în-veacul al XIV-lea.—Satul Mânzaţi,. dela obârşia Liubanei, este 

Mânzaţii, din judeţul Tutova2.' Liubana e o vale şi se. numeşte 
azi lubana' şi Ibana, probabil după numele vechiului stăpân al 'locu- 
Aui Liuban. Aici, în aceiaşi comună cu' Mânzaţi, 'e şi satul Ibana şi 

nu departe Ibăneşti 3, Satul Mânzaţi e pomenit şi întrun uric din 
(6944 -(î436) Dechemvrie '7 4 şi. în 6947 (1439) Iulie 25- In: primul 

e şi Liubana. E pomenit apoi întrun uric din 6997: (1489) lanua- 

rie 256:: mzuSauin ua tepya, Răann 7. Mânzaţii îşi au numele dela 

un străvechiu Mânzatul. Satul poate era şi în veacul“ al XIV-lea. 
La gura Studeniţei era satul -Temeşeşti. Studineţul : e un pârău în 

judeţul Tutova 8.: El e pomenit, împreună cu satul Temeşeşti, şi în 
uricele din 6944 (1436): Dechemvrie 7 şi 6947 (1439) Iulie 2, de 
care 'a fost vorba mai sus. ;Este pomenit şi în 6963 (1455) Au- 

gust 159. Asemenea şi în 6956 (1448) Septemvrie 22 10. Aici. sa- 
tul: Timişeşti, amândouă cuturile, . sânt : însemnate .prin wat Biui(A) 

Apars(). Taau(m) ua cţerue :cTSArttua n .TAE Bhi(a): crap Ta 

au) nerp4 'nceni(1u), Aceasta explică cele două părţi judecii, cu- - 

turi îl. Satul nu se mai găseşte. A dispărut sau şi-a schimbat nu- 

mele. Numele îi :vine dela: Teameş, din care bătrânul Teameş Pe- 

tru a trăit în veacul al XIV-lea 12.— Strâmba se pomeneşte şi în 

- 1 Vezi mai sus p. 215, 218. Un sat Ciorsăceuţi pe Sireti este pomenit 
între .satele lui Ionaş Viteazul, în 6900 (1392) Martie 30, .vezi mai sus p.7, 
rândul 10, p. 9-10. Un sat Ciorsăceşti, pe Moldova, e pomenit. într” un .uric 
din 6996 (1488) Octomvrie 15, |. Bogdan, D. Şt. 1:p. 354-360, 

2 Dicţ. statistic al României 2 p. 972: Mânzaţii-Răzeşi şi, Mânzaţii- 
Boereşti, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 281, Harta stat. major, plan- 
-Şa Unţeşti., 

1 

4 Hurm, Doc. 1? p. 868. 
5 Ibid. p 876 
6. BoLdan, D. Şt.1p. 371-372. i | 

„__*. "7 Pentru Liuban, Liubaneasa, vezi mai sus p. „180, 269,' rândul 25, p 
215-216, p. 317, rândul 17, p. 331, rândul 1, p; 334. lubana dela "Tutova Co. 
menită şi într'un uric din '6944 (1436). luni€ 13, Acad. Rom. XL/2 şi în altul 
din Septemvrie 19, Arhiv. Stat. Bucureşti (aduse dela Câmpina). : 

8 Frunzescu, Dicţionar topogratic Pp- 466. In n Dicţ, statistic al României 
2p. 974. greşit: Strudineţ. 

9 Acad, Rom. neinventariat. 
- 10 Ulianiţchi, Material p. 70- 71, Uricariul u p. „67-68, 

11 In 6944 (1436) Dechemvrie 7 e KY'rhi, în 1434 Aprilie 24. e SA 

uit, ceia ce înseamnă că amândouă cuvintele înseamnă acelaş lucru, |. Bog- 

„dan, Cnejii români, Anal. Acad: Rom. seria 2, tom. 26 (1903) secţ. ist. p. 30. 

. 12 Cp. în 6922 (1414) August 2, un sat pe. Bârlad, unde sânt Tamaş şi 

Ivan cneji, mai sus p. 103, rândul 16; p. 107.. Asemenea în: 6941 (1433) Fe- 

vruarie 26, Fevruarie 27, “Tămaşul dela Bacău, ibid. p. 353, rândul 10, p. 358, 

- “rândul 5. Asemenea Temeşeştii dela Neamţ, | din 6655 (4427) Seplemuie 14, 

ibid, p. 190, rândul 12, p. 192, p. 55, etc. | a |
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uricul din 6939 (1431) Aprilie 30,1, apoi în 6944 (1436) Dechem- 
vrie .72,“apoi în 6947 (1439) lulie.2: „la Strâmba, unde a fostr. 
Barbă Stan, amândouă părţile“ 3. Numele văii era. Şi în veacul al. 

XIV-lea. De la el avem numele satului de azi, întemeiat la înce- 

putul “veacului al: XV-lea.—La Tutova era. satul Lăleşti, care este- 

şi azi în comuna. cu acest "nume, :din: judeţul Tutova4. Satul e 

pomenit şi în uricul din- 6947 (1439) Iulie 30: : asanpn 5, . apoi în 

7003 (1495), Martie 186. Numele îi vine dela Lalu, vechiu pro- 
“ prietar, ori poate cneaz, jude. sau vataman 7. Era poate: şi în vea-— 
cul al XIV-lea. Tutova aici poate avea înţelesul de vale, pârâu8,; 

ori de ţinut, din care s'a dezvoltat cel de judeţ. — Tot la Tutova: 
erau Hălmăjeştii, ce nu se mai găseşte azi ca nume de'sat. :Va 

îi dispărut sâu şi-a schimbat numele. EI. e pomenit şi în: uricut 

din 6963 (1455). August 16: „Xbamein 9. Satul era poate . şi, 
în veacul al: XIV-lea. — Strajnica : este un pârău ce curge în ju- 
deţul Tutova, ce nu-l găsesc în . dicționarele geografice. . Este po- - 

menit şi în 7016 (1508) Martie 2: „în gura Strajnicei...: Rados- 
lăveştii, unde au fost Radoslav“ 10. La obârşia acestui pârău era; 
satul unde este jude Mihaiu, pe. care nu-l 'pot identifica, - 

Documentul este important, căci- ne arată regiunea Tutovei 
ocupată de: sate şi în veacul -XIV-lea..: 

“Când găsim în atâtea părţi aie. Moldovei sate la stârşitut 

veacului al XIV-lea sau începutul celui .de al.XV-lea înseamnă. că: 
multe au fost aflate aici de cei . întăi descălicători, căci altfel ele: 

n vau 1 putut răsări aşa deodată : în toate părțile. : 

1 Vezi mai sus p. 315, rândul 6, p. 316. . . 
2-Hurm. Doc. 1: p. 868, Ulianichi, Materiali p. 53. 
3 Hurm. Doc. 1* p. 876, Ulianiţchi, Materiali”, p. 51-58.: Satele cu nu-- 

mele Strâmba sânt riumeroase. In Moldova, găsim asemenea sate în jud. Tecu-- 
ciu, Roman, Dicţ. statistic al României 2 p. 866, 972. Apoi în com. Bosancea,. 
districtul Suceava, Dicţ, geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 207. Apoi în 
jud. Bălți, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 197. Cp. Criva. 

Dicţ. statistic al României 2 p. 974, In Frunzescu, - Dicţionar topo-— 
grafic PS Kăleştii poereati şi răzeşi. 

ca om. V/7 hibănescu, în revista Teodor 
(1916) p. 145, Sur. 18 p..43. « i Codrescu (laşi), 

„8 SL Bogdan, D: Şt. 2 p. 84. 
numele de ţigan Lalu, în uricul din 6961 1453) Ianuarie 26, Hasd: Arh. st. ie p. 102. Tot ca nume de ţigan se in cota în 6988 (1480) August: 

29, I. Bogdan, Dicţ. 1 p. 243: aan. 
8 Frunzesc, Dicţionar topografic p. 497. | | 9 Acad. Rom. neinventariat. - -. - 

10 Ghib, Sur. 1 p, 66-67,
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125. 

“Tareul Iaşilor. 1434 Mai z. 

Ştefan Voevod dăruieşte popei loil şi fiului său Giurgiu o pustit 

în Cârligătură, unde este Jântâna, aproape de Balasin. . 

“4 ma(o)ri: Bien „Ai ertbauz ROEBCAA Fsenoadpz a Brat. Moa= 
AaECReH unun() suamennTo n cama anere(4) naun(a) ezeanz To 
Hahz Cyâpii(7) nau sro Scanun(7) urSun tite re(7) neriuunin nonz 

HWVHAZ AAA EC EMS EANIS NOCTAIHIO Ha KhipairzrSpii AL (e) kbapuuua 
GANSE Bdaociina utpr(c) . . .  . toBhi ounnr(7) con AMoHacTHpz, 
TOE WI0BNI FAS Ha BERI, TaROEAE Hi CRIS. ere . SSptenu ui AEre() 

sro n gzcana | poac(u) 1 sro na Bkni, HEAEHIEENO H no(A). cYpuka 

Io Bhije(A) re(7) menacTHpz HE Aaa HHOMS unkomo Ha Bibi, 4 
Ha ro e(cr) Bkpa recnoacTEa Au n R'Epa Becbyaz Goripz Moaaanekni(ţ) 

EEANERI(C) n aaa (7). nuca KOCTA 2 o TACKOAZ Tupră e at(r) Sia 
Man K6. re 

: Traducere. — Cu mila - lui “Duzinăzer Noi Ştefan Voevod, 
Domnul . “Ţării, Moldovil,. facem. cunoscut şi cu această carte a 

noastră tuturor, cari vor. căuta la. dânsa sau 0 vor. auzi citindu-se, 

câ acestui adevărat popă loil i-am dat o pustie, la Cârligătură, 
unde. este fântâna, aproape .de' Balosin,. peste ... „ să- -şi facă. mă- 

năstire., Aceasta: să-i fie în veci, neclintit şi Sub uric, să nu. dăm 
această mănăstire altuia nimănui, în veci. 7... ..î 

"Iar la- aceasta „este credința Domniei mele şi credinţa tuturor 

boierilor. moldoveni „mari şi mici. 

a A Scris. “Costea, în Târgul Iaşilor, în anul 6942 Mai 25. 

 Pergament (mic, « cu “pecetea “cca mică atârnată, la Artiiv? Stat 
Bucureşti. Pe pecete. se .citeşte : (ncu)arb. cTeana BorRoA(h1). Verso : 

„pe un loc... pustii la Cârligătură“. Ibid. un suret din. 1796. Iulie 
12, de Andrei Tălmaci căp.« O copie . la Acad. Rom. ms. 126, 
dăruit de 1. Bodgan. 

„Lămuriri asupra pustiei de mai sus, din Cârligătură, ni se . a- 

duc printr un uric din 6964-(1456) Fevruarie 183, când oil e 
| protopopă, iar fiul său u Giurgiu e gramatic. D De aici vedem că pus- 

1 Sic. 
"2 pa seamănă cu x, 

3 Acad. Rom. Peceţi 179 

10
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tia aceasta era lângă satele Oneşti şi Voroveştil. Aici e vorba şi 
de o mănăstire întemeiată de popa loil. Intr'un uric din 7028 (1520) 
Octomvrie 6, e vorba de o prisacă în Cârligătură, în hotarul satu- 
lui Voroveşti, aproape de pârăul Fântânilor2. Satul lui Balosin va 
fi fiind satul  Voroveşti. Pentru  Balosin cp. Ivaşco Balasinovici 
dintr'un uric din 6944 (1436) August 27, care a slujit şi sub A- 
lexandru cel Bun 3. Tatăl acestuia, Balosin, va fi trăit şi în veacul 
al XIV-lea 4. Aşezările! din apropierea Iaşilor, dela Voroveşti, erau 
cred şi în “veacul” al XIV-lea. 

Uricul este foaite important, - „căci ne arată importanța preo- 
ților! la curtea domnească. Popa loil va fi fost din Iaşi, unde este 
scris uricul. e 

Foarte important este arătarea întemeierii unei mănăstiri în 
apropierea Iaşilor. a : 

126 _ 

- Suceava. 1434 Iunie 26. 
Ştefan Voevod dăruieşte Mănăstirii din Poiană trei sălaşe de țigani. 

S 

î male)rir BEE Ah cTeipanz BOEROAA PoeneAapă SEMAn Mea» 
AdBCROU UHM SHAMEHUTO HECkMB ACTONZ HAUIHAZ, TO. ta ia 
SVAPHTE HAN Ero OVeANIIDNTZ UTVUN, CE NpoNSBOAN r(e)goan Ac 
BPhIMZ HALIHANA ' CVAHCAGAIZ 1 SVuHHHXAS Sa Hauit a(A)patie n sa Aurie 
eroncunginin(-) po(A)reaz tau) n Aaa cean MCHACTHpR w(7) ne- 
aktin "pu uraa(A) MHTANCRHI Ha WMA CA4RZ XpzAkuA U RCCTE upz- 
HIHICAARCRA SATZ N MHReVantuk Ad Bvavra roar npt( (A)pe( «)ennoa 
_AVHACTHpE Henopvuuenii ex caz ACXoACA Ha RERH. 4 a Te e(cr) 
B'Epa r(ca)na au n Ekpa Borapz r(cA)aa au gck(3) n Reantn()0) n 
aan (7). NHCaaz Catua rpamaTu(k) 5 o coda, gat(7) Sân tuia az is. 

Traducere, Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ştefan Voevod, Dom- 
nul Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte ' a noastră, 
cine va căuta la dânsa sau o va auzi citindu-se, că „a binevoit 

e 1 Vorovesti în com. Miroslava jud. Ia i, Dic eogr: al d, 1 . 258, Dicţ. statistic al României 1:p. 482. t e & ju aşi p. 
„2 Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi. p: 154155 : a; XETapa ceao ROpOREIE(A) Bas noTwEa ROZ ta (1). 

19 3, Acad. Rom. ms. 126, dăruit del, Bogdan, N. lorga, Stud. şi Doc. p. 
4 Cp. satele Balosineşti, citate de multe ori înainte de Ștefan cel Mare. 5 Orig, are rpamaru('r),. Di
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Domnia mea cu al nostru bun gând şi am făcut pentru sănătatea 
noastră. şi pentru pomenirea Sfântrăpâsăţilor părinţilor noştri şi am 
dat Mănăstirii din Poiană trei sălaşe de „țigani, anume 'Slav de la 
Hârlău şi Coste, ginerele lui Cernislav şi Miculiţea, să fie acestei. 
mănăstiri zise mai înainte nestricaţi, cu tot venitul, în veci, 
Ă lar la acesta este credința Domniei mele şi credința „tuturor 
boierilor Domniei mele, mari şi mici. 

A scris Oancea gramaticul î în Suceava, î în anul 6942 Iunie în 26, 

Originalul pergament mic, cu pecetea. cea mică atârnată, Ia 
Arhiv, Stat. - Bucureşti. Pe pecete se citeşte: neuarn creba)ua 
gotReani, Pe. pergament se citeşte : vadut A. Bojorenu.. O! planşă 
în L. Bogdan,: Album paleografic moldovenesc nr. 27. 

Pentru. Mănăstirea din Poiană vezi uricele din 6906 . (1398) 
lulie 21, 6912 (1404) Iulie 202,: 6917 (1409) Aprilie 183, etc. 

Documentul este important şi” pentru istoricul țiganilor din 
țările noastre. Cum se observă şi-aici, ei: poartă străvechi nume 
româneşti, de modă slavă sau | ungurească. 

127. 

” Dorohoiu. 1434 lulie 12, 

Ştefan Vuevod dăruieşte Mânăstirii Moldaviţa € două  ălase de izani 

1 a(e)rin Baie ARI i creaza RoeROAA rocnoaape. san „Mea 
AdBCEEU WHUMME SHaMENNTO : ie chaiă AHCTOA Natiii, KTO Haz 
SVAPNTA Hat £ro' Scabiiui iTA UTSUH, CătE NPOHSREAN + r(e)ge au Ao- 
EPNAMB MOHAMZ CAMICACANE 1 AAA ECANL AMONACTEIPIS A(7) mcaaannuni 
AF VtakAnt WHranckiiu ua na. Roman) ni (Rapa)manz 4. "Toe: posi 
Tom. aph(A)peurunoar MEHACTHŞR CVpHkE - cz cțekuz Acyoacaa n 
€ Ad că BeeMz, Hut Ana w(7) namuu(y) pata npuavkea nz 
Taz ENIDENHCAHHRIAZ IITAHOAZ Ad HE MMAETZ, TAROKAL H KA Ak- 
Tema u(y) n ka zeta. neant ul) mo ns rk(y) an nninepe(ei)u= 
uni(£) urabar(X) ninarrz. a na re e(cr) ehpa' Hamero r(e)ga nw- 
uienicautare creana norRe(A) u Bkpa BOIApă Haun(C). a na camin 

1 Vezi mai sus p. 16—17, 
2 lbid. p. 49—51, 
3 Ibid. p. 69—71. a 

4 La laţimirski: KOaâtanz. La 1, Bogdan: (as sibi. In original lo- 
cul în parte e stricat şi se poate citi numai Mauz, Da 

10
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KpEnecTă TOAW BCEAW ENIUIENHcarinom(v) Bratari "can cavs' uaut— 

MW CAHUEEH PPAMATHRV ÎM(CA)TH N HalDY neu4Ta npiBBeuHTH, cy Ac-: 

porv ME ak(7) SIA, (a) ei, 

“Traducere. — Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ştefan Voevod, 

Domnul Țării Moldovii, facem cunoscut „şi cu această carte a noa- 

stră, cina va căta la dânsa sau: o va auzi citindu- -se, că a bine- 

- voit Domnia mea cu al meu bun gând şi am dat mănăstirii dela: 

Moldaviţa două sălaşe de țigani, anume Coman şi Caraman. A- 

ceasta să-i fie mănăstirii zise mâi înainte uric cu-tot venitul şi cu: 

danie şi cu tot. | - 
Şi nici unul din sfetnicii noştri. să nu aibă amestec cu aceşti 

țigani scrişi mai sus, asemenea şi cu copiii lor şi cu întreagă se- 

minţia lor, careva ieşi din aceste două salaşe scrise mai sus. 

| lar'la aceasta este credinţa Domniei noastre, : mai sus scri- 

sului Ştefan Voevod, şi credinţa boierilor noştri. . 
„lar pentru mai mare tărie acestor toate mai sus scrise, am po- 

runcit Slugii noastre, lui Oancea gramaticul, să scrie şi să lege 

pecetea. noastră. 

In Dorohoi, în anul 6942 Iulie 12. 

Originalul pergament, dela care s'a pierdut pecetea, se păs- 

trează în Muzeul Rumianţev din Moscova, colecţia Lucaşevici, rir. 

2. A fost publicat de 'Iaţimirski,. Darstveniia jalov . . . gramoti 

mold. în. Drevnosti -trudi. slav. kommissii imp. mosk. arheolog. 0b- 

ştestva, 4 (Moskva, 1907) p. 294, nr. 4. O' copie, cu mici deose- 
biri ortografice, la- Acad. Rom. ms -126, dăruit de Il. Bogdan. In: 

„rezumat e. publicat de Wick. *Moldowiza p. 60 şi de Ulianiţchi, 
Materiali p. 42. 

In uricul de mai sus. am complectat Răpaatauiz, după uricul. 

din 6962 (1454) August .25, unde apar Coman şi Caraman. 
„Despre Mănăstirea Moldaviţa vezi uricele din 6910 (1402). 

Octomvrie 311, 6917 (1409) Noemvrie 182, 6918. (1410) Fevru-. 
arie 153, 6919 (1411) Aprilie 144, 6923 (1415) Aprilie .145 etc. 

Uricul este foarte important pentru istoricul: țiganilor dim 
țara noastră... 

-1 Vezi mai sus p. 45—46, 
2 1bid. p. 72—174. 
3 Ibid. p. 75—77, 
4 Ibid. p. 80—84. 
5 Ibid. 5. 119-121,
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| | 
. Suceava. 1434 Octomvrie 8 N 

Ştefan Voevod întăreşte boerului Crâstea: Vornutai un sat, unde 
este. Romaneasa, între. Bahluie, 

7 male)rie Bit MEU “reana orBeAa POeNOAApA SeMAu MOa- 

AdECKOH 'UHHHAA -SHAMEHHTO HE CRAMA AHCTOAĂ - HAUHMZ KTO HA Hz 

OV3pH'T4 Han cro Scaniiuii TA UTrSuH 0e TOPA HCTHHHNIII CASTA. Hauix 

NAnz. KpăCTA EOpHSTAN caSmnaz npE4At CTONSUnBUIO MS w7iÂS Had 

meMS npago un BEguo Hi Ane(c) caSacuTz Haz npazo n &pno. rk(a) 

MhI EHA/ERINE  ErO NpAROP Hi. REpHOIO CASABOR AO ua), - MRAaoBaai 

ECARI EFO „WEOBIHOR HauleR ma(e)rie n Adant ECMH EMS o Bate Seman 1% 

FAHO, CtA0; „WTHHHâ ECO, TALE (cr) pomana MERAS BaxaSiaiute Tor ” 

UITE Bi EMS SV pnnZ 4 RACkAZ ACXOACAZ EMS N: AETEMZ tron 

<Y HOVAATOAz. CEO HI; NPASHOUATEAE . tro- u “npamSpa Ton ErO_H 
ECEMS poAS ro HenopSultud nnoanite Ha: BR. a .XOTapz TTOAMS ceaS 
Că RCkMH CROHAML CTApRIAN  YOTApu KSAa Hs aka WKHBAAI, 4'Hă TO 

e(7) kpa AUTO  POCNOACTEA BBIIENHCANHAT9 CTEpana. RCrECAnI n 

Rkpa BOIdpz Hauni(X), nlipa nana Rhiauti 4 AETEN ere, kEpa: nana Kpăc- 

vk-n AkTu Ero,. B'kpa Nâa KSnunua ABOPUNRA, BEpa Nâna Hcaăia n 

ATEI ro, R'Epa Data Aaa HAETEH Erc, Bhpa Nana autpun, REpa nana 
nerpa XSAnua, BEpa nana nirpnaa, &'Epa natia c'rata Bpzanua, BEpa, Nana 

oyuRakra n Alien to, BEpa Manta ASMNI UpzHore, BEpa Mata Bau= 

WSaă H EpATa cre nana tebiSaa, BEpa Nana BOTAAHA CTOANnKRA, a'kga 

Naa aABa uamniika ui kbpa Bck(y). Borapz naw(y) MOaaaRekn!(4) n 
BEANKHI(C) n maan(40). d NO HaUIEAg 2RUROTk KTO ESĂETA POCNOAApz 

Hanei semau, (7) Abreu namn(X) nau w(r) sparin naun(ţ) nau ere 
EZ HSEIPETA EBITH, TOTA IO HAZ HENOpSIUNAz Haulero Aaaiay dani 
WoBb! HAVA OVTEPEAHAZ H OVKpENBAZ SANSE Ada ECMH EMS 84 co Npa- 

BSP un 34 B'EpriSIO Ero cASuBS, 4 Ha BOALIEE STBPEEALHIE TOMS Bees 

BiinenncanueaS geaban scai cass nanemS, gkpuom$ nauS nkroinui 

ACroReTS, nncaru n npitkcuru Hatu$ ntuaTa K cewS Aer” natutmt. 

ca(us)a 1 rpamaru(t) nu(c) s ce(u)atk e at(7) Bit w(n) n. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ştefan Voevod, Dom- 
nul Țării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră, 

cine va căuta la dânsa sau o va auzi cetindu-se, că această ade- 

"1 Sau canu, 

13 

20 

30.
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-vărată slugă a noastră, pan Cristea Vornutai a slujit mai înainte 

sfânt răposatului părintelui nostru drept. şi credincios şi astăzi slu- 

-jeşte nouă drept şi credincios. De aceia, noi văzându-l cu dreaptă 
şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita noastră 

„milă şi i-am. dat în Ţara noastră, un sat, ocina lui, unde este 

„Romaneasa, între' Bahluie. Acesta ..să-i fie uric cu tot venitul, lui 

şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor 
“lui şi întregului neam al lui, nestricat nici odată, în. veci, 

Iar hotarul acestui sat cu toâte hotarele lui vechi, pe unde 

-din veac au umblat. a 
- “lar la aceasta este credința Domniei noastre, mai sus scrisului 

Ştefan “Voevod, şi credinţa boerilor noştri, credinţa panului Vâlcea 

“Şi a copiilor .lui, credinţa panului Crâstea şi a copiilor lui, credinţa 

“ -panului Cupcici vornicul, credinţa panului Isaiea şi a copiilor lui, — 
"credinţă: panului Dan şi a copiilor lui, credinţa panului Mircea, cre- 

-dinţa panului: Petru Hudici, credinţa -panului Ngrilă, credinţa panu- 

"lui Stan Bârlici, credinţa panului Uncleată şi a copiilor lui, credinţa 

“panului Duma Negru, credinţa panului Banciul şi a fratelui său pan 
Şteful, credinţa panului Bogdan stolnic, credinţa panului Albu ceaş: 

- "* lar după viaţa! noastră, cine va fi Domn Țării noastre, din 
copiii noştri sau din fraţii noştri sau pe cine Dumnezeu vă alege 

“să fie, acela-să nu : le strice dania noastră, ci să le întăriască şi 
“înputerniciască, pentru că i-am dat lui, pentru-a lui dreaptă și 
“pentru credincioasa“ lui. slujbă.. - | 
. lar pentru :mai mare întăritură acestor toate 'mai sus scrise, 

„am poruncit slugii. noastre, credinciosului pan Neagoe logofătul, să 
scrie şi-să- lege pecetea noastră cătră' această carte a noastră. 

Oancea : gramatic 'a. scris, în 'Suceavă, în anul 6942 Oc: 
tomvrie 8. Da ai n 

„ Pergamentul cu pecetea 'stricată a fost pierdut. de răzeşii de 
“Romăneşti, amanetându-l la cârciuma „Peştele de aur“, din laşi î. 

; De'aici l-a cumpărat un anticar din Iaşi, apoi A. Papadopol-Ca- : 
limah şi. a fost dat se vede lui. Hasdeu,: unde a fost găsit: între 
“documentele -ridicate de acesta de ia Arhiv. Stat. Bucureşti şi duse 
la Câmpina. Uricul are pe verso însemnarea: „Uric pre Romăneşti, 
„Pre Bahluiu. Cârstea Vorontar (sic). Uric dela -Romănia(s) pe Ba- 

1 Ştirea o am dela răzeşii din sat.
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hlui, la Cârligătură“. Apoi „Acest act este al meu, A. Papadopo!” 

Calimah“, Nr. 1 din o colecţie. „Câmpina, Castelul Iulia Hasdeu“.. 
O traducere, fără boeri, făcută de polcovnicul -Pavel Debrici ot: 

Mitropolie, din 1803 lulie 25, se păstrează la răzeşul Iorgu Cio-- 
lan” din Romăneşti, traducere care 'a. fost publicată de Ghib. Sur. 

13 p. 1-2. Uricul în regest se află şi în Arhiv. Stat. Iaşi, Anafo-- 
rale nr. 32 file 310r (proces între moşia Ivoeşti şi Romăneşti), cu: 
data greşită -6947. Octv. 8,. prin confundarea lui i. (2) cu:s (7).. 

Aici Crâstea e vornic. Uricul e pomenit şi în acte de mai târziu. 
ale Romăneşiilor, de ex. în 7210 :1702) Fevruarie 21, 

Este vorba. de satul Romăneşti, din csmuna Movileni, jude- 

țul Iaşi2. Satul vechiu trebuie să fi fost: aşezat intre Bahluiu şi: 
Bahlueţ. EI! îşi are numele - dela un străvechiu Roman, a' cărui so- 

ție Romăneasa trăia în 14343, . 

Dacă Crâstea Vornutai avea satul de ocină şi-l stăpânise ş şi: 
sub . Alexandru “cel Bun, Roman a trăit la începutul :veacului a! 

XV şi poate chiar în al XIV-lea. Nu trebuie confundat acest sat cu: 

Romăneştii de pe Prut,: unde a fost Roman -Bilăi, din uricul din: 
-7056 (1548) : Fevruarie 29. Acesta era ' lângă Oleşcani, care la 
1548 se numeau Petrimăneşti 4. 

Vornutai să fie acelaş nume cu Vornutar ? Acesta de pe urmă 
a dat numele satului Vorontăreşti, Volintireşti de lângă Mogoşăşti, 

judeţul Roman, ponienit întăia oară într'un uric din 1011 (1503), 
Septemvrie 30: unite espiiSrapk 5, | 

1 Ghib. Sur. 13 p. 22, | DI 
2 Dicţ. geogr. al jud. Iaşi, p. 194-195, Dicţ statistic al: României 1:p 

410. Harta stat. major, planşa Belceşti. 
3 Pentru asemenea formaţiuni, cp. Stroiasa, “din 6961 (1453) Ecvruarie- 

8, Buletinul lon Neculce, fasc. 4 (1924) p. 176-177, Narotiasa, din 6998 (1490); 
Martie 17, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 432. 

4 Ghib. Sur, 13 p, 2-3, Isp. 1* p..81, 83: Cena Ha aport ua navk 
WAEIKANIA 1 TAL BHA poa BHAZII UTE CR TENEp SCEOT NTpHiAant- 

titi Hi goanei. Sate cu numele Romăneşti avem, în Moldova, şi în: jud. 
Botoşani, Putna şi' Bacău, apoi în jud. 'Câmpulung, Suceava, din Bucovina,. 
Româncăuţi, în jud. Hotin, Dicţ. statistic al României | p. 122.:.2 p. 1748, . 
Frunzescu, Dicţionar topografic p. 405, Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigo-- 

„rovită p. 181-182, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 177. Pentru trecut cp, pe lângă 
Romăneştii de pe Prut, din uricul din 1548 Fevruarie 29, adus mai sus, şi u-- 

ricul din 6937 (1429) Iunie 19, vezi mai sus p. 280, rândul 18: pomana 

AM, în marginea unor sate de pe Prut, din stânga .lui. Acesta: probabil î în. 
7117 (1609) Iulie 4, Condica: Mitropoliei Moldovei, 1818, p. 212, 213, la 'Arhiv.. 
Stat, laşi. Romăneştii din Suceava : Bucovinei în 6998 (1490) Martie 15, 1. 

"Bogdan, D. Şt. 1 p; 497, 413, Romăneştii din. Tutova; CEAO POAAHELIA PALE 
BhIA pOAAn Ba XEpâtU, ibid, 1 p. 41-43. Altul probabil la “Tecuciu, po=- 
menit în 6999 (1431) Octomvrie 15, ibid. p. 471-472, etc. 

5 1. Bogdan, D, Şt. 2 p. 233, 237.:Satul e pomenit de multe ori în do=-
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129.: 

Suceava. 1434 Octomvrie 8. 

: Ştefan Voevod dăruieşte lui Giurgiu Atoc un sat la obârşia | 

a - Saratei, unde. este jude Fâtu şi Ilie. . 

+ ma(e)Tire iile mn cerdauz goteoAă rocneAagt SEMAH ALCd= 

25  AdBCKOH UHHHAth | SHAMEHHTO HE. CHA AHCTOMZ HAUHWZ KTO Apr 

HA HR HA ro OVcântuii TA UTSUH, Oxte POThI HETHNUIH AB ATORA 

Ada ecati (EMS eAtio cea), Ha Rhpkz capat ra t(cT) z0ae diaTz 

HI HALE, AA ROVArTA HZ OVALA OVpikz Hi ne(A) cvputz Aa ca ue 
“aa(er) HMECANSY. Hi HU COACE Ad HE MALTA pastk Aa Apzitara 

i10 o(7) nautero agepa w(7) aAcz. 'TAROAE Ad GOVALTA N A'ETEAA HA n 

„BBATIAMA XE N OVHOVUATOAZ HXA H NpaVHOVUATON YA HI BacEMOV 
BOA ua na ki ui HENOpYII(OHC. 4 YOTApA Ad A EOVAETA N 

-ETApoMy XoTapy n9 (KSAa) H3 Bla wat. (A: na To £(cr) 'Epa 

rPEENSACT)BA AH 1 B'Epa EOAP . Hatero POcNOACTRA H ratb) n 
- Maat (ţ). nu(c) Aonuz rpamarunz 0 couap'E az (akTS) Sia w(k) H. 

“Traducere. -Cu mila lui Duninezeu, Noi Ştefan. Voevod, Dom- 
nul Țării Moldovii, “facem cunoscut şi cu această carte a noastră, 
cine va căuta la dânsa sau 0 va auzi citindu-se, că acestui ade- 
-vărat! “Giurgiu Atoc i-am dat un sat, la obârşia Saratei, unde. este 
jude Fătu şi Ilie, să le fie lor judecie, uric, şi sub uric să nu se 
dea nimănui. Şi alt judeţ să-nu aibă, ci să ţie. numai de curtea 
-noastră din laşi. Asemenea să fie şi copiilor lor şi fraţilor lor şi 
«nepoților lor şi strănepoților lor şi întregului neam al lor, în veci 
:şi nestricat. 

lar hotarul să le: fie după: vechiul hotar, pe unde din veac 
-au umblat. 

Şi la aceasta. este credinţa Domniei mele şi credinţa boerilor 
„Domniei noastre şi mari şi mici. 

As scris s Doncea gramatic, î în Suceava, în anul 6942 Octomvrie 8. 

 cumente. Aşa în '7089 (1581) Mai 1:  Vorântăre: ti e Siretiu Buletinul 1 Neguice fase. „(1520 p 208, riearul 4 p 154. Ai în 7140 (1632) tutie orga, Stud. şi Doc.5p etc, Şi Frunzescu Dic ionar î 530, Dicţ. statistic al României 2 p. 802, Harta stat.” jonea topografie p. major, planşa „Miroslă- “veşti. Volintereşti este o etimologie populară, prin volintir, -. 1 'În Zapiski: ununme,.In original probabil UHHHAIh,. h tăcut de multe -ori aşa că se poate confunda cu ș, . IN -
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Pergamentul, cu pecetea pierdută, dela care se păstrează şnurul 

7oşu şi verde, se păstra la 1860 la Societatea de istorie şi arheo- 
1ogie din Odesa, trimis dela autorităţile provinciale ale Basarabiei, 

în urma - iniţiativei . acestei societăţi, de a se aduna. materialul de 

„acest fel, din această provincie. A fost publicat în Zapiski odessk. 

“obşt. 2 (1847) p.'562, de unde a fost publicat. în-traducere ro- 
„. mânească, cu unele greşeli,. de Hasd. Arh. Ist. 1* p. 81. Din a- 

ceastă revistă o copie la Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. 
„Acesta l-a şi publicat în părţile esenţiale în Cnejii români, Anal. 

Acad. Rom, seria 2-a, tom. 26 (1903), secţ.-ist. p.:31. De aici, 
în' părțile esenţiale, şi în Radu Rosetti, Pământul p. 147. După re- 
vista rusească -îl reproduc şi eu. 

" Uricul cu tot laconismul lui, este de o mare importanţă, pen- 

tru istoria vechiului drept românesc şi a şi fost folosit ca atare de 
I. Bogdan, Radu Rosetti, loc. cit., G. Panu, Cercetări asupra stă- 

rei ţăranilor, Bucureşti 1910, 1' p. 24-32, etc. i 
: Greu este de. identificat e satul dela obârşia Săratei. Sărata 

este un pârău ce izvorăşte din pădurea Huşilor, pe teritoriul co- 
munei Rusca, din - judeţul Fălciu; trece pe lângă “satele - -Cârligaţi, 
Leoşti, Davideşti, Căpoteşti, 'Ivăneşti etc. şi se varsă în -Pruteţi. 
Alt pârău Sărata este peste Prut, în judeţul Bender şi Ismail şi se 

varsă. în Prut2, Aş înclina a crede că e vorba de Sărata de peste 

Prut, de. vreme ce uricul a rămas acolo. In acest caz satul lui 
Giurgiu. Atoc trebuie să fi fost pe acolo pe unde e satul. Sărata 
“Galbenă. Dar în uricul: din 6914: (1406) Mai 1 se dăziuieşte lui Vlad 
-Dolhici, între altele şi Fântâna Veprova, de peste Prut, deasupra 

Săratei, care loc întrun document din 7031 (1523): Martie 25, e 

identificat: cu Iverenii, peste Prut, la obârşia Săratei 3. 

130. 
1434. | 

Ştefan Voevod pentru un sat ipe' Cobâle şi altele: peste Prut. 

„Uric de la Stefan Vodă din 6942 . ... . satul pe. Cobâle, 
1a Movilă, partea lui, Costin şi peste Prut pe Râmnicovul şi dvo- 

sişte la-Rosomaciu“,' * - - 

1 Dicţ. geogr. al jud, Fălciu p. 172-173, Harta stat, major e planşa Huşi, 
2 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. „185, Harta Basarabiei, de Nour. 

"3 Vezi mai sus p. 51-52, | -
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Regestul de mai sus se află -cuprins într'o carte domnească: 
din 7238 (1730) Septemvrie '21, în Ghibănescu, .Condica de. do-— 
cumente nr. 18, p. 520 şi a fost publicat în Sur..18 p. 151. Aici. 
e greşală de tipar Rosamaciu în loc de Rosomaciu, cum e 

în Condică. :. 
__ Satul.de pe Cobâle, la Movilă, îl pot identitica cu ajutorul 

unui: uric din 7002 (1494) „Martie 11. 'In acesta aflăm că Mihul. 

Cârnul, cu uric dela „Ilieaş Voevod. şi. Ştefan Voevod, când au fost. 
în pace“.a avut „un sat la Cobâle, anume sub Moghilă, unde a 

fost Ivan la Ulmi“ 1. Dintrun uric, cu aceiaşi dată de an, lună şi. 

zi, se vede că. Mihul “Cârnul, în uricul de Ia Ilieaş şi Ştefan Voe-- 

vozi avea şi satul de la Cubâle, anume Cârneştii2. Şi din hotar 
nica acestuia şi acea a satului Ceretianii de la Cobâle din 6948. 
(1440) Noemvrie 123 şi 6999 (1491) ianuarie 174, se vede că 
Cârneştii şi Ceretianii erau alăture., Aceştia de pe urmă în 7142: 
(1634) erau aproape de Bogdăneşti, la ţinutul Romanului 5. Pe Co- 
bâlele de la Roman era deci satul la Movilă. Uricul dela Ilieaş 
şi Ştefan, de care se vorbeşte mai sus, e posterior celui din 1434.. 
Cine e Costin nu pot determina. - Satul era poate şi în veacul a!. 
XIV-lea. Mai greu sânt de identificat satele de peste Prut. In car- 
tea domnească din care a fost scos: regestul de mai sus se aduc: 
şi alte regeste de urice, între care unul de la Iancu Vodă (fără. 
veleat) pentru o bucată de loc cu fânaţ, peste Prut, numită Cior- 
tova, şi altul din 7052 (1544) pentru satul. Pauleşti de pe Prut, 
ţinutul Fălciu, sat numit Lunca Banului 7. Rosomaciu cred că e a- 
ceiaşi persoană cu Rosomac, pomenit întrun uric din 7003 (1495). 
Martie 17, unde se vorbeşte de „un sat la Maiatini, anume Hirova, 
între Dereneu şi între Grişani, unde a fost casa lui Rosomac8.. 

Foarte interesant e numele Râmnic, In original a fost proba- 
bil ctao PRI MHHROLE, 

1 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 36-37: EAno ct $ ROBZAEy Ha Ha no4, 
MOPHAS PAL Bia una $ RepecTru. Ea 

„2 Ibid, .p. 84-35; CEAO NA ROBAAEY Ha nat Kpanepin, , 
3 Ghib. Sa 18-p. 41-42. 
4 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 456-457. : 
5 Ghib. Sur. 3 p. 177-178. Asemenea în 7173 (1667) Septemurie 15,. Sur. 4, p. 44, 
6 Vezi mai sus p. 105, 273. 
7 Ghibănescu, Condica . de documente nr,. 18,.p. 520-521. Lunca Ba-- nului e în jud. Fălciu, pe Prut, Dicţ. geogr. al jud. Fălciu p. 128-131. 

'8 1. Bogdan D. Şt. 2 p. 81-83: ra“ BhAG AA, . POCOARA,.
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. 3 : _ . | | 

1435 Ianuarie 3, i 

Stefan Voevod dărnieşte lui. Micul Neagoe şi lui Raspop Ops 

| jumătate din satul Suhodolu, : 

„Suret dela Stefan Vodă din let 6943 Ghen, 3, 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi  Ştelan Voevod cel bătrân |, Dom- 5 
nu Tărăi Moldovii. _ Rae 

„» *- Facem, ştire . cu această carte: a Domni mele tuturor, carii ar 

_vide-o sau ar .ceti-o sau ar auzi-o 2, pentru: aceste adevărate slugi 

a noastre “Micul Neagoe şi Raspop Opris, carii ni-au slujit noao 

cu direptate şi. cu credinţă slujbă.. Pentr(u) aceia şi.noi văzind a 10 

lor direaptă şi credincioasă. slujbă: spre noi, i-am miluit pre dânşii: 

cu osebită: milă: de: la noi,. (cu). o--parte: de: sat. din . Suhodolu, ce 

iasțe la ținutul. Bacăului. Pe „ace giumătate: de sat de Suhodol a- 
cestora ce s'au numit mai sus slugi a' noastre, Raspop Opriş şi 
Micul Neagoe, pentr(u) aceia li s'au dat lor dela noi uric şi cu 15 
tot venitul de întăritură pre acea moşie, lor şi feciorilor lor şi ne- 

- poţilor lor şi strănepoţilor şi a tot niamul lor, cât s'ar alege cei 
mai deaproape, neclătit, nici odinioară, în vea(c). 

„lar după: a noastră viaţă 'pre. cine va râdica Dumnezeu. să fie 
Domn. Ţării Moldovei: să n'aibă a strica dania şi întăritura: noas- 20 

tră, ce să aibă: a; întări dania. noastră, au 1 din feciorii noştri, au din- 
tralte niamuri, tot să întăriască. 

Şi acesta s'au făcut. în: credinţa Domniei mele, precum ni-am 
scris mai sus, lo: Stefan. Voevod, şi în credinţa. boerilor noştri a 
Moldovei, Dincia vornicul şi a feciorilor lui, credința boiarului 25 

Duma 3 şi a feciorilor lui,: credinţa : boiarului. Miice: vornicul, cre- 

dința boiarului. Bogdan ' şi fratelui: lui; Şteful,: credinţa! boiarului 

Zanciul: postelnicul;- credinţa: boiarului: Uriache pănarnicul şi în cre= (: 
dinţa tuturor .boerilor: noştri a: Moldovii â- mari. şi mici“ 

(Şi: eu preotul: Vasilie Neculicescul ot Ungureni l-ami scris" de 
pe slovonie, cu:- multă! nevoinţă; fiind rupt de: tot” şi vechiu, la! It 

7260 Sept..18). o: ii 

1 Cei bătrân e un adaus al: traducătorului. : 
2 Sau ar ceti-o sau ar auzi-o, în loc de: ar auizio!  cetihdu-se:: 
3 In suret: Cernovoceanul. 

26
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Suretul de mai sus a fost al lui Teodor Codrescu, de unde 
a trecut la Acad. Rom. LX/1.' A fost publicat în Uricarul 10 p. 
226—227. O copie de pe suret la Acad. Rom. ms 126, dăruit de 

I. Bogdan. Un regest al acestui uric se află la Arhiv. Stat. Iaşi, 
Anaforale nr. 48, fila 86r: „6943 Ghenar 3. Ispisocul Domnului 

Stefan Vvd. 'bătrânu,. prin cari dănueşti slugilor sali Mihu Niagoe 
şi Răspop Opri giumătati de moşii. Suhodolu de la ţânut. Bacău. 

lui“. Ibid. un ispisoc dela Petru Vvod. din 7092 (1584) Martie 8, 
pentru acest sat, cp. " ibid; fila 89v. Vezi şi Uricarul 10 p.. 228- 

230. Uricul-trebuie să fi fost foarte stricat, după cum vedem şi 

dintr'o mărturie hotarnică a satului Suhodolu, din ' 1797 Dechem- 

vrie 22, în care se spune: „uricul' luminatului Domn Stefan - Vodă 
cel bătrân, din velet 6943, a căruie uric i s'au văzut matca lui a 

| tât. „de: veche; cât numai: bucăţelele lui au rămas“ 1. 

” Suhodolul este pomenit, între satele lui: Giurgiu Ungureanu, 
Şi întrun uric din 6917. (1409) lanuarie 282. E pomenit-apoi în 
documente din 7238 (1730) Iunie 26, 7246 (1738) lunie 203. 

„Micul Neagoe şi Raspop Opriş'« sânt necunoscuți de aiure. 

= 132; 

„ Suceava. 1485 Aprilie 4. 

Stefan Voevod. dăruieşte boerului ! Petru Hudici. vornic: -sătele 

* Curtea lui: Mândrea, pe Sireti,. un loc de pustie la Voi-: 

- nauți,. lângă.. Oancea Namnotă, o prisacă la obârşia. .. -: 

Ogrincei, unde e Alexa. Râşcov, seliştea Lumireani, - - * 
- la Milcov, două locuri de pustie la. prisaca lui 

Si Deateleu şi două - sălaşe. de Hgani. 

ma(e)ri- [ilet9 Mn crebatiz! ROEBOAA. POeneAaph Beatant, oa 
AdBCRCH WHHHAA SHAMENHTE Heckatz AHCTOMA. Hanitata Back KT9. 
HANZ .CV3pHT%: HAN FO: CVCANIDHTA uToțun, WE TOTa He HBHhut, 
CAVTA Hi Boapuuz tam B'Epuniii nauz neTrpa. yv Anut, AEOphuRA cav- 
HAZ 0p'ERAE CTONOUNRUICAML WI” HADES NpaReR. H BEpuot CAVIAR 
EOR H-AnE(c) cavurz Haz 'npage n Khpuo, TEME. Ani, Rua euiu 
ETO NpABOR H E'ÎpIIOR cavitEo Ac Ha(e), 2RAAORAAN ECAMIL ro” we: 

1 Uricarul 10 p. 244. 
2 Vezi mai sus p. 64, rândul 13, p. 67, 
3- Uricarul 10 p. 232, 233,
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1910 HAIER MA(CĂTII HI. AdANt ECMH EA OV” Hauitit SEAMA CEA Ha HMA 
MRINABHUR ABCPZ Ha CEPETH H-c% CROMMH  NpURV TEAM H EANO mere 
w(7) nverunu ua neuuaeuk BAHSE Wăânuni HaMHoTal ni Atv maci 
ua Bkoxa wrpiittuţi: Pac t(e7) aarăa PRI ROBIE, N FANE CEANIJE Ha 
MHARCEE, Hă HMA. AVAUPANN, Ha RHNpUNA Mactan OV „AVE PEAEBA 
nascuta ABE aber w(7) nveruuu n aril vea unranenin, nd HMA 

—MHRVAA A cz cRCHANI Cueakaau Ha ss e sDHOMB-u că Bean CROIANI 
cataka aut, TOE ECE -IICEhI FA" CVpHKZ că Bekma ASXoACAz, EA ni Ab 
TEMZ tre CVHSUATOAMA ro îi NpacțiVUsTOM% ro ui npatvpaTeaz 
sro n ema HANGA BI AZ, GpaTianz „ere, „HENOBVULEE ÎiHROAN Ha 
BE(H), 4 XOTApă ABIA pita CEA i ceaiţu cx aebau COMAN €TA4- 
PRIM XOTApANI, RYAN NS ERKA WHERE aan. â XSTapz nverun ta ROAKO 
B2SAVrITA W:KHEATUI TB CEAA Aehira. “4 Ha ro d(cr) Bkpa nauicre 
r(ea)aa EILLENNCAL APE creanta BOERCAbI HI e:Epa Hamn(y) BOAPZ, 
ekpa nana. gazurk ui. Akren ere, &Epa Nana KpEcTu ti AETeni ere, Bkpa 
MAHă €Tân4 Bpzanua, Btpa nana Mupu't ENCTIapiuuittă, BREPA ana sta 
TpHad, BEpa-NANA UVpBH, - BEpA Dana AaMAkVIUA- CToAunEA, B'Epa nana 
BCCTE ApAroietiiua, utpa Nana AA :UpZHCre,. EEpA natia pa 
NiaT9a, &kpa nata ATEHHUIA enzTapa, Bkpa: Nana Bank o pata, B'kpa 

nana sanuk nocreannka, Bkpa Nână CTânUVAA ROMICA. n. BEpa ec'l(y) 
soapz uanu(%) Moaaatekt(p) H Btautu() ui maai(0), AMI HauitA4 
AUBOTE STO BVAFTA TOCNOAAPA HAUIEH Seman MOAAARCROII, w(7) A 
-ren auin(£) nau w(7) sparin nauu(X). „Ha A(7) nameno nara - 
BV(A) KTo ROro BA HSuepera BEIFH,- Tora UITOENI Hz HENOpV Una 
jauiere . Aaanie, AAN UITOBhI HAZ STEP ANĂz; [i opepkrinaz, Sante 

AAN ECU EM SA. «ro npak' Hi BEpHIP EPO CAVE, 4 Ha-BOAUIEE 
NSTEpzenie 'Toatt” RCEAW BhIlIENHICANHOAIV, Braa sean Hauieav &tp- 

Saw naut Wren. A0roseTv mica H ngutkeu'rii aan: NEIATA E CEMV 

ANETY  HaueAtr, waniia PPAMATHRZ . nuca, “ couant at) sur; 
a(n) ai. 

Traducere. Cu: mila lui Dumnezeu, Noi Stefan Voevod, Dom- 
nul "Ţării Moldovii, facem cunoscut şi cu această carte a noastră 
tuturor, cari vor căuta la dânsa sau . 0 vor auzi citindu-se, că a- 

-ceastă adevărată slugă şi. boerul nostru, . credinciosul - -pan Petrea 
Hudici vornic a slujit mai înainte sfântrăposatului părintelui nostru 
cu dreaptă şi credincioasă slujbă şi astăzi Slujeşte nouă „drept şi 

| credincios, De aceia, noi văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă 

_1 Sau ua MANTA ? 

10 

15 

20
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cătră 'noi; l-âm miluit cu 'osebita noastră milă şi i-am dat în Ţara: 
noastră: satele, anume Curtea lui Mândrea, la Sireti şi cu cuturile- 

sale şi un: loc din pustie la Voinăuţi, lângă Oancea Namnota şi o: 
prisacă, la obârşia: Ogrincei; unde. este'-Alexa Râşcov, şi' o selişte 
la Milcov, anume Lumireani, la prisaca lui Chiprian şi la prisaca 

lui: Deteleu, două locuri: din pustie şi: două sălaşe de ţigani, anume: 

Micula şi cu sălaşele sale-şi : * ..... şi cu toate sălaşele sale, 

Toate aceste să-i.îie lui'uric cu tot.venitul, lui şi copiilor lui şi ne- 

poților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui şi tuturor. îraţilor lui 

celor mai deaproape, nestricat niciodată; în veci: - ” 

- Iar hotarul satului lui Mândrea şi al: seliştei, cu toate. hota=- 

iele: lor vechi, pe unde: din veac au: umblat. lar hotarul: pustiilor,. 

cat vor putea să trăiască trei sate, din destul; 

"Si: la aceasta este credinţa Domniei noastre, mai sus scrisului, 

: Stetan Voevod -şi credinţa boerilor noştri, credinţa panului Vâlcea: 

şi a- copiilor lui,: credinţa panului Crâstea şi a copiilor lui, credinţa, 

panului Bârlici, credinţa panului: Mircea vistiernic, credinţa panului 

Negrilă, credinţa panului Ciurbă,: credinţa panului Dămăcuş: stolnic, 

credinţa panului: Costea lui Dragoş, credinţa panului Duma Negrul;. 
: credinţă” panului- Giurgiu Piatră, credinţa panului Dieniş 'spătar,. 

credinţa “panului: Vânea Ureacle, credinţa * panului Zancea postel-: 
nic; credinţă panului- Stanciul: c comis şi credinţa tuturor boerilor nOŞ- 

„ti moldoveni şi mari şi mici, a a 

Tar'după viaţa noastră, cine va fi: Domn Țării noastre” “Mol- 

„= dovii; din copiii” noştri: sau din fraţii noştri sau din seminţia nOas-- 

tră, ori'pe' cine Dumnezeu va alege să fie, acela să nu le “strice: 

dania -noastră, ci: să le întăriască şi împuterniciască,' pentru că i i-am 

dat E Iu pentru a lui dreaptă şi credincioasă Slujbă. E 
Iar: pentru: mai înâre : întăritură acestor toate mai sus scrise; 

- am poruncit credinciosului nostru pan, Neagoe logofăt, să scrie Şi 
să a lege pecetea noastră cătră această carțe a noastră. | 

„Oancea. gramaticul - a seriș în” i Suceava, î în anul 6943, Aprilie 14. 
„d d tai u 

-- Porganieniui, cu pecetea : cea” mare, “bine: păstrată, “legată cu: 
şnur roşu şi: albastru, 'era la „Leon: Ghica-Dumbrăveni, Botoşani. 
Pecetea are inscripția : NEHATh îw ereiaua, BCEBOAR roeneAlaph BEA 
MwaAakeneni.. Pe” “pecete! 'se: deosebeşte ! foarte bine capul: de bour,. 
steaua,“ soarele: şi- luna. Verso. Lit. “A: “Saratineşti; 6943 "Aprilie 14. - 
Apoi, „Văzută Alexandru Guriţa asessorul judecătoriei țânut Botoşani,- 
la anul 1848 Mai“, Eu îl dau după 0 copie făcută de d. Ghibănescu,. |
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daşi, care „l-a Şi publicat în Sur, -19 p. 51-53..Uricul a fost cândva -al Mănăstirii . Suceviţa. Şi e! pomenit şi într'un uric dela. 7031 (1583) August 6, când -se spune despre el că a fost -şi. pierdut ! „când au fost venit Turcii, la Valea Albă; asupra lui Ştefan Vodă“ şi găsit apoi de. boerii Movilă, strănepoţii lui Petru Hudici'1, Da „_- “Satul Curtea Iui Mândrea pe Sireti este poate satul Mândreşti, numit în uricul din 6938 (1430) lulie 7, când era-în stăpânirea lui Mândrul Jumătate, „Balinţii pe Siretu“, îar. în 7000 (1492) Maitie 17 „Mândreşili la Sireti, unde au fost Balinţii“ 2. Uzicul acesta .se păstrează la Mănăstirea: Suceviţa, al căreia a fost satul 3. Sau poate e satul Durgbrăveni, pe care l-am identificat cu:satul numit în 1430 Iulie 7: :„Dvorişte unde au fost curţile lui Dumbravă“, tot al:Mân- drului Jumătate 4, Satele sânt faţă în faţă, despărțite prin. Sireti5. “Satul Iui Hudici se numeşte Mândreşii, în uricul din -1583 August 6, :adus: mai sus, Ţinând seama Însă de însemnarea Saratineşti, de 
pe dosul uricului, satul se poate. identifica cu. Dumbrăveni, căci intr'o hartă a moşiilor. ce au intrat în acesta e şi satul Sarafineşti, 
zis din vechiu -Sorocinăuţi6. — Mai greu :de identificat -sânt cele- 
Jalte sate. :Voinăuţi este” probabil un pârău, pe care nu-l pot iiden- tifica. Probabil că: era -peste Prut, unde. se: găseşte Voinova 7, care 
la început -a fost numele unei văi, al unui pârău şi care e pomenit 
înainte de Ştefan cel Mares, —.Nu. pot identifica nici satul lui 
-Namniotă. — Ogrincea în'_uric 'este numele - unei văi. Un sat 
:Ohrincea!. este: dincolo de Prut, în judeţul Orheiu, volostea. Cri- 
uleni, aşezat pe- Răut, în: apropiere de. Nistru9, Un „sat ..sau “o 
vale Othrincea, în apropiere 'de Nistru, e pomenit într'un 'uric din 
“0947 (1439) Iulie 210, La. obârşia unui pârău 11, care trebuie să 

“1, Ghib. Sur. 19, p. 175: sAnu Spuk AACR: cBeny. nzrpa Saua ue 
VH HMaa Sa Aaanii Ha 'To6 BBIUINHCanOE. CEAO AREA pei. W'P. eTapare CTEANA BROEROANI :H BnIA. USruHSa Tor Spuk ROan BhIA Nptiiiat Toypuii HA BEAOM HOToRS Ha cTepana Rofgoaa, e i a . -„ 2 Vezi mai sus p. 299, rândul TD 303 ti Ă „0 8 Dan, Mănăstirea „Suceviţa p.. 121, Buletinul Com. Ist. 1 (1915) p, 235, „7. 4 Vezi mai sus p. 209, rândul 8-9, p.'304. m i 2.25 Harta stat. major, planşa Dumbrăveni. |... INI "+ “6 Ohib. Sur. 19 p. 62, Acesta a fost al protopopei Danil Heârţeg, cu "uric dela Alexandru cel Bun, cum se vede dintr'un uric din. 7024 (1516) De- “chemvrie 10, ibid. p. 54. Ibid.p. 99-100, 7085 (1577) Noemyrie 8 *"€2pPhuHH EI H, 7 Dicţ. geogr. al Basarabiei 'p. 228, sat în jud. Orheiu, volostea Co- bâlca. Cp. Z. Arbure, Basarabia p. 725. Harta Basarabiei, de:Nour, -. 8 Cp. întrun document circa 1442, Acad. Rom. LXXX/107, Radu Ro- „ „setti, Pământul p. 182, apoi în altul din 6953 (1445) Iulie 15, Ulianiţchi, Ma- . teriali p, 67-68. Se poate însă ca Voinova, Voinava să fi fost şi aiurea, 

9 Dicţ. geoer, al Basarabiei p. 156, Harta Basarabiei, de, Nour. 
10 Hurm. Doc. 1: p. 876. pi 
11 Pârăul însemnat în Harta Basarabiei, de :Nour, nu are numele arătat.



406 ii | 1435 

fie. Ogrincea, din uticul nostru, şi care se varsă în Răut, în apro- 
piere de satul Ohrincea este şi satul Râşcova, din volostea Hârtop, 
judeţul Orheiu, care poate corespunde locului, unde era Alexa Râşcov 1. 

- Poate acesta este totuna cu satul : Râşcinţii de pe Nistru, dintr'un 
uric din 6955 (1447): Ianuarie 142, O prisacă a lui Roşcov sau 
Roşca, dincoace de Prut, prin. părţile Tecuciului: sau Covurluiului 
e pomenită întrun. uric din 6956 (1448) luție 15: ras BRIAA Na- 
cuta peiutota 3, — Petru Hudici avea _selişte și la Milcov, _ numită 
Lumireani, pentru: care_vezi localitatea Lumine, din judeţul Putna 4. 
Aici, era şi prisaca lui Chiprin şi probabil” şi prisaca lui Deateleu. 
E o dovadă, pe lângă multe altele, că Moldova se întindea spre: 
sud, la Milcov, cuprinzând ţinutul Putna, mult înainte de Ştefan 
cel Mare5, In numele Milcov avem_probabil_cuvântul _malorus 

  

  

Miakun, neadânc6. . De | 
„„ “Petru Hudici sau Gudici vornic este unul dia boerii mari at 
timpului. Se numea Hudici după satul Hudeşti, din judeţul Doro- 
hoiu7 şi care a fost al lui8, sau satul se numea după numele lui? 
Apare întăia oară sub Alexandru cel Bun, în 6929 (1421)9. Apoi 
sub Ilie Voevod în 6941 (1433) Iunie 1510, apoi sub Ştefan Voe- 
vod, în 6941 (1433) Noemviie 1611, 6942 (1434) Ianuarie 13 12, 
Ianuarie 29 13, Fevruarie 10 14, Aprilie 2415, Octomvrie 816, în 6943. . 

1. Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 177, Harta Basarabiei, de Nour. 
„2 Acad.: Rom, XXXI/63. Un sat Raşcovţii pe Nistru, dar "în sus de Hotin, e pomenit în 6961 (1453) Iunie : 20, Ulianiţchi, Materiali p. 81-82: 

PatiiOBUi şi în 6963 (1455) Iulie 2, Ulianiţchi, Material p. 84-85, | 3 Acad. Rom: CXXXIV/45. e - 4 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 271. Interesantă forma cu rotacism, * 5 Letopiseţul "Țării Moldovei până -la Aron Vodă ed. C. Giurescu, Bu=. cureşti 1916 p.59, Hasd. ist. Critică 1 (1875) p. 10, N. Iorga, Geschichte des rum. Volkes 1 p.345etc. a oz | , | 6, Despre vechiul episcopat 'al Milcovului din sec; 13 şi 14, cp. D.On- ciul, Originile Principatelor p. 94, 240, N. Iorga,. Geschichte des rum.  Volkes 1 p. 138, Radu Rosetti, Anal. Acad. Rom. seria 2, tom 27 (1905) p. 254: etc, | d Pict geogr. al jud. Dorohoiu p. 183-184, Dicţ. statistic al României 

8 In documentul din 6944 (1436). Septemvrie 19, el se numeşte „dela Hudineţ“, numele vechiu al, satului. Hudeşti: NAH& NeT9R AROpIIIKr w(7) 
XSAHHEE, Asemenea şi fratele său Roman :. NAuz pOoMauz XSAnneknup, Hurm. Doc. 1+ p. 863. Intr“un : document din '7090 (1582) Dechemvrie 20, Ie- remia Moghilă vornic şi Ioan Moghilă păharnic se arată coboritori din Ioan Moghilă BE „aice Hudici A retru Hiugici şi aveau între altele satul Hu=- inţi, pe Başeu, în 'Arhiva Româneas + Kogălniceanu) 1 p. 90-93, 9 Vezi mai sus p, 142, rândul 12, | Bâiniceanu) 1 p. 90 93 „+10 Ibid. p.. 359, rândul 20. . i : „11 Ibid, p. 369, rândut 12... 

„12 Hurm. Doc. 1'p.850.' ': -: -:- 
13 Vezi mai sus p. 374, rândul 26. . 14 Ibid. p. 381, rândul 8. : „15 Ibid. p..383, rândul 17-18, . . 
16 Ibid. p. 395, rândul 20, * 
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(1435) Aprilie. 141, apoi sub Ilieaş ! “şi Ştefan Voevozi; în 6944 
(1436) Aprilie 212, lunie '133, lunie 154, Iulie 175,: Iulie 246, “Iu. 
[ie 7, August 118, August 209, August 2710, Septemvrie 8 ui, Sep- 
temvrie 19 12, Aici şi fratele său Roman.. Apoi în Noemvrie 3013, 
Dechemvrie. 7 14. In 6945 (1437) Fevruarie- 24 :apare Roman, fra- 
tele lui Hudici. și acesta 15, Hudici apare în Martie 12 16, Mai 15 17, 
August 19 18, Dechemvrie 20 19. Apoi î în 6946' (1438) lanuarie:17 20, 
Fevruarie 17 2, Fevruarie 23 22, Martie 5 23, August: 21 24 , în 6947 
(1439) Martie : 1235, Aprilie 326, în Iulie 2 27, lulie:15 28, Iulie 30 29, 
Octomvrie: 26 30,-în 6948 (1440) August! 63, 6949 (1441) Aprilie 
2332, „6950 0 (1442) Fevruarie 243, „Martie. 8%, “Aprilie” 5 35; Au 

pia nt ERE uz i RI E matei aa i îi E 

1 Vezi mai sus p. 402, rândul 11. * pp 
22 2 Ghib. în revista Teodor Codrescu Caşi, 1 (919) 7. 88-69, Sur. 18 

-33, 
PS“ G"Acad. Rom, XL/2. :. 

4 Arhiv. Stat. Bucureşti, Episcopia "de Huşi, pachet, 5, nr. 1, , Melchi- 
sedec, Cronica Huşilor 1 p. 149-150, cu data: „6940. ei 

Hucm. Doc. 1* p. 859, pe Dai 
6 Ghib. Isp, 1* p. 9, cu data Iunie 24. ia 
1 Acad. Rom. 1/6, Aici e vornic de Suceava... 
8 Acad. Rom. XXXIV/1. | Ra 
9 Acad. Rom. Peceţi 3.. | 

10 Acad. Rom. ms 136, dăruit de L: Bogdaii Aici « e vornic de: Suceava, 
11 Acad. Rom. LXXIX/147. i 

, 12 Hurm, Doc. 1? p. 865-867. In alt uric cu aceiaşi dată, Has, Arh. Ist. 
l* p. 18- 

13 Achiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21, nr.3. 
14 Hurm. Doc. 1? p. 868, 
15 Wick, Set. Onufri p. 173-175, Woaronetz und Putna 2 p. 151. 
16 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, „depuneri particulare, 
17 Acad. Rom. ms 126, dăruit de [. Bogd an. | 
18 Ulianițchi, Materiali p. 54-55, 
19 Acad. Rom. LXIV/2 şi altul Peceţi 4 Buletinul ton Neauee, asc. 6 

(1927) p. 347-8. : 
20 N. lorga,. Stud. şi Doc. 6 p. 125. î 
21 Hasd. Arh. Ist.1! p. 4-5. ” 
22 Arhiv, Stat. București, Radu Rosctti, Bohotin! p. 2, 
23 Acad. Rom. Peceţi 273, Ghib. Sur. 18 p. 36-38. .-: 
24 Ghib. în revista Teodor Codrescu (lasi), 2 (1910) p. 1-3, Is. si La 70. 
25 Uricariul 18 p. 13-16. . . 
26 Acad. Rom. XLVII/027. i Pi 
21 Hurm. Doc. 1? p.876.: - i i, i 
28 Wick. Horodnit p. 201-293. - 
29 Acad. Rom. Peceţi 268, Ghib. revista Teodor Codrescu is) 1 sis) 

p. 145-148, Sur. 18 p. 43-45. 
30 Ghib. Sur. 18 p. 45-46, a 
31 Acad. Rom..Peceţi 6. Ia 
32 1. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. '35, : 
33 Hurm. Doc, 1? p. 878- 
34 Hasd. Arh. Ist. 1! p Sa 

::- +35 Anuarul inst, de, i: naţ. Cluj, 3 (1926) p. 532. 

..
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gust 301, Septemvrie 82, în 6951 (1443) Martie 63, Mai14, Mai 
75, Mai 146, Mai 187, Mai 288, - Mai.309, Mai. 3110, Iunie su, 
“August 3 12, August 24 13, August. 25, 14, Noemvrie 29 15, în 6953 
(1445) Fevruarie, 18 16, Aprilie. 517, Iulie 15 18, "August : 819, Au- 
gust 1120,  Septemvrie 30 21, - Noemurie. 2622, - “Tot aşa. în 6954 
(1446) Ianuarie 25 23, Ianuarie 26 24, "Martie 5 25, Iunie. 6 26, Iulie 
2021, în 6955 (1447). Ianuarie. 14 28, Fevruarie - 11 29, Nu „apare în 

| uricele lui Roman Voevod, apare însă sub Petru Voevod, în 6956 
(1448) Aprilie 2330, Iulie 15 31, Iulie 27 32, Septemvrie 3 33, Sep- 
temvrie 15 34, „Octomvrie 5 35, Octomvrie 10 36.- Apoi sub Alexan- 
dru Voevod, în 6957 (1449) Mai 26 37, August, 338, Este ultima 
oară, când apare în divan. EI trăia şi în 6961 (1453) Iunie 20, 
când, împreună cu fiul Iaţcu şi ginerele. Şandru, vinde lu iMihail 

„1 Ghib, Isp. 11 p, 13-16... E 
"2 'Ghib. Sur. 18 p; 51.: 

3 Hurm. Doc. 1: p. 860-881. 
„4 Arhiv, Stat. Bucureşti „(dela Câmpia), 
5 Hasd. Arh, Ist, 1 îi - 

6 Hurm. Doc. Ip: 2353. 
7 Ghib. Ips. 1! p, 17. 
8 Ghib, Sur. 5 p. 115... 7 
9 Hurm. Doc. 1: p. „584-885, 

10 Ghib. Sur. 10 p 
„11 Acad. Rom. 1/3, Gib. Sur. 18 p. 52-54, 5 A 

"-12:Wick, Woronetz und Putna 2 p 131- 152. E „ „23 Ghib. Sur, 20 p.. 195-198, ... - i Isa "14 Acad. Rom. LI/1. i Sa a 15 Ulianiţchi,. Materiali p. 60, Uricarul' N p. 5, . 16 Ulianiţchi; Materialt p. 65- 66, Uricariul 11 'p : 17 Ulianiţchi,. Materialt p 66-67, „Uricariul uU E 30-02, 18 Ulianiţchi, Materiali p. 67-68, : 
„19 Melchisedec, Notiţe, ist. şi arh; „p. 98-101, . 
20 Ghib. Sur. 1 p. 138 
21 Melchisedec, Cronica Romanului 1 p. 142, 
22 Hurm. Doc. 1 p. 887. | | 23 Ulianiţchi, Materiali p. 68, Uricarul 11 p. 64-65. . 241, Bogdan, Album paleogrâfic moldovenesc nr. ŞT, Uricarul 1 p. 65-66, 25 Acad. Rom. (dela Şaraga). .. . 
26 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare, „27 Arhiv, Stat, „Bucureşti, . M-rea Neamţ, pachet 21, nr. 5 "28 Acad. Rom. XXXI/63. ra | - 29 Direcţia fond, rel. Cernăuţi nr.3. i 
30 Ulianiţehi, Material p. 71-72, Uricarul' 11 p 68-10, 3 Acad. Rom. Peceţi 269 şi altul ibid. CXXĂIV/45,., | 32 Acad. Rom: Peceţi 7. . . e „93 Acad, Rom. Peceţi'103 şi altul Arhiv, Stat.  Beuneșă, M-rea Neamţ, depuneri particulare.” 

IE Ghib. Sur, 1 p. 276, RE pa 35 Hasd Arh. Ist 1 p. 113... i DR îi 36 Ghib, Sur. 5 p. 118 tei pe 37 1. Bogdan, Abu paleografic moldovenesc te 40, 38 1 I. Bogdan, Doc. Mold, în. Arhivul Braşovului, Oe 1905, p. 27. 
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logofătul satul Verijani, pe, Moldova. Fratele său Roman Hudici 

apare în divanul lui Petru - Voevod, în 6964 (1456)2, Aici . .apare 
şi laţcu Hudici, care joacă rol, însemnat sub Ştefan cel Mare, a- 

părând din 6972 (1464) Noemvrie 23, până în 7000 (1492) Noem- 
vrie 244, necontenit... Din acest neam, probabil prin femei: se co- 

boară şi neamul: Movilă5. 
Din documente de mai. târziu aflăm. că a mai avut şi alte sate, 

deci, au: îost Și alte; > urice, + ce nu. S'au păstrat. ! RAE 
a 

Da Da 

Suceava. 1435 Mai. 2. IRI Da ; 

* Stefan Vocvod. dăruieşte. ui A  Podobitu Satul dn 
- „ Cârligătură, unde este: casa dul zei ri “i 4 

  

i male)ris Be. Mn crean BSenoaa FoenoAapa Seman. mea 

„midi Adati Ec HBAUIRSEH NoAcEHTS. CEA0. trecua (pan) zTSp't, | 

rAE e(c7) AAA re. mat. DITEBhI” EMY ston(r). ca Bac: mn APOASE 

u “alea ere. H o uSuarons £r9 ui. npao uSuaronz tre n. npauiSpa- 

“TOMA Eroii EceMS. PAS £ro..HenepSiueno HNIKOANZAE na. Brut. 4 XOTApE 

ToAs „CtaS, n9 eTapoMS. XoTaps RSAnI H3 Bta tv Baaut, 4 ua "To re) 

akpa TecnsAcTRA mu „N Ekpa BOAPE roenoAeTaa ai “eck(y) 1 BEA 

F(X). y, Maas) canta „FPAMATURE, mica o, ccuană &. akm) £ Bir 

san. Bi, . 

Traducere. “Cu “mila: lui “Duninăzeir, Noi. Sefani Voevod, Dont- 

nul "Țării Moldovii, am dat lui Ivaşcu Podobitu satul lui, Ta Cârli- 

gătură, unde este casa lui. Acesta să-i fie lui uric cu tot venitul 

şi sub “uric nimănui să nu se dea, niciodată, în veci. Asemenea şi 

copiilor lui şi nepoților lui. şi. strănepoţilor lui şi răstrănepoților lui 

“şi întregului neam al lui, nestricat niciodată, în veci. 

lar hotarul acestui sat, după vechiul hotar, pe “unde : a „umblat 

din. veac. : 

d Ulianiţchi,. Materiali p, 8l- 82; Uricarul 11 p..76-78.... 
„ -; 2 Hurm, Doc. 2! p. 669.- DR ai 

: 3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 86 n ai Ai: : 

“anca 4» Ibid, -pe 511, 2 p. 520... ” 
' ““5 Acad. Rom. Peceţi 42, apoi mai “ales “uricil “din. 7091 (4583) August 

6, Ghib. Sur. 19p. 175-177. O spiţ a neamului Hudici şi în Ghib. Sur, 19 p. 180. 
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Tar la aceasta este credinţă Domniei mele şi credința t boerilor 

Domniei mele a tuturor şi mari şi mici. 

„Oancea gramaticul a Scris, în „Suceava, în anul 6943 Mai 12. 
) 

- Pergamerit mic, cu pecetea! cea mică atârnată, Ia Arhiv. Stat. 

Bucureşti Mitropolia din laşi, pachet 146 nr. 1. Pe pecete se citeşte: 
near eredaua' Reetoani. In dosul uricului, scris de Debriţ : „Ştefan 

 Vvod. leat 6943 Mai 12, pe : Podobiţi, la Cârligătură“, - nr.'1, din 

o serie de documente, Scrisoarea din uric este foarte ştearsă. In 

Condica Mitropoliei Moldovei,.1818, 1 p. 425, se găseşte tradu- 
cerea acestul document, cu data greşită 6953 Mai 12, prin con- 

fundarea lui m (40) cu'u (50). In actul Podobiţilor, din 1773 Sep- . 

temvrie 10, data e cea exactă 6943 Mai 12, ibid. p. 451, .nr. 37. 

Tot aşa în C. "Aricescul, ' Revista istorică a "Arhivelor României, 2 

(1876), Bucureşti, p. '39. O: copie, cu data exactă. la Acad. Rom. 

ms 126, dăruit de |. Bogdan. Cuprinsul uricului, cu, data exactă, 

a fost publicat: de mine în Sâneştii, în Buletinul Ion Neculce, fasc. 
4 (1924) p.:18: După Condica'” Mitropoliei Moldovei l-a Publicat, 
cu data 6953 Mai' 12, şi Ghib. Sur. 22 p. 92-93. ÎN 
"E vorba de satul Podobiţi, care 'azi e moşie în trupul satului 
Sâneşti, din judeţul laşi 1.  Moşia se numeşte azi Podoghiţ şi Po- 

|  doghiţa 2. “Satul a fost până prin “veacul al XVIII-lea 3. El a apar- 
"- ținut până la secularizare Mitropoliei Moldovei. Işi are numele dela 

Podobitul, care trăia în aceste. părți şi sub Alexandru cel Bun. EI 
trăia se vede şi în 1456, căci întrun uric din 6964 (1456) Fe- 
vruarie 18, se pomeneşte de o prisacă: „în potriva Podobitului, 
în pădure“, în aceleaşi părți. ale Cârligăturii 4. Satul e. dela înce- 
putul veacului al XV. lea, .; 

i 84. i 

“1435 înainte de Octomurie 3. 

Ştefan Voevod pentru satul Putarini. 

„Un uric vechiu pe Puţureni ot Şte(fan) Vodă de. i. 6943, 
cu pecete de ceară“. 

Dicţ. geoer. al jud. lași p. 204-205, tate al României i p. 472. 
odobiţa, Harta stat. major, planşa laşi p. roi, , Jor, planşa Podul loaei, Dicţ. geogr. al jud. 

3 Istoricul satului î în M. Costăchescu, fose, 4 ao Satulu Sâneştii, | Buletinul on n Neculce, 

"4 Acad: Rom. Peceţi 179, i
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Regestul de mai sus se află întrun „Izvod de urice şi alte: 

scrisori de moşii a răposatului Miron logf., ce au rămas fiilor săi: 
PR |: 7222 (1714) Martie, 1%, i în N. Iorga, Stud. şi Doc. 
6 p. 131. 

| Curios e că satul nu se află între satele Costineșiilor, din 17421. 
„Singurul sat ce cunosc cu acest nume se află îi comuna Co- 

țuşca, din judeţul: “Dorohoiu 2. Satul poate "să fi fost şi în . veacul 

al XIV-lea. Numele, îi vine dela puțuri. ui j 

195, e BN NR ae 

Circa 1435 Octomvrie înainte de 8. 

6943 (2) Octoimvris. Ştefan: Voevod întăreşte stăpânirea peste- 
satele Dobromireşti şi Balosineşti. | 

"Uricul pe pergarent;- cu' Gecetea pierdută, a aparţinut lui Gr, 
Tocilescu, şi la 1910 a trecut la Acad. Rom. CVIII/29, vezi Creş-- 
terea colecţiilor Acad. Rom.. 1910 p. 263, cu data 1433 (6940 ?) 
Octomvrie. De aici l-am luat şi eu. Data 6943 'nu'€ sigură şi deci : 
nici cea de 1435. Probabil că la această; dată 'sătele de:care e 

vorba erau ale iui Danciul stolnicul şi ale, nepotului său:Negrilă,- 

cum. se. vede -dintr'un alt: document, pentru aceleaşi sate, din 6949 

(1441) Iulie 7,: Acad: Rom. CVIII/27, Ghib.' Sur. 18 p. 49-50. Do-- 
- cumentul poate e acelaş. cu cel: din 6940; dela Ştefan'.Vvod,,. citat: . 

într'o carte din 1786 August 2; pentru moşiile Pătrăşcanii. şi Do- 
bromireştii dela Tutova, la Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale (fără număr) 

p. 126. Fac această presupunere cu atât mai mult cu cât.aici e 

citat şi documentul dela Ilieş 'şi Ştefan Vvozi- din. 6949 Iulie, 9 (în 
loc 'de 7), tot pentru satele Pătrăşcani şi Dobromireşti (Pătrăşcanit. - 
era satul de alăture cu care era în pricină satul Dobromireşti).. 
Acestea şi în Uricariul 6 p. 268: pentru- moşia Pătrăşcanii şi Du-.. 
bromireştii dela ţinut. Tutovei ; . . ; .. 4. Suret de pe ispisoc dela: 

- Stefan Vodă din 6940, 2. Suret dela Ilieş şi Ştefan -Voevozi din. 
6946 lulie 7. (în loc de 6949),:în -o carte din 1786 August 2. 

Satul Dobromireşti a fost lângă Pătrăşcani; -acesta 'din urmă, 
în comuna Buda, judeţul Tutova. . „Satul „e pomenit şi în: „uricelă- 

“1 Hasd; Arh. Ist, 3 p. 281-283, Radu Rosetti, Pământul p. 248-249, 
2 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 288, Dicţ. statistic al României 1 p. 364.. 
3 Dicţ. statistic al României 2 p. 970. Cp. Iacov Antonovici, Documente- 

Bârlădene 4 p. 105-106, întrun document din 1665 Septemvrie 4. ,
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din 6949 (1441) Iulie-7 1.şi 6960 (1452) Septemvrie 102. Azi satul 

nu mai este. Işi -are numele dela Dobromir şi era. poate şi în veacul 
-al XIV-lea. In apropiere erau şi. Baloșineşiii, care azi nu mai există, 

10, Balasineştii erau pe Smila, în: ţinutul "Tutovei, pomeniţi. într'un: 

document. din :1592 Martie 163, -apoi în.7121 (1613) Ianuarie 13: 
„Balosineşti şi cu'loc. de moară în Smila“. Aici şi Bicanii pe Smila 4. 
Apoi în 7142 (1634) Fevruarie 285: » BAAOCHIL Etpat He ss BHKAHH ue 
HA CMHAOH NOTOKI $ Racer rr on 6. Numele, îi vine dela un vechiu 
Balosin. Satul era poate şi în veacul al XIV-lea. . 

> - 

et ti AB 

„uns . Suceava: 1435 (2). Fevruarie. 17... 
» 

Jlieaș Voevod întăreşte boerului Mihăilă Baibosul sătele 

E RIDR Ra „ Drăgoeştii şi. Vârtopul. , ” 

   o Sunet + scos s moldoveneagie de pre. uri. ispisoe sârbesc “dela 
Melaş Voevoda, din let: 69437 Fevr. 17. pm 

“Cu mila'lui Dumnezău Noi Heiaş: Vudda, Dorriu Pământului 
Moldovii, faceniu ştire: cu această carte â noastră. tuturor, cine pre 
dânsa'să. va uita :sau cetindu-să .0 va: auzi, adică acest. adevărat 
boerul nostru 'dum.: Mihăilă Barbosul Slujit-au mai nainte” părintelui 
nostru,- lui: Alexandru .Vvoda,: cu: dreptate. şi cu credinţă ! şi acmu - 
slujeşte nouă. cu dreptate şi. cu credinţă. : Pentru aceia şi noi vă- 
zându:a lui driaptă Slujbă l-am .miluit pre dânsul cu deosăbita a 
„noastră: milă şi i-ar dat „şi i-am întărit lui pre a lui ocini şi uric, 
dela părintele nostru, anume satele: Drăgoeştii pre Cracău, ce sânt 
în gura. Almaşului şi „Vânopl ca să-i fie dum. lui Mihăilă: Bar, 

-:: 1*Ghib, Sur. 18 p, "50.. E i ri CE „2 N. Iorga, Stud. și Doc SI P. 284. e : 
"3 Bogdan, D, Şt. lp.486..... a ee 

1: 4 Ghib, Sur, 2'p. 285, Ti 
„5 Ibid. 'p. 302. EDS Ia " 

- - 6 Bicanii se numesc azi - Băcani, în jud. “Tutova, Dicţ. statistic. al 'Ro- mâniei, 2 p, 972. Nici un sat:Baloşinești .nu mai este, azi, în Moldova. In 
trecut se găsesc. însă. Unul a fost'pe Suceava,. pomenit într'uni uric din 6947 (1439) Iulie: 15, Wick. Horodnik p. 201-203, asemenea 6952 (1444) August], ibid, p. 203-204, 6961 (1453) lulie 8, Acad, Rom. LXXXV/43. Altul a fost cred 
la Neamţ, pomenit într'un uric din 6950 (1442) Martie 8, . Hasd. Arh. Ist. 1? p. 74, apoi în. 6999 (1491) Noemvrie 2, 1.. poe D St 1 p. „491-493. Ase- | menca în 7011 (1503) Levruârie 2, ibid 2 .P 215, , 

7 In suret e 7033, Da pisi E 
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bosul: dela noi uric şi filor- lui, nepoților - şi strănepoţilor lui: şi a - 
tot niamul lui şi totu niamul lui, neclătit nici odănăoară, în veci. 

| Iar hotarul satelor acestora să: fie. cu toate hotarăle cele vechi, 
pe unde au îmblat de veciu. 

Şi la aceasta este: credinţa: a: Doriniei noastre, ce scrie. mai 
sus, Noi llăiaş Vvoda şi credinţa a: prea: “iubitului. meu: fiu şi cre 
dinţa -boiarilor noştri, Giurgiu 1: Fratovschi şi a fiilor: lui, credinţă 
dum. Dan, credinţa dum. Mihail Popşa2, credinţa dum. Şteful' şi 
a fratelui dum. Mândrul şi credinţa dum. Lazor-şi a fratelui său, 
a dum. Stanciul, credinţa dum. Cozima şi: credinţă dum.- -Duma 3 şi 
fratelui lui, a dum. Mirce şi credinţa dum. Forov: şi credința dum. 
Vitolt (2)4 şi. credinţa” dum.: Mise5 'şi credinţa dum. Cârste Cior- 
nog 6 şi credința dum. Banciul7 şi credinţa dum: Vonile Hacevici (2) 
şi credinţa dum. Viaşin Mogosocul (2)8 şi credinţa dum. Baloş pah., 
credinţa dum. Berindii 9-stol, şi credinţa dum. Stanciul 10 comes şi 

„credinţa a tuturor a lor noştri moldovineşti boiari a mari şi a mici. 
lar după viaţa noastră, cine va fi Domnu din. „fiii noştri sau 

din fraţii noştri sau din niamul nostru sau iarăşi fie: pre cine Dum- 
nezeu va alege: să. fie Domnu pământului: nostru Moldovii, acela 
să 1 nu strâce' lui a noastră daniia: şi întăritură, ce casă întăriască, 

Tar: spre mai mare tărie şi întăritură tuturoru' celor ce scrie 
mai sus, am poruncit credinciosului nostru boiariu Dinisu' 1 logo= 
făt, să scrie şi pecetea. noastră să 0. „ Spânzure de acest adevărat 
scrisoare noastră. o a 

Au scris lacuşi2 în Suceavă. - i: i i. 
(Acest ispisoc sârbescu s'au tălmăcit. de mine, pre limbă mol- 

doveniască, la cursul „anilor dela Hristos . 1781 Iulie 24. „leromonah. 
Îi . ) Pavoiu Bulgariul). 

“Acest suret: se- păstrează la Acad. Rom: Lit/17: “Tradvicătorul: 
denaturează cu totul numele boerilor de divan... Apoi.data sure- 
tului e 7033. Am presupus o greşeală de citire, în loc de. 6943, 

i In suret: Prumjei. 
-2 ibid.: Popsul. 

"3 lbid,: Duca, 
4 Ibid,: Lumbu. | 
5 Ibid. : Moise, NE aa 
6 Ibid.: Ciotog. . Ra ie 
7 Ibid.: Becul. e 
8 Ibid. Să fie Mooescul? Ri aia a 

- 9 Ibid,: Berandei,. .. . Tm 
10 Ibid.: Rumar. E ÎI a 

"11 Ibid. :. Nudenescul... 
12 Ibid.: Dadegoş. : 

5 

10+ 

15 
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«când: la sfârşitul anului, avem urice dela llieaş. Admiţând că această 
presupunere corespunde _realităţii, luna nu poate fi “Fevruarie, când 
„domnea Şteian Voevod, cum ne arată documentele din 6943 (1435) 

ianuarie 31 şi din 6943 (1435) Aprilie. 142, etc. Putem presupune 
însă că în cursul lunei Ianuarie, Fevruarie, Martie, Iieaş, în luptă 
-cu fratele său Ştefan,. va fi ocupat pentru scurtă vreme tronul, cum 

-se întâmplă dealttel în cursul lunei Octomvrie şi Noemvrie a aces- 
“tui an, când avem urice date. numai de llieaş Voevod 3. 

;Satul  Drăgoeşti pe Cracău, în gura Almaşului, nu mai "este 

azi. EI. trebuie să fi. fost „pe acolo unde este. satul Căciuleşti din 

judeţul Neamţ 4 sau mai. în: curând î în sus de aceştia pe Almaş acolo 

unde vin Bodeştii Precistei Sau: Murguceşti5. Satul îşi are numele 

-dela un Dragoiu, care cred că e vechiul boier, cunoscut şi sub nu- 

-mele de Drăgoiu . dela Tulova sau Drăgoiu Viteazul, care apare 

întăiu sub Petru Voevod în 1387 : Septemvrie 27: Draguy mar- 

„ scalcus6, apoi sub Roman Voevod, în 6900 (1392) Martie 307, 
-6901 (1393) Noemvrie 188. Sub luga Voevod în.1399 Noemvrie 
.28 apare ca Dragoi Viteazul 9. Apoi apare sub Alexandru cel Bun 

în 6908 (1400) Iunie 2910, August 411, 6922 (1414) August 212, 
Dechemvrie 20 13, 6923 (1415) Aprilie 13 14, circa 141515, Este 
-ea. din urmă oară, când îl găsesc pomenit . în divan. Este, cum 

se vede, un vechiu boer, careva fi: apucat vremea descălicatului. 

-Urmaşii săi. sânt puţin cunoscuţi. Găsim în uricele din 6970 (1462) 
“Dechemvrie 3.16 şi 7006 (î498) Septemvrie 2417, pe un fiu al său 

- .Romaşco 18, O dovadă că vechiul sat Dragoeşti de pe Cracău este 

  

  

"1 Vezi mai sus p. 401. 
2 Vezi mai sus p. 402. 
3 Cp. documentele externe din 6943 (025) Septemurie 1 şi Scptem- 

-vrie 3, Hurm, Doc. 1* p. 855-852, 
= 4 Bi Dicţ. statistic al României 2 p. 642, Harta stat, major, planşa. Peatra. 

6 RE Doc.. 1* p. 297. " 
:. 1 Vezi mai Sus ze 's, rândul 4 

a 

8 Ibid. p. 14, rândul 6 | e 
9 Ibid. p. 23, rândul 7. DD an 

10 Ibid. p. 37, rândul 24-25. RR a: 
11 Ibid. p. 41, rândul 15, ” Da 
12 Îbid. p. 104, rândul 2 şi p. 108, rândul 27. 
13 Ibid. p. 112; rândul 2. 
14 lbid. p. 116, rândul 25, 
15 Ibid, p. 122, rândul 22. 
16 1. Bogdan, D, Şt, 1 p. 66-67, 
17 Ibid. 2 p. 126 aa 

ate cu numele de Dragoeşti sânt 1 multe, dar aproape toate în Mun- “tenia, Dicţ. statistic al României 2 p. 1127. In Moldova: ave Drăgoeştii, din -districtul Gura Humorului, Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 89-90.
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azi în trupul Bodeştilor Precistei este că tot aici este şi Vârtopul 
sau Hârtopul, în comuna Şerbeşti, din judeţul Neamţ 1. Vârtopul 
este des pomenit. Aşa . în 7067 (1559) 'Martie 202,. 7067 (1559) 
Aprilie 23, Aprilie 284, 7070 (1562) Iulie 15, 7075(1567) Iunie 56, 
7068 (1560) Iunie 207,: 7087. (1579). Mai: 68 etc. In uricul din 
7097 (1589) aflăm de vechi stăpâni ai satului Neagotă şi Murgu, 
ce aveau uric asupra satului Vârtopul, de pe -Cracău, dela ţinutul 
Neainţului, dela Ilie Voevod, fiul lui Alexandru cel 'Buiri 9, "Uricul 
acesta dela Ilie Voevod e necunoscut.. Dintr'un uric dela Eremia 
Voevod, din 7112 (1604) Iunie” 16 aflăm şi de un uric. ce l-au 
avut bunii Murgu şi Neagotă dela Ilie 'şi "Ştefan Vo&vozi 10, “uric 
necunoscut. Acest. Neagotă este "poate cel pomenit în hotarnică 
satelor Cornii şi Strâmbii, ; pe Cracău, în uricul din 6936 (1428) 
Aprilie 2211, sate apropiate de Bodeştii Precistei. Poate. că satele 
au fost în stăpânirea lui Mihăilă Bărbosul numai vremelnic, întur- 
nându-se iarăşi în neamul lui Neagotă, +... 

„_ „Mihăilă Bărbosul e necunoscut altiel. Nu se întâlneşte decât 
în uricul din 6942 (1434) Ianuarie '29, când i. se pomeneşte. o 
selişte Ia ţinutul Tutovei 12. Din uricul din 1435 se vede .că servise 
şi sub Alexandru cel Bun şi satele dela Neamţ îierau ocine vechi. 

  

1n trecut, ele sânt des citate, în -Moldova.. Aşa în 6960 (1452) Decemvrie 21: 
Drăgoeşti la gura Dobrotvorului, Arhiv. Stat. Bucureşti (dela Câmpina), în 
6989 (1481) Aprilie 25, 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. :255, 7003 (1495) Ianuarie 22, 
ibid..2 p. 59—61,' Cel din Gura Humorului e pomenit în' 6970 (1462):.De- 
chemvrie 3, ibid, 1 p. 67—68, în'7006 (1498) Septemvrie 24, ibid. 2 p. 126—127. 
Un sat Dragoieşti a fost în inutul Cârligăturii, azi în jud. laşi, citat în 7001 
(1493) Martie 26, ibid, 2 p. 27—28, ete. .. Pa Să 

"1 Dicţ. statistic al României 2. p, 644. Harta stat. major, planşele Pea- 
tra şi Bozieni. | ... a PR 

2 Ghib. Isp..1! p.109,. .. LI cae 
3 Acad.:Rom. LXXVI/78. - o PD a Ia - 
4 lbid. LXXVI/79. ae aa AR , 5 Ibid. LXXVI/80, E a e a 

6 Ibid, LXI/, - Tea 
1 Ghib. Isp. 1: p. 110. - Ia 
8 Ibid, p. 149, cc i 
9 Ibid. p. 182—189: riapruux cut uwanan$ RUSE UIANAPA GiRuin 

Np&baaat np'BionSk ukroTa 4 MSpră.. , .-.,HenpuRHai€ 34, Adanie uTe 

. a i 

HAaau npAtAcRe. tre nkrora ți NSprS wr naita EOEROAnI, N 
“10 Ibid. 1: p. 31—32: mor: n Hkror wr nai n WT. CTEatla 

"BOEROAL, a ae DC DD eee 
11 Vezi mai sus p. 209, rândul 23. Cp. p. 212, - E 
12 Vezi mai sus p. 379 rândul 6. Cp pentru nume Oană -Bărbosul, 

-dinte'un uric din 6926 (1418) Ianuarie 15, ibid, p, 127, rândul 16,'apoi Neag 
Bărbosul din uricul din 1426, ibid. p. 182, rândul 15. „Cp.. asemenea: satele 
Bărboşi. PRR aa .
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137. 

1435, Octomvrie 8. 

Ilieaş Voevad dăruieşte lui. Ilieaş Liciul postelnic şi fratelui său 

Simion satele Ivancicăuţi şi Vanceneştii. 

„Suret di pe. un uric sărbescu di a lia Vvoda, din let 6943, 

Octov. 8. 
“Facem înştiinţare pentru adivărate slugile noastre şi credin- 

cioşi boiarii Domnii. mele. llieş' Liciul vell postelnic) . şi fratesău, 

Simion, carile Slujind mai nainte răposatului părintelui Domnii mele. 

eu dreptate. şi credincioasă slujbă, ci-au făcut, care slujesc astăzi . 

şi noâ cu dreptate şi credincioasă slujbă. Văzând Domnie me a lor 

dreaptă şi credincioasă slujbă, osăbit de altă milă a noastră li-am 

dăruit întru al nostru pământ al Moldovii) ocină de moşie Ivanci- 

- căuţii şi Vanceneştii, aceste 'li-am dăruit, pentru . dreaptă şi cre- 

dincioasă Slujbă, ci-au făcut, cu urice, cu tot venitul, să le fie în 

veci de veci, copiilor lor, „nepoți şi strănepoților,. care să Vor trage 

din niamul lor, ci să va alegi mai aproapi. . 

Iar hotariul acestor moşii - “Ivancicauţii şi Vaniceneştii să fie 

după cum au ţinut părinţi de demult. 

Pentru aceia, credinţa: Domnii mele şi a preiubit fiul. Dom- 
nii mele Roman şi credința dumisale Jurje Fratovschi: şi. credinţa 

dumisale : Velce vel 1 logofăt şi credința dumisale Danu şi. credinţa 
„dumisale Ştefan Jumiătacte) şi: fratesău Mândre şi credinţa dumisale 

Lazăr şi fratesău Stanciul vel 1 visternic) şi credinţa. dumisale Dima 
Limbădulce şi credința dumisale. fratesău Mirce” şi credinţa, dumi- 

sale Cozma: Şandrovici şi credinţa dumisale vel 1- Tăutu 2 şi fratesău 
“ Dumitraşcu Coşulă Stetecicu 2 şi credinţa durnisale Baloş pahțarnic) 

şi credinţa dumisale Berendei stolnic) şi credinţa dumisale Mise 3 

şi Cârste Ciornohuz4 şi a dumisale Iancu2 şi credinţa. 'dumisale: 

Voicu S.2 şi credința dumisale Stanciui vel 1 comis: > şi erediița tu- 
turor .boerilor noştri mari şi. mici.: 

"ar după a noastră viiaţă,- cine vă fi Domi Țări aceştie” să 
nu strice. a, noastră. danie, ci mai vârtos să.0 întăriască . cu dănii. 

lar cine s-ar ispiti a o strica danie, s să fie neertat de. „Dom- 

i Vel este poate: un adaus al traducătorul. | 
ic 

3 In suret :'Mites, 
4 Nu e Cârste Ciornogo?. *
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“nul Dumnezău şi de Precurată a lui Maică” şi de toţi sfinţii şi să 
fiiă asămine ludii şi procletului Arie şi să fie parte lor cu jâdovii, 

care au strâgat ' asupra: Domnului, Hs. sângele lor asupra lor şi 
asupra fiilor lor. 

Iar pentru mai mare ciedința ; şi întăritura, am n poroncit « cin- 

stitului şi credinciosului boeriului nustru, dumisale Dinisul: vel 1o- 
gofăt, şi a noastră. „pecete cătră acest adivărat. uric” să o. legi 
spânzurată“. 
| (Şi acest uric s'au tălmăcit de mine Ivloghie dascal 1a let 
7271, de la Şcoala gpod din Eşi). ” SE 

-. Suretul : acesta, defectuos, ca formă, este la a Acad. Rom. Xv/72, 
Satul Ivancicăuţii este totuna cred cu Ivancicouţii dintr'un uric din 
6998 (1490) - Martie. 151. După Wick. Geschichte des Bistums Ra- 
dauz p. 133, el' era în apropierea satului Crăiniceştii, din districtul 
Siretiului,: din Bucovina. După  Werenka, Topographie der Buko- 
wina, Cernowitz 1895, p. 41, el era pe teritorul satului Hadic sau 

Hadikfalva, pe Suceava2. Intr'un document din 17663 se vede că 
satul „Iwancikăuz“ era alături cu Calafendeştii şi Pleşinţii, sate ale 
Mănăstirii Putna4. La 1615 e numit Ivănceşti şi ţinea de ocolul 

Badeuţilor 5. Numele şi-l are dela un: străvechiu Ivancico, diminutiv 
dela Ivanco6. Satul era probabil şi în veacul al: XIV-lea.—Vance- 

neştii trebuie să fi fost lângă Ivancicăuţi. -Satul va îi dispărut sau 

'şi-a schimbat numele, căci nu-l aflu: pomenit aiurea 7. Un sat Văn- 

cicăuţi este în volostea' Noua Suliţă,: județul Hotin8. Un munte 
“ Vancinul este lângă Putila-Storoneţ, districtul Vijniţa 9. : Satul este 

străvechiu, era şi în veacul al XIV- lea şi- şi are e numele dela un 

Vancea, Vancin. 
Jlieş Liciul postelnic nu e e u3or de identificat E Sujise; cum 

11. Bogdan, D. Şt. 1 p. 407: UpARWR OV, Rana He non9a, 
2 IL. Bogdan, cit. p. 416, Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 107. 
3 Wick. Solka p. 145. 
4 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 42. i 
5 Wick cit. p. 72, 
6 Cp. Ivancăuţii în districtul Coţmani, Dicţ.: geoar. al Bucovinei, de 

Grigoroviţă p. 121. Cp. Ivancăuţii la Terebne, în. 6937 (1429). Aprilie 17, vezi 
- mai sus p. 258, rândul 11, p. 260-261. Cei din Coţmani sânt probabil pome- 
niţi în 6960 (1452) Octomvrie 21, Ulianiţchi, Materiali p. 77-78, . Uricariul 11 
p. 72-74, apoi 6963 (1455) Iulie 2, Ulianiţchi, cit. 84-85, Uricariul 11p. 9-11, 79-81, 

7 Cp. întrun uric din 6937 (1429) Iunie. 19, "unde a fost Vanţea“, vezi 

mai sus p. 280, rândul 7, p, 283, asemenea TAE (er) . Ratia poate peste 

Prut, într”un uric” din 6953 (1445) lulie 15, Ulianiţchi, Materiali p. 67-68. 
8 Dicţ. geogr. al Basarabiei, p. 225, Harta Basarabiei, de Nou. - 
9 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă, p. 234... - . , 

27
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spune uricul, şi sub Alexandru cel Bun. Un boer mare din acest 
timp” este. Ilieaş ceaşnicul, care poate:este acelaş cu llieş Liciul. 
llieaş :ceaşnicul- apare întăia, oară întrun document din '1407 Oc- 

tomvrie 6, ca Ilieaş Dumitrovschi, adecă fiul lui Dumitru 1. In 6916 
(1408) Septemvrie 16 e ceaşnic2. Asemenea în 6917 (1409) Ia- 
nuarie: 28 3, Aprilie 184, Noemvrie -185, în 6918 (1410) Fevruarie 
156, Martie 157, în 6919 (1411) Aprilie 148, Septemvrie: 22 9, în 
6920 (1412) Aprilie 510. Până aici postelnic a fost Stan. Ilieaş 
ceaşnicul apare! apoi în 6922 (1414) August 211, Dechemvrie 20 12, 
în 6923 (1415) Aprilie 1313, în 6927 (1419). Aprilie 814, în 6928 
(1420) Aprilie 25 15, în 6929 (1421)16, 6930 (1422) August 20 17, 
Dechemvrie 25 18, 6931 (1423) Martie 12 19, Martie 31 20, în 6932 
(1424) Fevruarie: 162, , August 2622, în 6933 (1425) Ianuarie 3023, 

“Mai 1224, în 6934 (1426) August 1225, în: 6935- (1427) August 
„182, „Septemvrie- 1427, Septemvrie 16 28, Octomvrie 1529, în 6936 
(1428) Fevruarie 1630, Aprilie 15 31, Aprilie 22 32, lulie 8-33, Iulie 2434, 

“0 “"1'Hurm. Doe: 1 p, 828, fe 
vu. 12 Vezi mai Sus p. A pândul 18—19. 

33 Ibid! 
_34 Ibid, 

„213, rândul 14, - PRR 
„216, rândul 13... -: 

„3 Ibid..p. 65, rândul 2 
"4 Ibid. p. 70, rândul z 

"i: 5 Ibid..p, 73, rândul 10. . 
„.. 6 lbid. p..75, rândul 28. .. . 
“7 Ibid. p. 78, rândul 1. : .:. 2 

„8 Ibid, p“ 81, rândul 25, .- 
- 9 Ibid, p. 95, rândul 17--18, 
"10 Ibid. p. 98, “rândul 2]; 
11 Ibid. p, 104, rândul 4—5 şi 1 p. 108, rândul 20, 
12 Ibid. p.1 12, rândul „1 

213 Ibid. p, 116, rândul 27, - 
- :14 Ibid. p. 132, rândul 11, . 

15 lbid. p. 136, rândul 7. 
16 Ibid. p. 142, rândul 1. 

„17 .Ibid. p. 150, rândul 9. . 
18 Ibid. p. 152, rândul 1. 

„719 Ibid. p, 154, rândul 15. 
- - 20 Ibid. p. 157, rândul 8. -- 
"21 Ibid, p.' 162, rândul 22, * : 

22 Ibid. p. 166, rândul 10. 
23 Ibid, p. 169, rândul 10. 

+ „24 Ibid. p. 173, rândul 27, 
"+... 25 Ibid, p. 178, rândul 23, , - 

“ 26 Ibid.'p..189, rândul 13..- 
21. Ibid. p; 191, rândul 4. -. 
«5 28 Ibid. p. 194, rândul 2... .. ..:. 

-29 Ibid. p. 196, rândul 29. ... .: 
"30 Ibid, p. 202, rândul. 22. 

31 lbid. p. 207, rândul 6, , 
„32 lbid. p. 210, rândul 7...» 

p 
p
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Iulie 291, August 172, Septemvrie 33, Dechemvrie 44, Dechemvrie 
285, în 6937 (1429) Ianuarie 10 6, Fevruarie 17, Fevruarie 108, Aprilie 
179, Mai 2710, lunie 111, Iunie 3 12, Iunie 19 13, Este ultima oară când 
apare în divan lieaş. O îndoială, care intervine când e vorba de iden- 

 stificarea acestuia cu Ilieş Liciul postelnicul. din 1435, este că cei 
întăiu nu apare nici o dată cu titlul de postelnic, ci cu cel de 

, ceaşnic, care, cum se vede-din  înşirarera boeilor în divan, este 

“titlu superior. celui de postelnic, - care, în chip obicinuit, venea ]â . 

urmă, în divan. Nu-mi pot închipui curn Ilieaş „ceaşnicul. de sub 
Alexandru cel Bun să fi fost retrogrădatî în 1435. E greu apoi de iden- 

“tificat Ilieş Liciul. din 1435 cu Ilieaş'spatarul, din 6945 (1437) Fe- 
“vruarie 24 14, Dechemvrie 20 15, 6950; (1442) Fevruarie 24 16, căci 
-acesta pare a fi un boer mic, e | 

“ Urmaşii lui Ilieaş ceaşnicul, Andreico şi Luca, apar într” un uric 
-din 6951. (1443). Mai 1417, 6968 (1460). Aprilie | 13 î8. Urmaşi 
"mai depărtaţi ai “lui apar şi într un document. din: 7036. (1528) 

Martie 719, 
Liciul 20 să derive din slavul ainu fapid E 
Documentul, este extrem de important, căci. ne, arată “dotnnia 

ui Jieaş Voevod singur, la a sfârşitul anului 1435, i 

. pane st Di 

  

  

pa 
asi 

ee 

- 1 Vezi mai-'sus p, „ 218, cândul 23... RE sa Pie 
„2 Ibid. p. 221, rândul 17, Cu a 

.3 Ibid, p. 224, rândul 20. : + .::"- : - N Sa 
, -4 Ibid. p. 228, rândul 18. -.." i 

| :5 Ibid, p. 231, rândul 9 şi altul Pp 234, rândul 1 Lp 
--6 Ibid, p. 239, 'rândul 26, - „ 
"7 Ibid, p. 242, rândul 25,. --. i; i . 

:8 Ibid. p, 249, rândul 15, a 
9 Ibid. p. 259, rândul 1 . a 

„110 Ibid. p. 261, rândul 22, EL 
11 Ibid. p. 267, rândul 7 . CE 
12.-Ibid. p.:270, răndul 13. Ma W 
13 Ibid. p 280, rândul 26, 
14 Wick. Poet, Onutri p. 173—5, Woronetz und Putna 2 p. 151. - 

, 15 Acad. Rom. LXIV 72 şi altul ibid. Peceţi 4, Buletinul Ion” Neculce, 
“iasc. 6 (1927) p | : | a 

16 Hurm. Pe 12 p. 878—879, PI a NI 
17 lbid. p, 883803, 
18 Ghib. Sur. 18 p. 69. „ : | 
19 N. Iorga, Stud..şi Doc. 16 p. 157. 
20 Un Liciul postelnic este boerul lui Petru Rareş, fost pârcălab de 

„Neamţ. Cp. şi Uricarul 14 p. 97, 226, Ghib. Isp. 2 P „106. Cp. Și. numele : 

-Şaptelici.
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cata 88 
a “Hotin. 1485 Octomvrie 18, 

. 

iliel Voevod dăruteşte bocrului Stan Babii satele, anume ; Sobraneţi,. 

a. la Teaina,- şi Vascouţii şi Budinţii, . 

A $ mate)ru 16 BITI Al MATA Rortoaa2, TOensAdpă SEMAH MSAAARERON 
Sate UHHHAG He cb AHCTOMZ HalUHath cy chat 3 KTO Hăâtth 0a= 

BHTR HAN ETO OVEAnIIIHTE UTOUIN, 0 TOTI 4 neruunniii CAVTA all 

pub 5, H EOIapHih Nâtib erau EABHuz cacyitan Np ERA cronc= 

UHBIUSAW POAHTEAR. Maui EA “ngagen Hi B'kpiie CAOV:EBOIR, d ane(e) 

CANTA RăAth MpÂROR H EEpHOID CAC:EBOR. Tla MRI EHAEiH. 

ECO NpAROI ni BRkpiob CAIRO A0, ia (6), 2RAACRIAN ECAMI co wWeee- 

HOW Hatutb ma(e)rin' H Ada CA Me o. Haus Bta o Aoa- 
AdRCROH cea ia na coBpantlia O W EUREKO AEPIRARU H BACKORUIH,. 

MMILMHO "cra, ae muult SarvBian cgoe HAVRHIE 0 XHTAkHGCTEH, n 

BCVAHHUH MHXaHAA KOUIVIERIIUA, ASE H.WVHb SArv'BHAn ci XHTAEHneTBI.. 

„TO teii Ada Hate cass Sa sro akpuob CASEY EMOI” SGHKA c4 

Rzckâi ACXOASAh HEnOpvureno. HHROAN Ha BEKNI &kuuna, TĂRO:RAL 
1 Epăriaaw Er, npliae și ATA sro n' cyutuaroamt tro.H npk-— 

oynvuaromz erou npkuieypEro() ro n BzceMo DAeAEIIO ro Ha 

B'Ekhi. a Xorapă km cena Rzeka. 7 3 RaCRAUI CTABHIAM Yo=- 
rapi w(7) ezctkyka cropo(u), Koaa ns BkRa B'lunere WHBAAH, a Ha 

re r(cr) Rkpa Bbiuiennicattuaro r(e)ga MH HATA BORCAN H EEpa RAS-. 

“AREAHHâro ca r(e)na aut poatana, R'Epa Nana pată paTeRhekere 
H AETH Erc, Rkpa NAta BEAU ABRCPHHRA; Bkpa. Ndită Wiebvaa n EpâTa 
ero Nată MZHABH, BEpa nana tipedtaa, Bkpa nand Aaa ui A&Tu re, 

R'lpa nana) 8 Muc," B'Epa nana BopoRa, kpa Matia A430pA Hi Bpara- 

ETO Mana CTânuvAa, Rkpă NA BHTOATA,. B'kpa nana ROSMIH WanA,99=- 

Bis, Rkpa .Nata rakVula, B'bpa natia Bepriua ba. ETOANnRA, B'Epa Nana, 

AFA, BRkpă Nana BBACulă uauniika, Bkpa' nană :cTatiuvaă KOaiHeA i 
nbpă EzCEXA Botapa uauu(ţ) n BEANKAI(E)) H. mană). 4 "n MANIE NZ- 

Sie i i 
“2 a final scris peste ami 

3 Originalul are oechuz, | mu | | 
4 Sau vor, - E a 

5 n făcut ca ci. - _ E 
„6 Sau Thuz. aia a : 

„7 Sau ăckaz, : De 
8 Originalul arc ns. ÎN a
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RUBOT'E ROPO BZ H3BEpE(T) BITI: POCNOAApE Hate BEMAri, MI0Bbi Hat 1 
HEnopVIun(A) aan Ion: (at). ov TEPZAH(A) n .oykpEnnaz. a ro ENI 
"Poe. XoThaz: NOpvunTu, To(T) Aa (cr) 'npocatira: w(7) Bah w(7) 
ipu(c)rku. ero:airpe i. iw(7) Hacky cTh(y). ii Aă t(cT) nasti 
HoVAb. n npokakroay apiu:H-AA e(er): AHABEMA aMHHZ, 4 Ha BOAUIEE 

MUOTBPZAAENIE „TOM. RaCtA  EBIUIENHCati noa": : BEABAH ECAN “HâUeM 

BEphoaw -cayst..nauy “Anne npiebeurii Halo nedatih! R- CEMOY. 
ACT Hăueav, uuea  1ASIlb : :NHeaph: 9 2XoTuuu BR at) Sir wly) i: 

ACE CINCEA „atei 

“Traiducară.. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 
"Ţării Moldovii, : cunoscut. facem şi cu această carte.a. noastră tu- 
“turor, cari vor.căta la dânsa. sau.o -vor auzi citindu-se; că această 
adevărată: slugă ;a noastră: credincioasă. şi. boer pan Stan Babici a 
Slujit mai : înainte .sfântrăposatului:: părintelui nostru :cu. dreaptă - -Şi 
credincioasă :slujbă, iăr..astăzi .slujeşte :houă .cu' dreaptă şi credin- 
cioasă. slujbă.. De. aceia,- noi văzâridu-l cu dreaptă! şi credincioasă 
slujbă. cătră : noi, l-am miluit :cu .osebită:: noastră..milă şi i-am-dat 
în “Ţara. noăstră,.: în . Moldova, satele, anume -Sobraneţi, în. ţinutul 
“Ţeaţinei- şi Vascăuţii, satul lui Mişea, dar Mişea a pierdut.avărea: 
sa-în.hiclenie, şi .Budinţii lui Mihail” Coşcievici,::dar: şi.acesta l-a 
pierdut în? hiclenie: :Aceasta' am. dat-o slugii: rioastre,: pentru:'a. lui 
-dreaptă: slujbă,. lui, uric; cu. tot venitul; nestricat niciodată, în.vecii 
vecilor, asemenea” şi:fraţilor.:lui, înainte: şi: copiilor lui! şi: nepoților, 
lui şi stranepofilor: lui:: şi răstrănepoților : “lui şi, întregii seminţii! a 
-a „Iul, în VeCi; ii: ut Tai la metz a te iN 27 

„ Lar.. hotarul: tuturor: acestor. sate; cu toate: vechile. hotare; din: 
toate. părţile,: pe: unde: din -veacul: veacului au umblati:..: iii 

; lar:la aceasta este” 'credinţa: mai: sus: scrisului; Domniei “mele. 

Ilie: Voevod. şi credinţa: iubitului fiu': al.:Domniei mele Roman, cre- 

dinţa : panului Giurgiu. dela Frătăuiţi: şi: copiii-lui, “credinţă .panului 
Vâlcea vornic: credinţa: panului - Şteful . şi a fratelui său pan Mârndrea; 
credința panului Şteful, credința panului Dan şi copiii lui, credinţa 
panului Misea; credința. panului Forău, * credinţa: panului. Lazor şi 
a.fratelui său pan Stanciul,; “credinţa panului Vitolt, credința panului 
Cozma „Şandrovici,. “credinţa” panului: lacuş, credinţa : panului Berin- 
dei 'stolnicul,. “credinţa panului Duma,: credinţa panului. Băloş: ceaş- 

nicul, credinţa. panului Stanciul comisul şi. credinţa. tuturor beerilor 
noştri şi mari şi mici. i a air 

Di 
poze 

  

1 Sau HM5,
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:.... Iar. după viaţa noastră, - pe cine Dumnezeu . va -alege să îie- 

Domn. în Ţara:noastră; să nu .le strice, ci să le întăriască şi în-" 
puterniciască. : Iar .cine ar. vroi :să strice: aceasta, acela să fie: bles- 
temat de Dumnezeu: şi de Preacurata lui; Maică şi de toţi sfinţii şi: 
să fie asemenea lui uda şi blăstămatului Arie şi'să fie anatema, amin. 

- lar pentru; mai: mare . întăritură:: acestor toate: mai. sus scrise, 
am poruncit slugii  noastre,: credinciosului pan Dienis, să lege pe- 

cetea noastră 'cătră această carte a noastră. . 

A Scris lacug pisarul, în Hotin, în „anul 6943 Octomurie 18. 

 Pergament. cu “pecetea . cea mare: atârnată : se păstrează în: 
Arhiva- ministerului de' externe din Moscava. Pe pecete: se citeşte:: 
NEVATA. ÎMâHIA HAR ROELOAE roenoAapk stau atcaaatekou,' O foto- 

grafie la. Acad. Rom. fotografii pachet 10.-nr. 19. O: copie la Acad.: 
Rom..ms: 126, dăruit de I. Bogdan. A fost publicat cu multe abateri: 
ortografice de . Ulianiţchi, Materialt p. 47-48 şi Hurm. Doc. 1*.p. 
859-861. In traducere românească cu multe gteşeli a: fost: publicat: 

în: Uricarul, 11. p 44-46, Aici | ca, şi în Ulianiţeti, Vodinţii pentru, 
Budinţi. : 

- Despre Sobraneţi. se > spune că. era . în ţinutul “Teaţinei... Azi: 

Tâţâna este: un. deal foarte înalt, de 559.m., lă apus de Cernăuţi 1.: 

Odată se vede a: fost numele.unui ţinut, parte din. Ţara : Sepeni-- 

cului2, 'Țeaţina este des pomenită în uricele vechi, ca ţinut şi ce-: 

tate. Aşa în 13953, 1433: "rin repeat, tub A XMEAORZ. co 

(rau EOAOCTANI H CEAI; KOPOPRIHAh K HHME- NPHCAVIUARTh,.- Be=: 

"Top kb: TOPOA MI: AEMATh MEU HALE: SEMAER: pPYCROP H ROAOCKOR 1; 

Apoi în 1436 : wenn 5. In 1444: Czeczun6. In: 1456':. Ceczo-: 

nense7.: Apoi sub :Ştefan cel: Mare, . în 6987 .(1479). August. 30 : 
erapocru wr. uskunna 8,: asemenea în :6989- (1481) 'Aiigust 239.. 

Satul Sobraneţi .e .necunoscut azi. El a dispărut, sau şi-a : schimbat: 

numele, Era. un vechiu sat din veacul al XIVelea—Satul Nascouţi 

E: Dicţ.. „geogr. al Bucovinei, de Grigoroviță p. 58-50, 29,. 
_* 2 T.'Bălan, Cetatea: Hmielov, Cernăuţi 1927 p. 8-12, i i 

1-3 Hurm, Doc,:1* p, 847, cu mici. greşeli, cp. Acad. Rom.: totoarafi, pa= 
chet î0 nr, 7: „Aceste cetăţi, “Țeţuna. şi Hmelovul, cu aceste ţinuturi şi sate,. 
care aparțin lor, şi care cetăţi sânt între "Țara; noastră Tusească şi Moldova“, 

, “4 1; Bogdan, Album : paleografic moldovenesc nr. 3b, Uricarul 3 p. 71. 
Hasd, Arh. Ist. 2 p. 5]. 

Hurm: Doc.'1? p, “872 cu: Gata 1437. Cp.1. B d moldorea lut: Doe. p. og, an, “Album, aleografic, 

6 Ulianiţchi, Materialt p. 63, Uricarul.11 p. 56 7 Ulianiţchi, Materiali p. 91, Hurm. Doc. 2: 66, 
8 [. Bogdan, D. Şt, 1 p. 231, p Uricarul n .P s6-, 9 Ibid.:p. 257. e
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«este unul din satele Văşcăuţi, din Bucovina, unul pe Ceremuş, al- 
tul pe Sireti. E .mai probabil acesta de pe urmă, pomenit între sa- 
tele lui Cupcici vornicul,. în 1431 lunie 15, cumpărat dela Bog- 
dan. Este acelaş sat Vascouţi'pe Sireti, din 6945; (1437) Fevru- 
arie 24, când este dat lui Ştefan Jumătate 2. Satul fusese şi al lui 
Mişea. Işi are numele. dela Vasco3,  Budinţii este ' “satul Budineţi, 
în districtul Storojineţ 4. “Satul fusese 'al' lui Mihail” Coşcievici. EI 
era şi în veacul al XIV-lea. Işi are numele dela Bode, Bude5, 

„_ Boerul Stan Babici este” puţin cunoscut;-E' pomenit împreună 
cu fraţii săi, Ioachim, Andrieaş, Simeon 'şi Iurie, întrun uric din ' - 

„6944 (1436) Mai 236, Iulie 247 şi în'6945 (1437) Fevruarie 248. 
Un: fiu al:său, Dragoş, găsim în 6951 (1443) August 39. Stan 
Babici Slujise şi sub Alexandru cel Bun. Sânt pomeniţi ei. şi unii 

(1464) August '13: Stan Babici 10, în 6974 (1466) Septemvrie 15: 
Stan Babici, şi fraţii săi, loachim şi: Simion * Babici, şi. fiii lui loa- 
chim,: Vasco şi Fedco 11, în 6975 (1467) Octomvrie 2 :' Luna, fiica 
lui: Stan Babiş,. măritată cu Luca Cavteş, şi fratele ei Ivanco 12, 
Vorbindu-se de. “satul “ Cobâla “de sus, din: judeţul Dorohoiu,;- se 

spune că; aici „a fost casa lui 'Stan Babiş“. Babici sau Babiş (cp. 
. numele Babeş) e  coboritor din Babă sau fiul: unei :babe.. 'Acest 
neam: este 'şi întemeietorul satului Băbiceni, din comtina Bârsăneşti, 
judeţul Botoşani 13,. ' 

".“ Uricul este' extrem de iniportant; căci 1 ne 2 vorbeşte: despre: un 
  

caz_ vechiu de trădare al boerilor.: Mişea_şi. Mihail .. Coşcievici îşi : : 
  

pierd satele pentru. trădare. In' chip ' foarte: laconic. avem. ştirea 

despre. luptele pentru 'domnie: între : Ilieaş şi Ştefan.: Sigur: că Mi- 

şea şi Mihail Coşcievici erau partizani. ai lui Ştetan. si 

„1 Vezi mai Sus. p. 317, rândul 16, Cp. ibid. rândul: 15 şi p. „922-323, 
2 Wick. Sct. Onufri p. 173-175, Woronetz und Putna '2 p. 151. . 

- ::.: 8 Un sat Văscăuţi e în jud. Hotin, altul în jud. Soroca, Dicţ. googr. al 
Basarabiei p. 226, Harta Basarabiei, de Nour, E 

” 4" Dicţ. geogr, al Bucovinei, „de Grigoroviţă p. 39-40, Harta Bucovinei, 
„de Ed. Fischer. 

5. Pentru alte sate, cp. mai "Sus p.. 17-18, p. "49-50, apoi uiricul din 6956 
(1448) Septemvrie 3, Acad. Rom. Peceţi 3, apoi Peg dela Neartţ, din DI 

"6956 5 (4) Fevruarie 29, 1. Bogdan,:D. Şt. 1 p. 323-324, EI 
„6 Wick, “Woronetz und Putna, 2 p. „150-151. : SIR 

"7 Ghib. Isp, 1'p:9, o 
"8 Wick.. Set, Out! p. 173-175, _Noronetz und Putna. 2 p.. 151. A 

9 Wick. Woronetz und Futna: 2 p. 151-152, e pa 
“101 Bogdan. D - Şt. 1p.8 ie 

îl Ibid. p 
„12 Ibid. : 123-195, | 

13 Dicţ. statistic al României 1 p. 120.
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a N E i a 
Suceava. 1455 Noeravrie: 25. 

    

Ile, “Voevod. dăruieşte, „ai popa. Micul două sate, anume, Craeşti 

te „la  Rebricea' şi. mai jos, unde. a Fost Stoean. „.. IE 

mia „i: ji [SSE II Ea - E Pee pi i 
[7 _ . o. .. i, 

i SP. manere: Batiae Mbl maia BOEROAA roenoAdgz: seMAu MOAAAReROH 

natie. unun(4) u_ezckiz_AHeTeMz Hatna Se Laz RTO tag, Sa- 

pura Han Eero. ScahiuinTz .uTSun WE TOTE HCTHINIH, CASTA Hai NONA 

MHZ ASHA NpEEAL ereneunuleM$ . „POA(H)TEAR  HamemS,: a unu 

CASKUTZ HAMZA NpaROR Hi Bkpue-. CAS%EROR,- TEA. MEI nara ero 

NpABRSIO * H-REpHOI ;: CASABC(I, A9 - ua(e) 2B)AAGRAAN -ECMH EPO  NAUIER 

Macri n "Aaa cca: EMS o, nam) BEMANH MOAAABCKOI ABA Ceaa, 

Ac E(cT) cas Aa Ha, HM (Rpaeiiti HA : pepnun n Non)uRe TACE 

Bhi(4) crean) î. .. A RSnnaz aaa (2) 84 (. . .... .. n() 
SVBBaa 8a TOT: a. ce o... ') Spuxz ce Sckmz acreae(u)) EMS: n 

AETEAA Eroii BpAT(HJANS € ro n $uSuavo(a1)'sro n npk(oyaoyuaromz) ere n 

NpEuISpETOAME E7O n „BBCEMOY POAOY-£NO: HA, etsu Blu, a Xe)TApz 

rnu(as) ABs() CEAVANA: NO Crap) XOTAss RSAA 43 RERA, BSUnOrE Win 

aan. a Ha "re i(er) B'Epa khituemicau are TOenSACTBA Mu maini BOEECAbI H 

REPA | BZSARBAEHOPO CHA POCNIOACTEA AL.POMANĂ, REPA BoApz au), 

BEpă Nana _2sSpta bpaTogenore u A&Tin tre, BEpă Nauă Bazun ABOprinka, 

ÎEpa Dată -Adită ÎN ASTEH Er, BEPA Iana Sukakru i n AkTIH:Ero, BEBA 

NANA Iped;Saa WSMOTATERA- H BPATA EPO AZHAPU, REA. MAHa :A430pa Hi 

EBATA ECO: Data, CTanuSA4, BEpă!:NaHa A SAI AHMEAASAueRa. H BpATă sro 

nana auipuut, ntpa 1: nana BOBAMRI'- UTAHA poBitua, . Bbpa: nana. BHTOATA, 

KEpa Dăta apzta, BBpA Mâna BZACILIA “auiuuka, &Epa natia cepunA Ea. 

Toata, Bbpă nana Komiacta, u; nana” ETERA, . Bkpa Nana” KpeTu y9p- 

Horo, B'lpa: Nana: 1aKSuua, REpa - nana. Men, R'bpa: Naa Badia enz= 

apt, B'kaa nara cranuSaa Koatică wi Bbpa. ucbya” Boz „natuu(x) “i 

BEMIRII(E) i maani(0).. a ns. ore SEtpera | Ba no -Hauiimă ore . 
PoencAapzz |, abur i iauien (3eatan) Meaaanckeu, (7): BpaTin 14= 
(5) nau w(7) A&Tiu nau (9) HAN, (7) nameno “MAeAVEL E “natuero 1 
ToTz (poti) EMS ue nopSuinaz Hamero: „Adana, “dan Eh HA NOTBEg- 
Atat În Sipknitaz, BanSitte tc” AaAu! EMS 184..£ro pate. u “RkprioR 
cast. a.na BSP 1 kpknocrz TOMS- ieeus „Biuennieannte as REAkAn 

  

1 Sic, ÎN | il N ae: ăi 
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sc MameMS caSSu naut 1 „BEpUoMS. Nan. AntiucS: asrobe(r8) 2 niî- 

cari n npu&tcuTS.nauk neua(7) (> cca -aucTS names: mule) s Sâuă 
Alta. s: codat B: at) Sir noenpie | RE. iii. 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu Noi Ilie Voevod, Domnul 

Ţării Moldovii, cunoscut: facem : şi .cu această carte a noastră tu- 

turor, cari vor.căuta la:. dânsa sau..0 vor. auzi citiridu-se, că a: 

ceastă adevărată slugă a noastră, popa Micu, a:slujit. mai. înainte 

sfântrăposatului..- părintelui. nostru, iar. acum slujeste: : nouă : cu 

dreaptă. şi 'credincioasă: slujbă. De aceia, . noi văzându-l cu .dreaptă 
“şi credincioasă slujbă: cătră':noi, ;l-am_miluit. cu mila: noastră şi 
i-am dat în. Ţara noastră; a Moldovii, două sate, :unde îi este casa 

lui, anume: (Crăeşti,::la Rebrice. şi. mai) jos (unde :a fost Stoean) .. 

„cea cumpărat: Anaia: drept ,:;:..:.-. «luat: pentru: acest | 
Răi :. uric, cu:tot venitul, lui şi copiilor lui: şi fraţilor. lui 

și mepojilor. lui şi. strănepoților lui şi: răstrănepoților lui şi întregului : 
neam al. lui, în. vecii vecilor,:i:: -::sinz e: Sici 

Iar hotarul acestor: două: sate după vechiul hotar, pe unde din 

veacul! veacului: au: umblat. ip i iii ri ic ta 
-Iar_la' aceasta: este:credința, mai. Sus: scrisului,. Domniei. „mele 

ilie: voevod-şi credinţa iubitului fiu .al.: Domniei mele :Roman,: cre- 

dinţa boerilor noştri, “credinţa panului ;Gitirgiu ! dela: Frătăuţi . şi: a 

copiilor lui, credinţa: panului. Vâlcea: vornic, .credinţa + panului: Dan 
"şi a copiilor:lui, credinţa panului:Uncleat: şi:a copiilor, lui, “credința 

panului: Şteful: Jumătate. şi-a fratelui: său Mândrea, credința panu- 
lui Lazor. şi.a. frateluisău: pan Stanciul, 'credinţa. “panului Duma 

Limbădulce şi. 'a fratelui său: pan: Mircea;: credinţa panului. Cozma 

Şandrovici, credinţa panului :Vitolt, credinţa panului Fârău; credinţa 

panului: Băloş: ceaşnic,: credinţa: panului, Berindei: stolnic, credinţa 
__ panului Comilă şi a panului Steţcu, credinţa panului Crâstea Ne- 

grul, credinţa panului lacuş, credinţa -panului --Misea, credinţa pa- 
nului Vlaşin: spătarul, credinţa panului Stanciul comis . Şi: „credința 

„tuturor: boerilor” noştri şi mari şi: “mici, ea (pa si tite n 
Jar pe cineva alege Dumnezeu, după. viaţa” "noastră, sa: fie! ca: 

Domn Ţării: noastre Moldovii, din fraţii: noştri: sau. din. copiii. noş- 

tri sau din, seminţia noastră, acela să nu le.. strice „dania moastră, 

ci 'să. le. întăriasca şi: “împuterniciască,: „pentru, că: i-am - “dat, „Pentru 

a lui 'dieaptă. şi “credincioasă, slujbă: + 

  

pe 
i “1 Sic, de DOO N IE a 

2 Originalul are norsgr, a
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-... lar pentru mai”. mare tărie acestor toate: de mai Sus: scrise, 
am .poruncit slugii noastre, credinciosului pan . Dinis logofătul, să 
scrie şi să lege pecetea.noastră cătră această carte.a noastră. -. . 
„A scris Zancea diac, în Suceava, în anul 6943 Noemvrie 25,. 

; .. Pergament cu pecetea “cea. mare. atârnată, .dar. stricată: cu; 

totul; la 'Arhiv.; Stat.. Bucureşti, :Uricul “e stricat în câteva locuri. 
::.* Din nefericire nu 'se pot citi: satele :lui popa. Micu, pe care 
mai sus:am.: căutat să le reconstitui: datorită .altor'.urice. Intr'un 

uric. din 6999: (1491) "Martie 9, Ileana fata lui . Moiseiui, nepoata. 

popii” Micului vinde sătul Crăeşti pe Rebrice. Aici. se “vorbeşte şi. - 

de „diresile ce-au avut pre acest sat. dela unchiul nostru 'Ilieş- 

„Vodă“. Deci un sat e:sigur Craeştii1. Al doilea am căutat să-l 

- reconstitui. după datele dintrun uric:din 6951 (1443) - August 24,. 
prin: câre întărindu-se sate la. Rebricea şi la Rebriceoara se. vor-. 

“ beşte.şi de „satul lui popa Micu (Craeşti) şi altul: mai jos unde: 

a fost Stoean“ 2.. Se vede că satele au. trecut şi la alţi stăpâni, în-- 

torcându-se apoi tot'la neamul lui.popa Micul, 
_ Satul Crăeşti: la Vasluiu e pomenit în 7112 (1604) nu departe 

de Mirceşti 3.: Acesta: este pe: Cuţitnă .şi nu.departe. de Rebricea 4.. 

Crăeştii. nu: mai sânt astăzi.: Au dispărut 'sau şi-au schimbat nu- 

mele. 'Işi'are numele: dela un :Craiu 5. — Al: doilea sat nu-l pot i-- 

dentifica între satele vechi, cunoscute în. aceste: părţi, pe Rebri- 
ceoara, cum de ex. seliştea : lui: Nicoară, seliştea lui Giurgiu Bli- 

darul, pomenite într'un uric al'lui Ştefan cei Mare, din 6967 (1459). - 

Ianuarie. 136. Aceleaşi şi în' 7037 (1529). Martie 197. în alt uric 
dela Ştefan cel Mare, din 6998. (1490) Ianuarie 17, găsim satul. 
dela gura Rebriceoarei, unde a fost Roman şi Hodco.: Acesta fu-: 

“sese al-lui Giurgiu Peatră, cu uric dela lIlieaş şi Şteiam Voevozi8.. 

- 1 Bogdan, D. Şt Îp. 46 ci 
11.2 Ghib. Sur,.20'-p. 195: Ha pERBHUCABA CEAo NORA MHRORt , i, 

s none rac Bri(a) eroa(n). Originalul. la:d. M. Cogălniceanu,.. Bucu=- 
reşti.. Vezi mai sus p. 193, rândul 12, în uricul din.î427 Septemvri o 

- 3 Ghib.Sur. 20 p,122, : n e >mvrie, 16, 
2.4 Dicţ, geogr, ali jud..:Vasluiu p. 117-119, Harta: stat. major, planşa: 
Codăeşti, tă cui niurieiă Că N a Ş A . 
_-:- 5 Sate cu numele Crăeşti, în Moldova,: sânt în jud, Covuriii. R . 
Tecuciu, Neamţ, Dicţ. Statistic al României 1 p- 244, 2 p. 190, GEO. 0 a 
Ivan Craiu, trătitor inainte, %, Ştefan Sel Mare, într'un uric din 6896-(1488)- 
evruarie 29, |. Bogdan, D, Şt, “ 323, apoi cu ” Mi iu,- GI Boga toi ȘI 27050 ; ap noscutul boer Micu Craiu.. 

7 N. Iorga, Stud. şi Doc..6 p. 140. 
8 L. Bogdan, D. Şt. 1 p. 390-391. |
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| 1436, Aprilie 12. Aa 

N nie şi Stefan Voevozi dăruiesc sate: lui Baico,. la Neamt. 

| „6944 April. 12,. Ilie Vvod! şi de. al. Măriei sale frate Ştetan 

Voevod, fiii Domnului Alexandru Voevod „.. . că pe.0. adevărat(ă) 
slugă anume Baico,. pentru. ale sale” drepte” şi. cu credinţe . slujbe, 

ce.au slujit atât părintelui Măriilor sale, cum şi însuşi Măriilor sale, 
s'au milostivit şi. din. osăbită, milă domnească i-au, dat, şi i-au în- 

tărit lui, întru acest pământ. al Moldovii,: pre. â ui. - drepte ocini, 
sate, anume “Dolheştii, “unde era casa lui, şi Negreşti şi Almaşelul Şi 
Horaiţa ! 1 Şi Roşcani şi pe “Aimaşi: 2 dini jos de Dolheşti, Dobrenii,- mt 

“ Regestul de mai sus se: 'atlă: iâtr' un” act din” "1782 Mai! '16; 
copiat în Ghibănescu, Condica, 'de: documente nr. 5" p.. 193, 'câre 
l-a publicat, în Sur. 18 p. 151-152. Aici: Horoateşti,: în loc: de: Ho- 
răeţi,: pe. care l-am: îndreptat; în: Horaiţa, “Uricul “avea! Şi fotarnică, i 

cum-se vede: din: pricina: asupra acestor sate: „Iliaș şi Ştefan Vodă. 

din leat: 6944: April 12; întăritură:unui "Băico ŞI. „arată hotărul „pe: 
din sus! de' heleşteu, stejar şi alte 'semne“. : 

10% 

- Satele din documentul de mai sus se pot detntitiea us uşor, Dolheştii: 

au fost între Almaş, Negreşti şi Dobreni, î în judeţul Neamţ, acolo unde: 

pe“ hartă e însemnat şesu Dolheşti3, Azi 'satul nu mai este Nu: re. 
buie să se confunde cu Dolheştii, din comuna Pipirig, judeţul Neamţ, 
departe de celalt sat4. Baico avea 'satele şi sub Alexandru cel Bun.. 
Dolheştii îşi are “numele delă' iun Dolh, din. care uri Vlad Dolhici trăia. 
la Crasna din Fălciu, la .1406 .. Mai. 15, Dol. trebuie să fi fost: 

contimporan . descălicatului.. Satul eră şi - în veacul: al XIV-lea. -EI' 
e pomenit şi: în alte documente, de ex. în 7125 (1617) Septemvrie: 
1226, î în T134. (1626) Dechenivrie 137, Aici i avea. casa a Baico.—- 

„1 Ghib.: Horonteştii, în ms" cit, Horăeşti. - A ei, Aa a a 
„2 Ghib; Sur. cit. greşit: Alunaşi,. O e sui 
“3 Harta stat. major. planşa Peatra,: - :-- 
-4 Dicţ, statistic al României 2 p. 634, 
5 Vezi mai sus.p. 51-52. Altul „Dolh Dragomir; în citca 1415, ibid. p.. 

122, rândul 7, > N II 
„.6 Ghib. Isp. 1: p. 97 (actele Bodeştilor; “sat -aptopiat). - : i 
“7: Ibid, p. 172. Alte sate cu acest nume sânt în jud. Fălciu, unul în com.. 

Roşieşi şi altul în com. Dolheşti, alte două în jud. Suceava, Dicţ. statistic al . 

României 1 p. 374,'386, 2 p. 848. Cel.de' la Fălticeni (fost Suceava),. de pe: 

Şumuz. “al neamului lui, Şandru. e pomenit în uricul din 7010 -(1502) Fevrua-- 

rie 22,:1. Bogdan, D , Şt. 2 p. 196-197, Aici se pomenește și de uricul satului. 
dela Alexandru cel Bun, PT a aa



-428 1436 

'Negreştii sânt-în comuna Dobreni, judeţul Neamţ, pe Almaş!. El 

-e pomenit în documente ,de mai târziu, ca de ex, în 7132 (1624) 
" Octomvrie 262. Satul e întemeiat: de" boerul Negre, care avea sate 
în părţile. acestea 3, Ele dela începutul veacului.; al XV-lea 4. — 

-Almaşelul este, poate satul Almaş, , din, comuna Dobreni,. „judeţul 

"Neamţ, pe teritorul: 'căruia curge 'pârăul Almăşelul 5. Satul este în- 

-tărit în 1492 Iunie 24, de Ştefan. cel Mare, fraţilor Baico şi Ivan, 

probabil” nepoţii. celui din 1436, Hotarnica satului“ este următoarea : 
„pe din gios. de” heleşteu, la un stejar, drept pe. Almaş şi "dela Al- 
-maş preajma “locului poenii, 'din poiană pe din sus: de stejarii îru- | 

MOŞ, din stejarii frumoşi, | la un stejar în drum, de aici prin mijloc 

i da o margine: de, „codru: de. făget, “după aceia marginea în lung; de 

aici' dela margine la deal,“ dela“ deal- drept la heleşteu şi- de -acolo 

prin „mijlocul luncii, la. obârşia: pârăuliii Volha, din Volha pe culmea 

dealului. la un: izvor, de, acolo la, .0 movilă, dela movilă. la; o baltă, 

din; baltă, la: “altă, :movilă; din. movilă “pe. deasupra pârăului la un 

frasin, de: acolo. “părăul: în jos; la. 0. movilă, . dela movilă „pe. pârău 

la un sfejar,; dela : stejar. drept pe | din. gios de heleşteu, la stejarii 

cei “dintăi,; de, unde s'au „început întăiu“ 6, Satul * e identic. poate, cu 

Selişică de pe “Almaşul mic, pe care Petru "Voevod în 7085 (1577) 

"ulie.9 o dăruieşte. Mănăstirii . dela Pângărăţi, ca să-şi întemeieze 
sat, Seliştea i se. mai: dăduse. să-şi: facă. metoc, pentru folosul ei? 

Numele satului vine, dela al “pârăului, nume care e foarte vechiu 8.- — 

„1. Dicţ. statistic al României 2 p. 642, Frunzescu. Dicţionar topâgiatic 
i p. 312, Harta stat, - major,.planşa Peatra şi Târgul-Neamţ. . 

2 Ghib. Isp. 1? p. 157: Popa, din n Negreşti şi alţi € oameni din 'satele 
Cărbuneşti, Hociuogi, Plopeşti... .! . 

. 3 Vezi mai sus p..273, 334-336. .: ” 
4 Alt sat cu acest nume este Negreşti dela Vaslui, Dicţ. “Statistic al 

României 2 p. 990, altul în jud.: Roman, ibid. p; 802. Altul e în jud. Chişinău, 
-altul -Negrinţi, în jud, „Hotin, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 150., Vezi. mai sus 
p. 224, rândul 6, în uricul din, 6936. „(1428) „Septemvrie, 3, pentru. cel dela Ro- - 
man, ibid. p. De - 

5 Dicţ. statistic al României 2 p. 642, 'schit de căligări, Frunzescu, 
Dicţionar topografic p. 6. Harta. stat. major. planşa. Peatra, i 

6 Ghib, în Arhiva soc. șt. şi lit. laşi, 15. (1904) p. 274; Pomenit în ]. 
o pare D. Şt. 1 p. 503-504. Aici partea c cu descrierea „hofarelor e lăsată la 

+1 Hasd, Arh. Ist. 2p. 27. i n să [i 
ezi mai sus nr. 26. Go: Ainaietu-- it ud: Men 

Dicţ, statiştic al României 2 p..548, 1 p. 320, 324, 41 pt Neirăi și Do pografic .p. 5-6. Apoi Almașu, din Ardeal, în comitatele Trei scaune, Hune- -doara; Murăş. Turda, Odorheiu, Cojocna, N. - Mazere, Supliment la Harta et- nografică 'a “Transilvaniei, | laşi, 1509, p. 58. EI a fost: şi în. Maramureş po- menit: încă: din “1390 .lunie 23, în notarnica. satului Iza, al. lui Balc. şi Drag: rivulus Almas-Patak. Apoi. 1418 Scptemvre: 21: super, fluvio Almaspathaka. - Apoi în 1391; August 13: Almazigy (acesta ” în 'coimitatul ' 'Bihar), vezi loan ihâlyi, Diplome Maramureşene, Maramureş-Sziget,' 1900, p. 102, 223, 110;
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Horaiţa este satul şi “Mănăstirea. Horăiţa, din judeţul Neamţ, nu: 

departe de: Almaş şi Negreşti. Satul este foarte vechiu, judecârid 
după boerii Horaeţă, care apar şi. înainte 'de Alexandru cel: Bun 2. 

Numele 'e în legătură cu slavul repa, xepa, munte. Satul poate îi 

din veacul al: XIV-lea. — Roşcanii au' fost tot în judeţul Neamţ,. - 
astăzi însă nu mai există. Este pomenit poate în hotarnica bra-- 

niştei' Mănăstirii Bistriţa, din 6966 (1458) Octomvrie 303 :. „se în- 
preună cu hotarul Roşcani, până la. Oprişani“.: Satul era poate în: 
apropiere de celelalte sate ale lui Baico 4. Numele îi vine dela Roşca. 
Satul poate era şi în veacul al XIV-lea 5. — Dobrenii .sânt în ju-- 
deţul Neamţ, pe Almaş, tocmai aşa cum arată documentul, în jos- 

de locul unde 'au fost. Dolheştii6. E pomenit şi în documente.de. -. 

mai târziu, de 'ex. circa .1610 Septemvrie 147, 7124 (1616) Noem- 
vrie 48. Satul îşi are numele « dela un „Dobre. EI poate fi din: veacul: 

al XIV-lea 9. . E i 
! Pe, Baico nu-l: pot determina mai i deaproape, i, 

 Vasluiu. 1436 “Aprilie 21 2 1. De a 

Ilie şi Ştefan. "Voevozi dăruiesc lui “Stanciul pârcălabul dela ” 
Hotin satul. lui la Crasna. Di . 

"Cu “mila lui: Dumnezeu, Noi Ilie Voevod. şi fratele domniei 
moastre Ştefan Voevod, domni tării Moldaviei, înştiinţare facem prin 

DN 

1 Frunzescu, : Dicţionar topografic p. 235. Harta stat. “major, planga 
Târgu-Neamţ şi M-rea Agapia, 

„ 2 Vezi mai sus p. 88-89, p. 317, rândul! 19, p. 323, Un” “pârăui şi un sat 
Horăiţa se află în jud. "rutova, Erunzescu, Dicţionar topografic p. 235. Pâ- 
răul de aici e pomenit.şi într'un document circa 1488: un sat în.gura Ho- 
răeţii pe Bârlad, I. Bogdan, D. Şt. 1'p.'365. Horaiţa e şi numele unei loca- 

5 

. lități şi pârău, din districtul Rădăuţi, din Bucovina, şi! o culme din districtul _ 
Suceava, Dicţ. geoar. al Bucovinei, de „Grigoroviţă p. 110, 

3 1. Bogdan, D. Şt. 1: p. 22, 
4 Pentru mai. târziu CE, Ghib. Sur..18 p.:152, 182. ; 
5 Sate cu acest nume, în Moldova, avem în jud. Botoşani, “Iaşi, Co- 

vurluiu, Dicţ. statistic'al României 1 p..110, 484, 254. Apoi dincolo de Prut, 
în jud. Bender, Chişinău, o vale în jud. Orheiu, Dict. geogr. al Basarabiei p. 178, 

6_Dicţ. statistic al României 2 p, 642, “Frunzescu, Dicţionar topogra=: 
fic p. 163, Harta stat. major, planşa, Peatra,, Pa | NR 

7 Ghib: “Sur, 20 p. 183. pia 
8 Uhib. Isp. 2! p. 48. NR 
'9 Cp. Dotironăuţ în districtul Cernăuţi, Dicţ, geoer. “a Bucovinei, de 

Grigoroviţă p. 85-86. Pentru trecut cp. Dobrenouţi, din 6900 (1392) .. Martie- 
30, vezi mai sus p.. 7, rândul-18, p. 12, apoi, în: 6939 (1431).lunie 15, ibid. p. . 
317, rândul 13, p. 321. SP: asemenea Dobrenii pe Lăpuşna, din uricul dim 
7008 (1500), L.. Bogdan, D „ Şt. 2 p. 179-180, ME ti a
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":această a noastră. carte tuturor. cui vor:: vedea-0 sau cetindu-se o 

„310 

7.20 

vor auzi, pentru adevărata. sluga noastră .hotnogul Stanciul pârcă- 
labul de Hotin, carele slujind noao cu direptate şi credincioasă slujbă, 

iar. noi văzând -a lui direaptă.şi credincioasă slujbă, miluitu-/am pre 
el. .cu:osebită milă şi încă i-am. dat în: pământul. nostru satul dela 
Crasna, unde îi sunt şi casele, ca:să-i fie uric cu tot venitul, lui 

şi fiilor: lui: şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui 

şi la tot neamul lui,: neclintit nici odănăoară în veaci. 

Tar hotarul: celui sat să fie după bătrânele hotare, pe. unde 
din veci au apucat,: 

: Şi spre aceasta este credinţa domniilor noastre mai sus zise, 

Ilie: Voevod şi:Ştefan Voevod, şi credinţa boerilor noştri, credința 

dumisale Jurj Fratovschi şi a fiilor lui, credinţa dumisale Cristea dvor- 

nic şi a fiilor lui, credinţa dumisale Vâlcea şi a fiilor lui, credinţa dumi- 

sale Isaia şi a fiilor lui, credinţa dumisale Hudici dvornic. şi a fiilor lui, 

credinţa dumisale Jurj Piatră şi a fiilor lui, credinţa dumisale Şteiul şi a 

frățini-său Mândru, credinţa dumisale Negrilă şi a fiilor lui, cre- 

dința dumisale Lazor şi a frăţinisău Stanciul, credința dumisale 

Coste Dragoş, credinţa: dumisale Simion Turcul, credinţa dumisale 

Dumici, credinţa dumisale Banciul şi a frăţini-său Ştetul, credința 

dumisale Bogdan stolnic; credința dumisale Albul ceaşnic şi cre- 

dinţa tuturor boerilor noştri: ai Moldovei a' mari şi a mici. 

lar după a noastră viaţă, cine va îi domn pământului nostru 
al Moldovei, sau din fiii noştri sau din fraţii noştri sau din neamul 

- nostru, pre cine Dumnezeu îl va alege, să fie domn, să nu, strice 
a noastră danie, ci mai. vârtos să i-o întăriască şi să i-o 'statorni- 

ciască, căci că i-am dat-o pentru a. sa direaptă ş şi credincioasă 
Slujbă. 

lar spre “mai mare tărie a tuturor celor de mai sus scrise, 

poruncit-am  slugii noastre, credinciosului Oancea logofăt, să scrie. . . 
şi să să lege a noastră pecete cătră această a;noastră carte. 

A scris Oţel în Vaslui, la anul 6344 luna April în 21, 

| („de pe sărbie pre limba - moldovenească am tălmăcit la anul 
1816 Iulie 22, * Culcer Pavăl Debrici). 

Suretul aşa” cum îl dau mai sus se. găseşte în o. Condică de | 
documente a d-lui Emil Miclescu, Bucureşti, publicat “de Ghib. în 

revista Teodor Codrescu (laşi), 1 (1916) p..88-89 şi în Sur. '18 
p. 32-33. Intre amândouă locurile sânt mici deosebriri, pe care am 

- căutat să le înlătur, complectând textul unul: prin celalt.
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'... Cum se.vede :din documente de:mai târziu satul de pe Crasna 
.al Stanciului pârcălabul de Hotin se numeşte .Fâşcanii. Azi satul 

"nu mai este, moşia fiind cuprinsă în trupul Şerbeştilor, din comu- 

na Ciorteşti, . județul Vaslui. Aceasta. se vede 'diatr'un uric din 
“7036. (1528) : Aprilie .4, : în care .găsim . satul. „pe Crasna,. anume 

Fâşcanii“ în stăpânirea urmaşilor Anuşcăi şi lui Ivanciu, fratele Stan- 

ciului2, Asemenea în -7055 (1547) Aprilie 3. Aici se spune.că I- 
'vanco şi Anuşca cumpăraseră satul, probabil dela: fratele lor Stan- 

-ciul, în vremea lui Ştefan ,cel Mare3,. Stanciul a avut.pe Crasna 
şi satul Găleşeştii, pe care-i vinde Mihului, pârcălabul dela Crăciu- 
na, în 6992 (1484) Mai 134.. | 

- Este foarte interesantă apariţia Stanciului pârcălabul în 1436. 

In anii următori cariera, lui este foarte greu de desluşit faţă cu alţi 
Stanciul. Intre. aceştia; Stanciul, fratele lui Lazăr şi Costea,:fiul lui 
Oană vornicul, este lămurit 5. Uşor de lămurit este şi Stanciulco-. 
mis, atâta timp. cât lângă dânsul apare atributul. comis. Acesta a- 
pare în 6943 (1435) Aprilie.146,. Octomvrie 87, Octomvrie 188, 
“Noemvrie 259, în. Septemvrie 1910. Aici. şi Stanciul dela Buhăeşti, 
care. poate fi pârcălabul sau şi postelnicul. Stanciul comis apare 

în 6944 (1436) Mai 2311, lunie 1312, Iulie 2413, “Iulie 14, Au- 
gust 27 15, Septemvie' 816.. Septeinvrie 1917, în: 6945: (1437) Fe- 
vruarie 2418, Mai 1515, August 1920, Dechemvrie 202: în. 6946 

1 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 176, Di statistic al României 2 p. 982 
2 Ghib, Sur, 18 p. 134—136, | 
3 Ghib, Sur. 19 p. 1—3 IO 
4 1, Bogdan, D. Şt. 1 p. 281. - | 

* 5'Vezi mai sus p. 236-238, ee 
6 Ibid. p. 403, rândul 20, : PI E 
1 Ibid. p. 416, rândul 29. RI 
8 ibid. p. 420, rândul 23. 
9 Ibid. p. 424, rândul 27. . i | 

1) Hurm. Doc. 1* p, 865-867: Aici şi nâuz eur, Bariere, 
care în pecete e Stanczul EYPAETERATO, . , 

11 Wick. Woronetz und Putna 2 p. 190-151. 
12 Acad. Rom. XL/2. 
13 Ghib. Ips, 1% 8: 9. Aici Stan comis, Mă 
14 Acad. Rom. lX/76, ai 
15 Acad. Rom. ms. 126, dăruit de IL. Bogdan. 
16 ibid. LXXIX/147, . . e 
17 Hasd. Arh. Ist, 1! p. 18-19. Ss iza 
18 Wick, Sct. Onufri p. 173-175. CE aia 
19 Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. „Bogdan. Eau 

2.20 Ulianiţchi, Materiali p. 54-55... 
i 21 Acad. Rom. LXIV/2 şi altul ibid. Peceţi 4 Buetinu, lon Neeulee, 

îasc. 6 (1927) p. 47-38, NI | | a, | 
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(1438) Ianuarie 171, Fevruarie:172, Fevruarie 233, Martie 54. Aici 

şi : Stanciul Ponici. : Stanciul' comis : apare apoi în lunie 205. In Au- 
gust 21: apare Stanciul 'şi fratele său: Şteful, "pe care Stanciul nu-f 
pot identifica cine este6; Stanciul comis apare apoi în 6947 (1439); 

Martie 127, Aprilie 38,- Mai 109, Iulie :2 10, Iulie 15 11, Iulie 3012, 

Aici 'şi Stănciul Ponici şi Stanciul postelnicul. Stanciul comis apare 

apoi în Octomvrie 26 13, în 6948 (1440) August 614. De aici îna- 
inte nu mai. apare. O îiică a lui, Muşa şi alta a aceştia, Sora, a- 

par întrun uric din 7008 (1500), . prin care aceasta, de pe urmă 

vinde 'satul Dobranii dela Lăpuşna 15. 

Stanciul Ponici pe care l-am întâlnit şi Bână « aici este uşor de 

urmărit în catiera sa, âtâtă vreme cât apare complect, ca nume. El apare 

în 6950: (1442)' Martie 836, August 3017,: apoi în 6951 (1443): 
„Martie 6 18, Mai 7 19, Mai 1420, Mai 1821,: Mai 2822, Mai 3033, 
lunie 824, August 325, Noemvrie 2926, în 6953 (1445) Fevruarie- 
18 27, Aprilie” 5 28, Iulie 1529, în August -3: apare - numai 'Stanciul,. 
care poate să nu.fie Ponici 30, Apare cu numele” complect în Au-- 

| gust 831, August 11 32, apoi în 6954 (1446) lanuarie 263, Mar- 

- 1 N. Iorga, Stud, şi “Doc. 6 p. 125, | 
2 Hasd. Arh, Ist. 1: p. 4-5. 

"8 Arhiv, Stat, "Bucuresti, Radu Rosetti, Bototin p 2 
4 Acad. Rom, Peceţi 273. , . 

5 Wich,: „Bochotin p. 63—65, Solka -2 p..2 
6 Ghib. în revista Teodor Codrescu (252 5.1916) p. 1-3, Isp. 5 p. 70.. 
7 Uricariul 18 p 
8 Acad. Rom. Se Vil/oo7, 
9Uricariul 18 p. 18 . . . 
O Hurm. Doc.:l p. 876. : -- --: 

11 Wick. Horodnile p. 201-202. 
12 Acad. Rom. Peceţi 268, 
13 Ghib. Arhiva soc, și Şi lit, Iaşi, 25 (1914) p. 178, “Sur. 18 p. 46, 
14 Acad. Rom. -Peceți 6 | 
15 1. Bogdan, D. Şt. 1p : 
16 Hasd. Arh. st. 1 p. PI 
17 Ghib, Isp. 1! p, 14. | | 
18 Hurm. Doc. 25 „ 880, a . a 

«19 Hasd. Arh. Ist. Li 123, MN a 
20 Hurm. Doc. 1* p. 883. m n 
21 Ghib. Isp. 1l1p. 17. 
22 Ghib, Sur. 5 p. 115. 
23 Hurm. Doc. 1? p. 885. „ii 
24 Ghib. Sur. 18 p . 
25 Wick. Woronelz 52 Putna.2 p. 151-152, i | 
26 |. Bogdan, Album paleograțic moldovenesc r nr. 36. 
21 Ulianiţchi, Material p. 65-66. SR 
23 Ibid. p. 66-67. . : IE , PETE, oi reg e ogdan, oc. mold, în Arhivul Bra ovului Bucure ti „27. 
31 Melchisedec, Notiţe ist. şi'arh.'p. rasa . ! 3 „1905 p. 21. 
32 Ghib: Sur. 1 p. 139. : 
33 L. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr, 37,
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tie 5.1, iunie 62, lulie 203, în 6955 (1447) 'lanuarie 144, Fevru- 
arie 115. Este ultima oară, când apare numele Stanciul :Ponici6, 
In 6956 (1448) Fevruarie 18 apare un Stanciul . logotătul,. care 

„poate fi şi Ponici7. Asemenea, Stanciul :logofătul: apare şi. în Fe- 
vruarie 23 8. In Aprilie 23 apare numai numele. Stanciul9. Aseme: 
nea în Iulie 15 10, Iulie 27 11, 'Septemvrie 312, Septemvrie 1513, 
Septemvrie 2214. In Octomvrie 5 apare Stanciul pârcălab, care 

poate e acelaş cu Stanciul 15. Stanciul apare în Octomvrie 1016, în 
6957 (1449) Mai 26 17, Iunie. 5 18, în 6960 (1452) August 2019, 
Octomvrie 27 20, Dechemvrie 21 21. In 6961 (1453) Ianuarie 26, 

apare Stanciul pârcălab. de Cetatea Albă 22, Apare numai ca Stan- 

ciul în Ianuarie 23, Fevruiarie 8 24, Fevruarie 23 25, Aprilie 3 26, Iunie 

1227, lunie 20 0%, Iulie 20 29, Septemvrie 7 30, în 6962 (1454) Ia- 

1' Acad. Rom. (cumpărat dela Şaraga, Iaşi). - 
2 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ,. depuneri particulare. 
3 Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Nearuţ, pachet 21. nr. 5, . 

„4 Acad. Rom. XXXI/63.  . aa 
:5 Wick. Moldowiza p. 61-62, : 
6 Intr'un document din 6946 (143) linie "20, apare. un Viaşia Pozici, 

Wick. Bochotin p. 65, Solka 2 p. 205, Un Petru Ponici apare şi. în 6961 (1453) 
lunie 20, Ulianiţchi, Materiali p. 81-82. 

. 7.Ulianiţchi, Materiali p 70, : 
8 1. Bogdan, Contribuţii, în Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 29 „(u907), 

secţ. ist. p. 638. 
9 Ulianiţehi, Materiali p.: 71-72. 

' 10 Acad. Rom. Peceţi 269, Ghib. Sur; 18 p. "se şi altul Acad. Rom. 
CXXXIV/45. 

! 11 Acad. Rom. Peceţi 7, |. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 39. 
12 Acad. Rom. Peceţi 103 şi altul. Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, 

depuneri particulare. , | 
3 Ghib. Sur. 1 p. 277.  - Na 

13 Ulianiţchi, Material p.: 70-71. , ar 
15 Hasd. Arh. Ist. 14 p. 113. EI aa 
16 Ghib. Sur. 5 p. 118.- - i II aaa 
17 |. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr 40.: 
18 Ulianiţchi, Materiali p. 75-76. 
19 |. Bogdan, Doc.:mold. în Arhivul Braşovului,: Bucureşti, 1905, p. 31. 

20 Ulianiţchi, Materiali p. 77-78. Acesta. poate îi! postelnicul, pentru că 
apare alături cu Lazor, 

21 Arhiv. Stat. Bucureşti (aduse dela Câmpia), Acad: Rom. LXXV/A. 
22 Hasd. Arh, Ist. 1! p. 102. In acelaş an, lanuarie 22, cam în acelaş loc, 

în şirul boerilor mari apare însă Stanciul postelnicul, + Arhiv. Stat. Bucureşti, 
depuneri particulare. , 

23 Uricariul 18 p. 22. 
„24 Buletinul lon Neculce, fasc. 4 (1924) p, 176. 

25 Acad. Rom. XL/3. 
26 Hasd. Arh. Ist. 1* p. 142. 
27 Acad. Rom. CxcIkyz, Ghib. Sur. 1p. 164, : 
28 Ulianiţchi, Materiali p. 81-82. i 
29 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea: Neamţ, depuneri! particulare, 

30 0 Ulianiţehi, Materiali p. 78-79. - PR
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nuarie 11, în 6963 (1455) Fevruarie 32. Fevruarie 83, August 154, 
August 20 5. In acesta de pe urmă e şi Stanciul şi Stanciul pârcă- 
labul. Deci şi în' acest timp sânt doi Stanciul şi'de multe ori când 

apare între boeri simplu Stanciul, acesta poate să nu fie Stanciul 
„pârcălabul, Poate să fie Stanciul -postelnicul, fiul lui Oană vorni- 
cul;: Lucrurile cu aceşti doi Stanciul se complică : foarte mult, cum 

vom .vedea, în vremea lui Ştefan : cel Mare. Apare apoi numai 

Stanciul în 6963 (1455) August 236, August.297, Dechemvrie 

128, Dechemvrie 209. Dar într'un document, fără lună, din acest 

an 10'ni se arată Stanciul pârcălab, în şirul boerilor.de. divan, în 

locul ocupat de Stanciul, în documente, ca cel din August 20. 

Tot "numai Stanciul apare în 6964 (1456) Fevruarie 18 în, Iunie 

812, In lunie 13 însă apare Stanciul pârcălabul 13. In 6964 (1456) 
fără lună, apare Stanciul numai 14. In Iunie 29 apare Stanciul 15. 
Pe acest Stanciul îl găsim la Camenița, lângă Petru Aron, în 

6966 (1458) Ianuarie 24 16, La început e deci .contra lui Ştefan 

cel Mare şi lipseşte dintre boerii acestuia, în' documentele din 

1457 şi în cele din 1458, până în Octomvrie 30, când apare întăia 

oară. în, “divanul noului domn 17, şi când apare ca Stanciul, apoi tot 
aşa în 6967 (1459) Iunie 1218, 6968 . (1460) Dechemvrie .5 19 şi 
tot. aşa. în anii următori, până în 6974 (1466) Iulie 9, când a- 

pare 'ca Stanciul dela' Cetatea' Albă 20, In August 28 apare numai 
ca Stanciul 21 şi la fel în alte urice din. acest an şi cel „următor, 

1 Arhiv, : Stat. “Bucureşti, Marea: Neamţ, depuneri particulare, Radu Ro- 
setii, Bohotin p. 

2 Arhiv. stă, Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare, 
3 Acad. Rom. XXX/87, Ghib, Sur,.18 p, 53, 
4 Acad. Rom, . . . 
5 Buletinul loan Neculce fasc, 7 (1929) p. 172, ÎI 
6 Acad. Rom. LXXVI/123. aa: 
7 Ibid. Peceţi 758, Radu Rosetti, Bohotin p. 2, 45, : 

"8 Arhiv, Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare.. 
„..9 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ,. depuneri particulare, : nr. 2. 
„10 Hurm. Doc. 2* p. 659, 

:4" 11 Acad. Rom. Peceţi 179, - - 
12 1. Bogdan, în Conv. Lit, 35 (901) ș p. Gr: 
„13 Acad. Rom. Peceţi 290... :... 

14 Hurm. Doc. 2* p. 669, i Ea 
15 Ibid. p. 680. 
16 I. Bogdan, Contribuţii, în Anal. Acad,. Rom. seria: 2, tom, 25 (1907), 

sec. ist, p. 642 , 
17 | Bogdan, D. Şt. “4 p. 28 n > A 
18 Ibid. p. 32. Ta 
19 ibid. p. 41. ae d 
20 1., Bodan, D. Şt, 1 p. 06, Da Pot 
21 Ibid, „p: 110. : E pi 
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când în 6975 (1467) Septemvrie 11 apare iar ca Stanciul dela Cetatea 
Albă 1. In' alte. urice apare iar numai Stanciul, în 6976 (1468) 
Septemvrie'24 apare ca Stanciul pârcălab de Cetatea Albă 2. 'Tot 
aşa în Octomvrie 23, In 6977 (1469) Fevruarie 94, apare Stan- 
ciul şi fiul său Mârza: Tot aşa în Iunie 55; In Octomvrie 20 a- 
pare .pârcălab de Cetatea Albă şi fiul său pan. Mârza6. Şi tot aşa 
în uricele din anii următori, până în 6986: (1478) Fevruarie 1, 
când apare singur: Stanciul, fără. alt epitet şi. fără fiul Mârza 7. Tot 
aşa în uricele. următoare, până în 6987 (1479) Mai 19, când apare 
pentru ultima -oară, în divan, şi tot singur8, S'ar putea crede că 

"după această dată “curând 'va fi murit. Această părere s'ar întări 
cu atât mai mult cu cât. în .letopiseţul dela Bistriţa, sub 'anul 
6987 (1479), după ce se arată că în August 8 a murit Cneajna, 
fiica lui Alexandru Voevod, Duminică seara, se spune că:„şi Stan- 
ciul marele a răposat. trei zile: după dânsa“, adecă în. ziua de 12 
August 9. Nesiguranţa începe: de abea. acuma. Este Stanciul pâr- 
călabul de Hotin şi hotnogul, din 1436, totuna cu Stanciul, Stanciul 
pârcălabul 10 şi Stariciul pârcălabul de Cetatea Albă,. de 'care a 
fost vorba mai sus ? Stanciul pârcălabul de Cetatea Albă-e totuna 
cu Stanciul cel Mare, din Letopiseţul dela Bistriţa ?- Ţinând seamă 
de unele date, ce ni le dau documentele luj Ştefan 'cel: Mare şi 

alte 'documente de mai târziu despre neamul şi satele lui Stanciul 
pârcălabul, trebuie să admitem că Stanciul pârcălabul din 1436 e 
totuna cu Stanciul .pârcălabul din timpul lui Ştefan cel : Mare -şi că 
el a trăit. câţiva ani şi după 1479 Mai. 19, când apare ultima! oră 
între boeri, şi după August 12,: când letopiseţul dela Bistriţa ni-l 
arată că a murit, E Imi arie din 7114 (1606) Aprilie 13 se spune. 

1 1. Bogdan D. St 1 p 121, Na tai 
2 lbid. p. 130. | i 

o BIbid, pi 133 ei 
4 Ibid. p. 134, ! 
5 Ibid. p. 136. 
6 Ibid. p. 138, ...... :.-:- : 
7 Îbid. si 219, 

8 Ibid. p. 228. Cp. şi ibid. 2 p. "246, 216, 299" (Gianczul castellanus de 
Albo Castro) '305, 306, 310, 324. 

9 In ed.l. Bogdan, Cronice inedite p. 42: : moroAe aka avrsera H RA 

neAtak EeuEph, Npr KCTABIL CA paBa BOXiA Rubati Azi, anedatiă pen 
ROEROAH HU CTanuSah BREAHriu npbeTrati CA: r Attih no He. Cp. ibid, p. 
74-15, Despre Creajna cp. şi mai sus p. 296, Asemenea Letopiseţul Ţării 
Moldoveiepână la. Aron. Vodă, cd, C. Giurescu, Bucureşti 1916 p.-64. 

-- 10 Bănuiala exprimată mai sus p. 237-238 că Stanciul pârcălabul ar putea 
îi totuna cu Stanciul Ponici o parăsesc cu totul, căci sânt persoane deosebite,
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că logofătul Necoară Prăjescul este îiul lui loan Prăjescul, nepot lui 
Toader visternicul şi strănepot Stanciului pârcălabul 1. De aici aflăm ca 

frate al lui Stanciul pe 'Ivanco pitarul. Pe fiul Anuşcăi. şi feciorii lui: 

Ivanco îi găsim stăpâni în satul Fâşcani, de pe Crasna, în 7036. 

(1528). Aprilie 42. Urmaşii Anuşcăi şi ai lui Ivanco (fraţi ai Stan- 
ciului pârcălabul) îi găsim stăpâni în acelaş sat şi în 7055 (1547); 

Aprilie 33. lvanco trăia şi în 1507. Inir'un document din acest an, 

7015.:(1507) Martie 14 e vorba de Ivancul şi nepoţii săi de frate, 

feciorii Stanciului: pârcălabul, anume Mârzea5, Toader6, Andruşco,. 

loan, Marica şi Fedor, că vând satul Grigoreştii de pe Sireti, a- 

mândouă -judeciile, “Acest sat era dat -acestui: neam de Ştefan cel: 

Mare. Prin uricul din 6997 (1489) Octomvrie 14, Ştefan Voevod 
cumpărând satul, Toporăuți. şi Grigoreşti, pe Sireti, amândouă păr-- 
ţile, le dă fraţilor Stanciul, Ivanco şi Isaico Starostici, fiii lui Fedco. 

Starostici, nepoţii lui Mihul Starostici şi strănepoţii lui Giurgiu dela: 
Frătăuţi, în schimbul altor sate ale acestora7. Deci Stanciul Sta=.. 
rostici este Stanciul pârcălabul. Stanciul împreună cu fraţii Ivanco- 
şi Isaico: apar şi'în 6998 (1490) Martie. 168-şi în 6999 (1491). 
Fevruarie 269, ca urmaşi ai' Giurgiului dela Frătăuţi. El apare. şi! 

în 6990 (1482) Martie 1510, 6992 (1484): Mai 1311. Dacă în a-. 
devăr, Stanciul trăia şi în 1491, el trebuie să fi fost foarte bătrân 12,. 

Avem astiel -un vechiu scoborîtor. din: „Albul, din vremea descăli= 

catului, Fiul acestuia, Dragomir Albul şi fiii acestuia, "Toader, Du- 
mitru,- Petru; Mihail: şi Giurgiu (dela Frătăuţi) sânt pomeniţi în u=. 
ricul 'din 6901: (1393) Noemvrie: 17 13,. Dela aceştia nu cunoaştem 
decât pe urmaşii lui. Giurgiu şi un singur urmaş al lui Petru, Man- 
ciul 14.. Urmaşii lui Giurgiu sânt: Ivaşco, Steţcu 15, Danco şi Mihul 

1 Arhiv. Stat. laşi, Tr. 1765, op. 2014, dos. 4, fila 377 r. Buletinul Ion. 
Neculce, fasc. 6 (1927) p. 102. 

2 Ghib. Sur. 18 p. 134-136, ÎN | î: 
"3 Ghib. Sur, 19 p. 1-2. 

oa Gib: revista Teodor Codrescu (aşi) 1 (916) p. .99- 100, Sur, 18 p. 103- 

5 În suret greşit: Mânzul. : i [i 
6 Toader visternicul, din timpul lui Petru Rareş. | pr 
7I. Bogdan, D Şt. 1 p. „380-381. ERE 

_8 Ibid. p:.425, : CI ca i 
9 Ibid. 5 458-461. i . Ta „i 

„4 10 Ibid. p. 260, - . pi. o, 
a Ii Pr 281, Te pa , . 

p. p. şi Revista codor Codrescu laşi 1 1916) p. 110, 
- 13 Vezi mai sus p.'13-15.- « i) « ) p i 
+. 14 Cariera lui Giurgiu vezi-o .mai sus p, 244-248. n m 

15 Acesta va fi.dat numele satului Steţcani sau Teţcanii,-€ “dirt “jud, Ro- 
man, pe care îl găsim în stăpânirea urmașilor lui Stanciul rcălabul, 
vede din uricul din 7114 (1606) Aprilie 13 adus mai sus. P Cum se
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“Starostici. Fiul acestui de pe urmă este Fedco Starostescul, tatăl 

'Stanciului î. Alţi urmaşi din acest neam îi găsim în 6996 (1488) 

Martie 152. Tot din acelaş neam făceau parte Ana şi îratele ei Do- 

'brul logofăt, cărora Stanciul, fiul lui Fedco Starostescul, le e ară- 
tat nepot, cum se vede din uricul din 6990 (1482) Martie 153. 
Am avea deci spiţa următoare: | 

„Neamul. lui Giurgiu dela Frătăuţi : - 

PF Albul o î- i Sa ) 

-%* Dragomir Albul 

  

  

      

    

  

a a St 

„a Ciurgiu dela Frătăuți (Staroste) 

iu pa D sii 

    

  

î să E, 37 Mihuţ > : 

„4 "îi 1, Starostici., 

tii „Fedco . 
„  |Stărostescul 
m cai 

    

2 pi 4... Coste Tătăraş iii: 2 i |. i bi 

ete ri e az zi [O m RI Ra La a L 

  

  
* . + . 

5 fiti Stânciul =! Ivanco '--! Isaico 
„pârcălabul «ci: 

  

ii 
p- . 

Ă por el 

ue Ștei 
pa EDER 

  
pi 

1 Mihail Starostici, din divanul lui Petru Voevod, din 6964: (1456), 
„care apare în şirul boerilor departe după Stanciul, cred 'că 'nu e: bunul Stan- 
ciului pârcălabului, ci vre-o rudă de a acestuia; coboritor însă tot din Giur- 
„giu dela Frătăuţi. Ştim că un nume, în 'acelaş:neam, se repetă mult, . Hurm, 
Doc, 2? p. 669, ec 

2 |. Bogdan. Dşt. 1 p, 331—332, : îi: iu 
3 Ibid. p. 260. PE PI 
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| 2. 

1436 Mai 3. 

„: uie şi i Ştefan Voavozi. dărulese. sate lai loan Cantes.. 

„Ispisoc sârbesc dela Domni lie Şi lratesău Ştafan Voevod, 

tălmăcit de Gheorghie Evloghie dascalu, miluind pe Ivan Cauteş- 
5 cu satul Ileiaşăştiil pe Cobâlea, unde iaste casa lui şi un loc din 

pustiiu la moara lui, ca să-s facă lueş sat. 

Iar hotarul acelueş sat şi acei pustei să fie după hotarul ve- 

'chiu, pe unde au umblat di vac. | 
6944 Mai 3“, 

Regestul acesta l-am scos din o carte de judecată. din 1826. 
Martie 202, în care e vorba de o judecată pentru despărţirea hota-— 

„rului moşiei Ruşii a Sfintei Episcopii a Romanului de cătră moşia 
Neguşănii răzăşească, precum şi pentru despărțirea Neguşănilor de: 
cătră Căuteşeni, care sânt la ţinutul Romanului. Pentru Căutişeni, 

„ibid. un regest al unui uric din. 7043 (1535) Martie 3, dela Petru: 
__ Voevod. Un regest mai necomplect ca cel dat de mine mai susa - 

publicat Ghib. Sur. 5 p. 181 şi reprodus în Sur. 18p. 153. Acest: 
rezumat se află şi în I. Bogdan, D.. Şt. 1 p. 124. Documentul e 

menţionat în Uricariul 6 p. 229 şi în Arhiv. Stat. laşi, Anaforale: 

p. 64-653. Vezi şi N. Iorga, Basarabia noastră, 1912, p. 21. 
"“E vorba de satul Căutişeni (Căutişenii-luraşcu, Căutişenii 

Burchi, Căutişenii răzeşi, Căutişenii Giosanului, din comuna Negri,. : 
judeţul Roman4. In regestul documentului dela Petru Rareş, din 
7043 (1535) Martie 3, se întăreşte Sofiicăi, fata Maricăi, nepoata 
lui Ivan Cauteş, jumătate de sat (Ilieşeşti) partea de jos şi jumă- 
tate de moară : şi jumătate de Poiana lui Cauteş „care moşie să 
numeşte acmu'Căutişeni“. Satul îşi are numele de la Cauteş. Un. 
fiu al acestuia poate e Luca Cauteş, ginerele lui Stan Babici, şi: 
care e pomenit întrun uric din 6975:(1467) Octomvrie 25, Al. 

„ doilea sat al lui Cauteş, lIleiaşeştii este poate unul din satele de- 

:"1 In a regest: “leiuşăşti, - 
Et 2 Este în colecţia 'mea. 

„3. Condica aceasta: de : Anaforale. este fără. număr; 
4 Dicţ. statistic al României 2 p. 792, Frunzescu pie ionar to o fi - 

p. 103. Harta stat. major, planşa Icuşeşti. .. : , țio 9p gra Ie 
51 Bogdan, D. Şt. 1 p. 121—124,
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prin prejurul Căutişenilor, care şi-a ' schimbat numele cu :vremea, 

sau poate este satul îlieşti (din Ilieşeşti), din comuna Ciumaşi, 
judeţul: Bacău 1. .Căutişenii sânt la maârginea judeţului Bacău. Satul 

llieaşeşti, arătat la Cobâle, este foarte vechiu, şi are numele dela 
un: llieaş 2.' Regiunea este locuită din adâncă vechime, Satul: Ruşii, 
de alăture, după regeste :de .urice, aduse în cârtea de judecată, de 

care a fost vorba mai sus, din 7030 (1522) Martie 10, 7072 (1564) 
Aprilie 10, a. fost :stăpânit.şi de Fete Gotcă, boerul .lui Ştefan cel 
Mare şi pârcălab - de - Cetatea :Nouă, de fiul acestuia Moghilă, şi 
mai înainte. de -dânşii de Balicioaea, cu uric dela Alexandru cel Bun, 

a 145. m i 
1436 Mai pa 

Ilie şi Ştefan Voevozi dăruiesc boerilor Duma Uranie şi fratesău 

Petrică un loc de. pustie, peste -ichel, anume : Cobâlca, 

„ Bezinu, “Samboala, -Teleşău, şi Peresecina, 
o Daia 

“ Surăt dela: ieş şi. Şietan' Voevod di leat 6944 Mai 4 

„Facem: înştiinţare, pentru adevărată “sluga noastră dumnealui 

Duma Uranie, că slujind 'mai înainte răposatului: părintelui, nostru 

cu dreaptă şi .credincioasă, slujbă, iar. astăzi slujeşte nouă cu 'drep- 

tate şi cu credință,: pentru ;.care şi „noi văzând a lui. dreaptă şi 

„credincioasă : :Slujbă, l-am. miluit; pre. dânsul, -osebit. de altă milă. şi 
i-am dat întru al .nosiru pământu' locu din: - pustiu, lui. şi frăţinisău 

Petrică, pe de. ceea parte de, Ichel, anume Cobâlca,. din vâriu până 

în gură *3 şi Bezin din vârfu până în gură: şi Samboala. şi 'Teie- 

şău, din vârfu până; gură *. şi. Peresecina,: din vâriu „până :în;gură 

„Şi câte, sate. vor pute ca să-şi facă, „acelea „ca:să fie. lor, în. parte 

dreaptă, uricu cu. totu . venitul, “lor. şi feciorilor, lor, nepoților şi 
a II . , 

da i ze e RR ti a Sica. 

1 Dicţ. statistic, al. României 1 pi :60, Frunzescu, Dicţionar topografic 
p. „244, În jud. Bacău, com. Ardeoani, este un alt sat [lieşti, ibid... .. 

« - 2 Cp. satul Ilişeşti, din districtul Gura: Humorului, Dicţ: geogr. al Bu- 
covinei, de Grigoroviţă p. 117-118, . Harta. Bucovinei, de Ed. Fischer. Acesta 

este pomenit. întrun document din 6998 (1490) Martie 15; upzKwWB; Hala 

“titi, 1, Bogdan, D. Şt. 1 p. 407, 416. Altul a fost în jud, Fălticeni (fost 
'Suceava), pe.Sireti, pomenit întrun” uric! din 7007 (1499) Noemvrie '23, care 
fusese sub Alexandru cel. Bun-al lui ilieaş Cârjevici, ibid, p; 153-159, Un sat 
Ilişeuţi, numit “Tescani, în ţinutul Hotinului, e pomenit , intr un document din 
1577 Fevruarie 6, [.. Bogdan, D.'St.:2:p. 231.: -: 

3 Partea cuprinsă între * o dau după L. T, Boga. 

10 

15
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strănepoţilor şi -a totu neamul” lor, ce să va a alege mai i aproape, ne- 

răşuit nici odată, în veci. 
:. Yar hotarul-'să fie, la. “câte sate vor. ti pe acel tecu, câtu va 

pute fi de agiuns: fieştecăruia satu. : i 

:.Şi spre. aceasta este. credinţa Domniei mele, de mai. sus scrisă, 

ie. Voevodu şi Ştefan: Voevodu, şi credința tuturor boerilor noştri 

-a mari. şi. mici: „iri 
lar după :a. noastră. viaţă, « cine. va î Domnu Țării aceştie, să 

nui strice 'a noastră danie :şi miluire, .: ce '.mai.alesu să dea şi să 

întăriască,.. de ; vreme ce :noi. am dat lor,.pentru a lor. dreaptă şi 

credincioasă slujbă. 
lar-pentru mai mare credinţă şi întărire a acestor de mai 

__Sus scrise, am poroncit cinstitului şi credinciosului boeriului nostru 

15 

dumnealui loan vel logofăt. să 'scrie şi a noastră pecete cătră a- 

ceastă carte a noastră să o lege. 

| Suretul de mai sus a fost” publicat:în: româneşte, cu tradu- 
cerea în ruseşte, trimis de P. N. Teodorov, gubernatorul de răz- 
boiu al Basarabiei, în Zapiski odessk. obşt. 5 (1844) p. 235, cu 
titlul '„Suret de 'la Ilie Voevod, leat sna, (în loc de sua) Mai 4“, 
pentru suma Mai '4, care.a fost. în original, ' De aici a fost re- 
produs: în Uricarul: 3 (ed. 2-a) p.:114-115,. de-cătră episcopul 
Melchisedec. Duma! Uranie aici e Dema. - Tot din: ediţia rusească 
a fost reprodus, 'în'rezumat, de Z.::Arbore, Basarabia p: 14, cu 

. data 6904. Despre acest. document.se pomeneşte într'o hotarnică, 
de “unde 'se' fac: extrase în N: Iorga, Stud. şi Doc. 16:p. 400: 
„Hotarul Bezănului s'au cuprins: în hotarnica Telişăului, : fiind din 

vechile, vremi tot un hotar, după cum arată uricul' cei vechiu di-la 

Ilie: Vodă şi Ştefan Vodă, ce-au fost fraţi, 'fiii răpousatului Alexan- 

dru Vodă cel bătrân, din” 'velet '6944 Mai'4“: Vezi şi N. lorga, Ba-: 

sarabia noastră,:1912, p. 20:21. Un 'regest al uricului se află în 

L. T. Boga, Doc. Basarabene 4 (1929) Chişinău.p..6-7: „Peri- 
lipsis de -pe ispisocul Domnului Ilieş şi Ştefan: Voevod din Ist 6944 

Mai în 4, în cari scrie. că au 'miluit: pe. Duma: Uranii şi pe fratisău 
Petri. cu aceste moşii şi loc 'de pustiu: pi de: ceea: parte de; Ichel, 
însă. Cobâlca din fundu până în gură ; şi Bezin, din furidu până în 
gură şi Samboala şi Teleşău. din fundu până: în. “gură şi Perisăcina 
iară din: fundu până în gură, câte sate. vor: putea să:şi: facă“, 

Satele de care, „este vorba în. documentul! de: mai: Sus. „sânt a- | 
DIR
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proape unul de altul, în judeţul Orheiu, de dincolo de Prut, la Ichel1. 
Aici se află Cobâlca, vale, pârău,. ce dă în Ichel şi. tot aici şi sa- 
tul mare cu acest nume2. Satul şi-a luat. numele de la acel al! 
văii, cum ne arată şi uricul.— Aici se află şi satul Bezâni,- Bezâna, 
în 'volostea Cobâlca 3.— Teleşăul este: o vale, 'pe care se află sa- - 
tele Bezâni, Camenca şi. tot aici. şi satul Teleşăul, tot în volostea 
Cobâlca 4.— Aici şi Peresecina' sat mare de răzeşi, în volostea Co- 
bâlca, aşezat în' valea Micleştilor 5. - Peresecina - e în . legătură cu 
rusul nepeckun, a tăia, care ne arată” începutul tăerii de păduri în 
codiii de la Orheiu, pentru aşezările oamenilor, —Samboala nu o Bă 
pot: identifica. . -.; -- 

- Importanţa! documentuliai « e şi aceia că ne  arată-a regiunea L 
Chelului locuită de Români, chiar la începutul veacului al XV-lea. Pe 
aici,: ceva -mai' jos, - pe chel este: şi - satul “Păşcani,. :despre : care 
vorbeşte uricul din -7003, (1495) Martie : :13, când se întăreşte sa- .! 
tul iilor” lui Hodco - Paşean, + "vezi L. T Boga, Doc. "Basarabene 4 
(1929), Chişinău, p. 14-15, ai a i 

Busenva.. 1436, Mai 2. | 

alia. si Stefan Voevozi. dăniiesc: lui Stan. Babiei şi ratlor 3 săi : 
satul Gicovul de. Sus, : SR 

  

Din mila lui Durunezeu, Noi lie Voevod; Domnul, Tăzii Mol: 
dovii şi fratele. Domniei : mele. Ştefan: Voevod,. cunoscut facem. cu 
această carte a noastră .tuturor, cari vor:vedea-o.sau 0 vor. auzi 
citindu-se, pentru acest. adevărat: boer, : credinciosul nostru' pan 
Stan Babici: şi; fratele: său, pan Iachim: şi :alţi fraţi ai 'lui, “Andriaş,. 
Simeon şi Iurie, că. ne:au- slujit nouă cu - dreaptă: şi 'credincioasă 
Slujbă. Drept aceia, noi văzând a .lor dreaptă “şi 'credincioasă Slujbă 
cătră noi, l-am :miluit.pe dânsul şi: pe fraţii săi cu osebita noastră. 
milă şi le-am dat lor în Ţara- noastră a: Moldovii un: ssat,: anume 
Jicovul, de. sus, să; le fie lor! uric: cu tot venitul, nestricat niciodată 

IE a Du ii 
1 Vezi mai sus p. "314, 

„„„. 2 Dic. geogr. al Basarabiei, p. 69, Harta „Basarabiei, de Nour. 
i: -8'Ibid. p. 29, Pentru alte: Ştiri” vechi, la acest - sat, Ni- Iorga,” Stud, şi 
Doc. 16 p. 392-401.: i : , Ia AR 

4 Dicţ. geogr. al, Basărabiei p. “20, 
- 5 Ibid, p. 163. 

10.
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în: veacul veacului, lor. şi copiilor lor şi nepoților lor şi strănepoţilor 

lor: şi răstrănepoţilor lor: şi la tot neamul lor, care va îi mai aproape. 
1. *.-lar hotarul acestui sat să îie. „după vechiul hotar; pe unde din 

veac a.umblat.: - , 

„Şi la aceasta. este „credinţa. Domniei mele, mai sus şcrisului 
ie. voevod şi :credinţa 'prea iubitului frate al Domniei mele, Stefan 

Voevod, şi. credinţa iubitului; fiu -al:. Domniei :mele, Roman, - (şi 

credinţa. tuturor boerilor noştri ai Moldovii), credința panului Giur- 

giu. dela Frătăuţi şi a copiilor. săi, credinţa panului Vâlcea, cre- 

dința panului Isaiea şi a copiilor săi, credința panului Stan Bârlici, 

credința 'panului Uncleat şi a copiilor săi, credinţa panului Stan 

posadnic,. credinţa panului: Giurgiu Straovici, credinţa panului Şte- 

ful Jumătatevici * şi a fratelui :său pan Mândrea, credinţa panului 

“Lazor şi a fratelui său Stanciul postelnicul, credinţa panului Duma 
Limbădulcevici şi. a fratelui său Mircea,: „credinţa panului Cozma 

Şendrişorovici, credința. panului. Manoil, - credinţa panului. Vitolt, 

credinţa panului Forov, credinţa panului Băloş ceaşnicul, credința 

panului Berendei stolnicul, credinţa panului Nemirca, credinţa. pa- 

nului lacuş, credinţa panului Hodca de la Mamorniţa şi fratele său 

pan Leva şi copiilor lor, credinţa panului Boguş Nesteacovici şi 

fratele său pan Paşco,. credinţa panului Steţco, credinţa panului: 
Misa, credinţa panului Crâstea Negrul, credinţa panului Alexan- 
dru .spătarul, credinţa panului Stanciul” comis şi credinţa: tuturor 
boerilor noştri şi mari şi mici. - -- 

„lar după viaţa noastră, pe cine Dumnezeu îl va! alege . să 

fie. Domn al Ţării noastre. Moldovei, 'ori din. fraţii noştri, ori din 

copiii noştri, unul.ca acela: să nu strice dania şi întăritura noastră, 

ci mai vârtos să.:o' întăriască:. şi imputerniciască, căci noi: le-a am 
dat E lor, pentru dreaptă şi credincioasă. slujbă. : 

" Acela însă! care ar:vroi să strice dania: şi întăritura. noastră, 
unul că acela să :fie blăstămat de Domnul Dumnezeu şi de Prea 
curata lui Maică 'şi de 'toţi.sfinţii.: : te 

“ Şi spre: mai . mare întăritură 'tuturor: celor! de. mai sus scrise, 
am poruncit: credinciosului nostru: boer, Dieniş logofătul, să + scrie 
şi pecetea noastră să 'o lege cătră această carte a noastră.. 

"A scris în Suceava Petru Bârlici, în anul 0944 Mai 23. 

„Documentul. de mai sus, în traducere: germană, a fost publi- 
„cat de Wick. Woronetz und Putna. 2 p. 150-151; cu menţiunea 

că e scris în slavona bisericească, e pe pergament şi are. pecetea
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atârnată. El. a. văzut originalul, care la data'publicărei lucrării sale,. 
1886, era la .Mănăstirea Putna,. unde nu 'se: mai găseşte. E. rezu- 
mat şi în Catastihul scrisorilor Putnei de .Vartolomeiu' Măzăreanu,. 

publicat în Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 168, cu data 6944- 
Martie 23. La fel, de altmintrelea, au dispărut dela Putna şi uri— 

cele Vicovelor de sus, din 1443 August 3 şi 1466 Septemvrie 15, 

mistuițe cine ştie unde. .In Wick.. numele; sânt exacte: Stan 'Ba- 
bic, Ober Shikowa,.' Unklât, Shursh Straowic, Cosma Schendri- 
schorowic, Berendja, Chodek des  Mamuriners, Misa ele» care se- 

pot. „uşor reconstitui, : 
“Este vorba de satul Vicovul de sus, “sau Gicăvul de: s sus, dis- 

trictul Rădăuţilor, din Bucovina 1: “Satul; 'aşezat. pe: “malul 'stâng al: 

Sucevei, e pomenit: şi în uricul din 6951 (1443): August 32, Aici- 
Stan Babici e numit Stan din Gicov. E pomenit şi în 6974 (1466) 
Septemvrie 15, unde găsim neamul Babici că. vinde lui Ştefan Vodă 

satul şi-l dăruieşte” Mănăstirii: Putna. “Aici se “pomeneşte şi uricul | 
ce-l aveau Babicii, de; la Iieaş” şi Ştefan Voevozi3, Satul e pome-— 
nit şi în 6998. (1490) Martie 15: gumuin "HRWVB 4, “ui reproduce 
şi âici' sunetul” moldovenesc "5. Satul' se: “pronunţa: și. la “1436: aşă. 

cum îl pronunţă: poporul azi : itkov, "Vicov: eo formă literară. Pe 

malul „drept al Sucevei, în faţa Vicovului de sus, este Vicovul'de- 

jos5, care trebuie să fie 'tot' atât de vechiu câ! şi “celalt, cum ne- 

arată niimele Gicovul de sus, la 1436.' Vicovul. de: jos este pome=- _ 

mit în uricele din 6966 (1458) Martie 126, în 6987 (1479) Sep:. * 
temvrie 207, în” 6998 (1490) Martie, 158, “Amândouă” satele “sânt 
pomenite în 7011; (1503) Fevruarie 29. Aici era 'vama' cea" mică: 
a Sucevei, cum se vede 'din uricul din” 6996: (1488) Aprilie 3 10;. 

Numele şi-l are; probabil, în cuvântul aurz, bucată dintr'o stotă,. 

plural: viguri, “ dialectal moldoveneşte, gig, “giguri, Cip, jur), * 
ung. veg UI. and | Ie 3 Și 

1 Dicţ. geogr. ai Bucovinei, de: Grizoroviţă, p. 236, Haria “Bucovinăi, 
de Ed, Fischer. 

2 Wick. ÎVoronetz und Putna 2 p, 151- 152; 
3 1..Bogdan, D „Şt. 1p. 1M1- 112, Ă IN fe E 
“4 Ibid. p 407,: 420. - 
5 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grizorovt p. 297-238. Harta Buco- 

vinei, de Ed. Fischer. | Na Ri , 
„6 L Bogdan, D. Şt. 1 p i 
-1-Ibid, p. 233 şi altul pa ta ta 

„..8 Ibid. p,. 419: unui, RWE, aan prea 
9 Ibid. 2 p. 215, 

: 10 Ibid. 1 p.:333: MAADE 'MHTO. Ha!  esuari AO "EET 0 tutore, 
11 Cp..I. Bogdan, Relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu “Tara: 

Ungurească 1905 p. 383, acelaş, Doc. mold. în Arhivul Braşovului, Bucureşti,. 
1905 p. 4. 

pei
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Numele poate este în. legătură! cu împrejurarea că era vamă. 

Pentru Stan Babici vezi uricul din 6943 (1435) Octomvrie 
18, unde i se întăresc. alte sate 1. 

e 
“Vastuiu. 1436 lunie 3 aa 

Ilie şi ; Ştefan Vozvozi “dăruise boerului Mihail Stângaciu sate, 

„la Bogdana, la. Smila, la Iubana, la Chegheaci; la. Jeravăţ, 

- ia Bârlad şi locuri. din pustie. Iar fratelui acestuia, 

„lui Giurgiu Bilea satul lui la Mileatin. | th 

a aiale)rie: GRîe Mn, HAfa "Roensăa "n “coa() recrea AH ct 
pana ROERCAA . roenesapu,. Sean MoaAAeRou HUMAN SHAMEHUTO,, „ne 

ursun, oate rol) HECTAR “casta “uaura nau aanas, “Crzurauz 
10 catina np Eat CTENCUHRUIOMS VTUY, HauleMS_H anu(c). HAM! CAS- 

KUTA NpaReR. “n BEpnoR, caSat&eR, Taz Ani na brune ere MI pABCR 

"n REpHieIs CAS:RBEIR AO “ua(e): AASBAAN ecaut ere WCOBHOIO "mafe)rit HALUER 

n Adani ec EMS o Hatuieti SÂMVAN CEAA HA Ma; HA soraank Tae (er) Baaad= 

HA u chitiz APARANOBS. n na canak ceai pSiuunHo n. Keaie AAna= 
“15 ciezu n ma, Eau eScatiit ui HA. RETAUZ . Ha noTo(k).. RPBHHUAMR TAE . 

BbIAz Wata aABSaz. u NORhIULE „Mântein n ua, Reraua -a'kera w(7) 

nSerunu nonnie 'npSua. $ Rpz una neASutaSao HU -DOHHRE KpzHiiiţa 

BEAHRAA H tt AepaBua „CeAHue, suarpe(at) MERAS. nene(a) Mpueatz 
" „AGETBIA& nETpoMz Ha, EpzAaA E, tAHo. m'EcTo. MERAS atSpuinueata 

"20 vu BaKCZN ENE cu NORAIUIIE, ROBHIAA, TAE că CHAT), "TpH, AOAnnni, 

mere w("7) serii. Tor ECE mo Rh EMS cVpuna ca Bela AK 
AVAMZ EMS u AETEMA ere. a ete ( B)parS tre :nSpi8 nu CEAO tre 
w('7) mnab(ruua 5 wnpe(u) “eranrausaa, a Bi EMS 9 pu ea. BIi£ 
nuic(anoz) NpABoMz, NS un A kremz £ro ui SHSuaToM(a. srou “pas 

"25 uSuaroma n(p) n npamsparoaa 'ri(x) n geems. "PAS H(X), uenops= 
WIEHO HHKOaHziE Ha RER a XOTapz "Thai cemaz cz Reka CROHAMI 
CTAphIMH XOTapaui KSAn u3 B'kka WI Baai, â.XoTapz nseruutk OARE 
BZ3MorS(T) WHRSTU UOTPHIpE CEAA acen(r). aa ro (cr) wkpa Ha 
MISTO TCCTBA BWIIUENHCANHOrO Hala RocgoA(L:) nn crebana BOELOAbI H 

130 sei namn(y) OIapz, Rtpa nana: „Erau n ara ere, EEpA nâa 

-.1.Vezi' mai: sus p. 420-423, | A E - 
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2NSp:Ra paToueRSro HI ÂETU ro, Rpa (ia) RPZCTH AROPHNRA n Akai 

£re, Rbpa Nana ucata Hi Akai ere, &Epa nata Saua (A)zoprunita ui ARTEH 
ere, &'bpa mană Herpitaa, B'lpa” nana KRoCTE Aparsmiiiuă, BEBA NaHa 

SukabTra, R'kpa Hand A439pa. Hi EDATA ECO Iata cTanuSaa, BEpa NaHă 

mSpita niaTpa, Rkpa naită ASatni upzueas 1, Bkpa nana cHaewua 'TSg-: 

REA, Bkpa . Dâna BOPAanA CTOAHNEA, BEPA Nana BanuSaa H EpATa Er 

nana tmebSaa, Bkpa nana aaBa WauiHHkA, Ekpa nata Nera cnzTapa n 

E'kpă Dana cTauuSaa Romica .n &kpa Bck(p) Beta) Haun(y) mea 
- AABERI(X) ni Beankni(5) 4 Maani(0). a no nauieme :xunork K'TO BSAr(T) 

TOCNOAAGE Hate SEMAN AMCAAdECEOH. w(7) Akren name) nau w(7) 

EpaTin Hatuu(X) man w('r) nauiero 2 natatene,BS(A) K'To Koro.BA ia- 
BEpETA BITI re(7) ue En n (a) nenopStum(a) HANIEFO Adătiă dan W19 

BhI H(M) STepaAnaz ii Sipknitaz, SanSite Aaant. ecou Ma Sa u(%) n pa 
ESI hi EkpuSIO CASES. A Ha BOAUIEE OVTEPZ:EA cuie TOAS ECEAS Ehiluc= 

NHCANHOMS Btakani cca caSsk nanemS E'kpuems nan$ WatuERII Acpe- 

" SETS upnekenTrui nauS neua(7) K eemS anicTs nduueats, „Suta ne) $. 

_BacaSH & at(7) SĂ, k(H) o - eee 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu; Noi Tie Voevod şi fratele: 
Domniei mele Ştefan Voevod, Domnii Ţării. Moldovii, facem cu-. 

noscut şi cu această carte a noastră tuturor, cari vor căuta la dânsa; 
Sau o vor auzi: citindu-se, că. această adevărată slugă 'a noastră,. 
pan Mihail Stângaciu a slujit mai înainte sfântrăposatului părintelui. 
nostru şi. astăzi slujeşte nouă cu. dreaptă şi credincioasă “slujbă. De. 
aceia, noi văzându-l cu dreaptă şi : credincioasă slujbă cătră .noi,. 
l-am miluit cu .osebita noastră: milă şi i-am dat, în: Ţara noastră,. 

satele, anume, la Bogdana, unde este Bălan şi. fiul lui Drajan, şi 

la Smila, seliştea lui „Roşca şi Chilia lui Manasie, şi la lubana, Su- 

seani şi la Chegheaciu, la: pârăul . Fântânilor, “unde a: fost Oană. 
Albul şi mai în sus' Maneşti şi la Cheigheaci, locurile din. pustie: 
mai jos de Prun, la fântâna Peducelului şi: mai în jos Fântâna cea. 

„mare şi la Jeravăţ, seliştea Fundeştilor, între popa Mircea şi Petru. 
Lungul şi la Bârlad, un loc, între Leurinţi şi Bâcsăneşti, şi. mai în. 

sus de Cobâla, unde se întimpină trei „văi, loc din pustie. “Toată 
aceasta să-i fie. uric cu tot venitul, lui şi copiilor lui, Şi. încă. şi, 

fratelui său Giurgiu Biţea satul lui dela Mileatin (?), aparte de 'Stân- 
gaciu, să-i fie lui uric, cu dreptul scris mai sus, lui şi:copiilor lui. 

1 Sic. CI a II „i IE 
2 În original. Hate, N Du DI A 

15:
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şi nepoților lui şi strănepoţilor lor şi răstrănepoţilor lor şi înire- 
sului neam .al lor, nestricat niciodată,. în. veci. 

[ar hotarul acestor sate; cu toate hotarele lor vechi, pe unde 

„au “umblat din. veac. lar hotarul pustiei cât vor putea s să, irăiască 
patru sate, în destul. 

--Şi la. aceasta este credinţa. Domniei noastre, mai sus scrisului 

ie Voevod: şi-a lui Stefan Voevod, şi credinţa boerilor noştri,.cre- 

_dinţa panului Vâlcea: şi a copiilor lui, credinţa panului Giurgiu dela 

Frătăuţi: şi a copiilor “lui, credinţa panului Crâstea vornic şi a co- . 

piilor lui, “credinţa-- panului 'Isaiea şi a copiilor lui, credinţa pa- 

nului Hudici vornic şi a copiilor lui, credinţa panului Negrilă, cre- 

-dinţa panului Coste a lui Dragoş, credinţa panului Uncleată, cre- 
-dinţa panului Lazor şi a fratelui său pan Stanciul, credinţa panului 

“Giurgiu Piatră, credinţa -panului. Duma Negrul, credinţa pânului Si- 

meon Turcul, credinţa panului Bogdan stolnic, credinţa panului 

;Banciul şi a fratelui său. pan Şteful, credința panului Albu ceaşnic, 

credinţa panului Petru spătar şi credința panului Stanciu] comis şi 

-credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Ţării noastre Mol- 

-dovii, din copiii noştri: sau din fraţii noştri sau din seminţia noastră, 
-ori pe cine Dumnezeu 'va alege să fie, acela să nu le strice dania 
„noastră, ci să le întăriască şi înputerniciască, pentru că le-am dat 
„pentru a lor dreaptă şi credincioasă slujbă. : 

“Iar pentru mai mare întăritură tuturor acestor mai sus scrise, 
am poruncit Slugii noastre, credinciosului pan Oancea logofătul, să : 
ee pecetea noastră cătră această 'carte a noastră. - 

„Olel a scris, în Vaslui, în anul 6944 Iunie 13. 

 Pergament, « cu. pecetea pierdută, la . Acad. Rom. XL/2. O 
foarte bună - copie la Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. E 
citat de acesta în- Cnejii români, Anal. Acad. Rom. seria 2-a tom, 

:26 (1903). seci. ist, „p. 27, apoi de Radu Rosetti, Pământul p. 
110, 138, 164. . 

-- Unele 'din satele boerului Mihail Stângaciu se pot identifica. 
Bogdaria este numele unui. „pârău din judeţul 'Tutoval, pe care se 
află satele cu acelaş. nume 2, Pe el se afla satul „unde este Bălan 

- 1 Dicţ: statistic al României 2 p. 970. -: N 
2 Ibid. Frunzescu, Dicţionar topografic p. 51, Iacov Antonovici, Isto- “ria comunei Bogdana, Bârlad 1905. Pâriul e pomenit şi într'un uric din 6961 -(1453) Iunie 12, Ghib. Sur. 1 p. 164. Apoi în 6976 (1468) Septemvrie 24, 1, „Bogdan, D. Şt. 1 p. 130. Asemenea î în 6977 (1469) Octomvrie 20, ibid, p. 138.
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şi fiul lui Drajan“. .Locul nu se 'poate identifica.: Tot în judeţul 
“Tutova este pomenit satul popei Iuga, „Balan din Strâmba“ întrun. 
uric din 6939 (1431) Aprilie 301. şi în altul din 6942 (1434) A- 
prilie 242, apoi în 6944 (1436) Dechemvrie 73 şi în 6947 (1439) 

- Aulie 24. Acesta este poate satul Bălăneşti dintrun uric din 6951 

(1443) Mai 145. Un sat Bălăneşti, în ţinutul “Tutovei, este pome- 
nit întrun ispisoc dela Bogdan Voevod, din 7018 (1508) Septem- 
vrie 21, prin care. se întăreşte lui Dragoş vornicul un sat pe laura, 
anume Bălăneştii, unde au fost jude Bălan şi alt sat la gura Strâm- 

“bei, pe Tutova, unde a fost jude Toadăr6. Numele Drajan e:neo- 

bicinuit. — In apropiere erau locurile de pe Smila, un pârău care 
se numeşte .azi Simila şi care :se varsă în. râul Bârlad, în sus de 
oraş. Seliştea lui Roşca este cred totuna cu. satul Roşcani, po- 
menit în hotarnica Bârladului,. din 7003 (1495) :. noiun:ne: poa 8. 

Satul a dispărut, dar a fost lângă Perieni,:unde a rămas Valea 

Roşca 9. Nu departe era .Chilia lui Manasie, aşezare religioasă, fără 
îndoială, cum: ne arată; şi numele - fostului stăpân al Chiliei. Vezi 

pentru aceasta satele Chilieni din comuna Mireni, judeţul “Tutova 10, 

fără să. cred că locul 'din 1436; trebuie identificat: cu al acestor 

sate, — Pe lubanall era satul Suseani, care este şi azi în comună 
'Băcani, judeţul Tutova, în apropiere de satele celelalte :ale lui Mi- 

Cp Bogdana, dela Bacău, pomenit înteun uric din: [e (168) Aprilie. , 
îbi p. 34 
pd Vezi mai sus p. 315, rândul 6, p, 316, Aa 
e 2 Ibid, p, 383, rândul 6, p. 385. e 

„3 Hurm. Doc. 1* p. 868, . Pa i Ma 
4 Ibid. p. 876, - : . . LI 
"5 Ibid, p. 882, 

6 Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr. „54 fila 43v. Două sate Băiinesti sânt 
în i Tecuciu, Dicţ. statistic al României 2 p.. -810, 878. „Altul e în jud. Neamţ, 

“ibid, p. 634 
-'7 Harta stat, major planşa Bârlad. Pârăul. e des pomenit” în'uricele vechi. 

Așa î în 6952 (1444) Iunie 18, Ghib. Sur. 2 p. 210. In 6976 (1468) Septemvrie 24 : 
ema, 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 130. Apoi în 6999 (1491) Ianuarie 16: 

ma catitaeii, ibid. p. 447. În acelaş an, lună 'şi zi: pe Simila' „unde au fost 
Mihai, din sus de Bălaciu“, ibid. p. 455. Acest sat e identificat de |. Bogdan 
între Băcani şi Suseni, acesta din urmă tot al lui Mihail Stângaciu. Poate 
“Mihai de aici să fie tot una cu acest boer. E pomenit pârăul şi în hotarnica 
Bârladului, din 7003 (1495), ibid. 2 p. 63, etc, etc,. : am 

8 1. Bogdan,. D. Şt. 2 :p. 63, 65, 67. „ ID ” 
9 Ibid. Harta stat. major, planşa Bârlad. Sate. cu acest nume, i în Mol- 

-dova, sânt îi jud, Botoşani, laşi, Covurluiu, -Dicţ. .statistic al României 1 p. 
110, 484. 254. Apoi dincolo de Prut, în jud. Bender, Chişinău, Orheiu, Dicţ. 
geogr. al. Basarabiei, p. 178, Harta Basarabiei, de Nour.. Un sat Roşcani a 
fost la Neamţ, pomenit întrun uric din: 6944 (1436) Aprilie. 12, vezi mai sus 
p. 427 şi în 6966 (1458) Octomvrie 10, 1. Bogdan, D „Şt 1. p.. 2 2, etc. 
„3.10, Dicţ, statistic al. României 2. p. .968 

il Vezi” mai sus p. 389. lubana, lbana e pomenilă şi în alte urice. vechi: 

DE
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nail Stângaciul î. Satul poate să. fie din veacul al XIV-lea. — La 

Jeravăţ2, în aceleaşi: părţi ale Tutovei, dar în jos de Bârlad, era 

„seliştea' Fundeşti. 'In: aceleaşi părţi este satul: Fundeanu 3.: Este 

poate 'seliştea  Fundeanii, pe Bârlad, din 7003 (1495) Ianuarie 124. 

Pe Jeravăţ, în comuna Bălăbăneşti, : judeţul Tutova, este. şi satul . 

Lungeşti, care ne aduce aminte :de satul lui Petru Lungu, din 1436, 

lângă care era: seliştea Fundeşti. Despre Popa Mircea ne aminteşte 

satul: Popeni5;— Pe Bârlad, în' apropiere deci, Mihail Stângaciu 

avea un loc între Leurinţi şi Bâcseneşti; pe care nu le pot identi- 

fica cu vreunul din cele de azi. Pe: aici era şi Cobâla, pe care am 

întâlnit-o şi “în uricul din uricul din 6922 (1414) August 2, în a- 

ceste părţi ale. “Tutovei 6. — Alte sate erau dincolo de Prut, la Chi- 

gheci. Acesta 'e numit azi Tigheci, vale şi pârău, în judeţul Izmail, 

pe care e şi satul: cu acelaş: nume7. Nici unul din satele din 1436 

numai este astăzi. Satul dela pârăul Fântânilor, unde a fost Oană. 

Albul, ne'arată un vechiu stăpân dela începutul. veacului al.:XV-lea.: 

sau 'şi. mai înainte: — Asemenea aşezare. străveche ne arată şi nu-" 
mele. satului Mărieşti8, Peste Prut, nu departe de aceste locuri dela: 

Tigheciu, este pomenit în 7010 (1502) :lulie 2, iezerul Cerlenul şi: 

langă dânsul satul Balinteşti şi din jos de acesta seliştea Manei. 

„în gura” Frumuşiţei“ 8. 'Tot. dincolo de Prut este probabil: satul 

Măneşti dintr'un uric din 6987 (1479) August 119. Satul îşi are 
numele dela Mane şi poate. să fi fost şi în veacul. al XIV-lea. — 

Foarte interesant este numele stăpânului de sat dela Tigheciu,. 

Aşa în 6942 (1434) Aprilie 24 loc. cit. apoi în 6944 (1436), Septemvrie 19,. 
Arhiv, Stat. Bucureşti, (adus dela Câmpina) : ta ARBank. Apoi în Dechem-. * 

veie 7: ha ABant, Hurm. Doc. 1!: p- „868, în 6997 7 (1489) lanuarie 25:. 

ioan, 1. Bogdan, D: Şt. 1'p: 371. 
: 1 Dicţ. statistic al României 2 p. 970. , 

“2 Vezi mai sus p. 107, unde e pomenit într” un uric . din 6022 (1414); 
August 2, Ca „Jiravăţ este pomenit într” un uric din 6944 (1436) Septemvrie 19,. 
vezi mai sus, : -: 

, "3 Dicţ. "statistic a României 2 p. 958, Cp. tot î în jud. Tiitova,; satul 
Fundătura în com. Popeşti, ibid. p- 976. Cp. satul Fundeni, în jud. „Tecuciu,. 
ibid. 2.p.:'870.. 

41 Bogdan, D. Şt. 2p: 48-49. Pentru satul la Roman, dini 6936 (428) 
Scpteravre 3, vezi mai sus p. 223-228, 

5 Ibid, 2 p. 964. Cp, şi Popeşti, acelaş jud. ibid. 2 p. 976, 
'6 Vezi mai sus p.-103, rândul'12. p::105-106. . : 

. 7 Dicţ. geogr.-al Basarabiei p. 211, Harta, Basarabiei, de Nour. Chi-- 
gheciul e pomenit şi în 6955 (1447). Fevruarie 11, Wick. Moldowiza. p. 61-62.. 
Asemenea 6981 (1473) Ianuarie 8, |. Bogdan, D. "Şt. 1 bă 178-1179,. Apoi în 
1003 (1495) Ianuarie 16, ibid. p. 50-51, etc. - EEE 

Ş Ghib. Sue CA 5 Se 150, i ur, p. 158-15 L. T, Boza, Doc: Basarabene 4 1929) p.. 
10. Sate cu acest 'uume avem, în Moldova, în jud. Tecuciu, Dicţ, (to) Si
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Prun. — Asemenea : fântâna :Păducelului. — Un sat: Fântâna mare,” 
tot dincolo de Prut,.dar în apropiere. de.apa Bâcului, fost'al. boe- 

rului. Oțel pisarul, cu uric dela: Ilie .şi Ştefan Voevozi,:e pomenit 
în 7025 .(1517). Dechemvrie 15 ::;ceao :n0 Ton. €ToponIi. Ghika -NpOTIILt 
AABADEBRA Assta'S “Beauken Kazi î: —. Satul: dela. Mileatin al îra- * 

felui lui. Stângaciu, Giurgiu Biţea,: nu-l pot identifica. Acesta e pro- 
babil -totuna: cu: Giurgiu. Stângaciu, care. avea:: sate în Cârligătură, 
despre :care .vorbeşte: uricul: din :6934 (1426) August 122... .; . 

Despre neamul Stângaciu am .vorbit -aiurea.3..- CICI a 

-. + “Foarte interesant :e românismul neaSutaSaoyu -(genetiv)... !:-.. -i 
[39 „ 

ti i, 

„13! Vasluiu, 1436 lunie 15; 4 Ă 

îm. 

Ilie şi Stefan Voevozi' dăruiesc ' lui Moică, vornic de gloate, şi ' 
“ fratelui său  Tador spătarul satul Bradiceşti, la Crasna, şi la 

“Cobâle, unde a fost Incaş, şi la Jăfirlad, unde este Cirţăcoe,! 
“un loc de pustie, la Crasnă-tliui la Lohan -- g 
gi altul la Bâc e 

+ ima(e)ri Bir ARI "MATA - ECEROAA-H BPATZ FOCNCACTEA AU 

cribanz EOEROAA POCNOAAPII: SEMAH MOAAdECKEH UHHIHAZ SHAMENA'TO He 
ckiz ABCETO)AMZ 'HAuIHAMA “BCEAMB: KPO' N4H% oyspnra HAM! Ero' Scan= 

IDHPZ UTOVUN, SE TOTII “neruRini caSru : nau NaHz -MO(H)KA “ABOA- "10 

1IHK&! PAOTHhIH H' EBATA ro: Nan: TAACpZ “CNETApa CASXHAN Haz 

npăzo- n 'kpne. Tkâiz ati 'BHA BE H(5) npageR n Ebpuote caSit= 

BOI A0' na(c), atanonaan tea (4) weoBner Haine “ma(e)Tiio 1 “Aaan. 
ECMH HAZ CV Hale S1MAH CEAă Ha HĂAA EPAAHULIH A KpAcHeH, rAE 

EHIAZ AABZ 1 EPaAnUz N *4 Ha ROR(EI)AE (2) rac Eniaz Huki(u)5 n na 15 

Bpzaaat rac (67) anpuzkos (2) n (ran) mbera (7) nserinte FANS 

României 2 p. 882. In trecut e pomenit un sat Măneşti, la obârşia lalanului, 
în 6999 (1491) Octomivrie 15, [.. Bogdan, D, Şt. 1 p. .467-468.- Acesta îşi avea 
numele dela un Manea; cum se vede, în uric. Un sat Maneuţi, la: Suceavă, 
e pomenit în 6945 (1437) Februarie 24, Wick. Sct. Onufri p. 173-175, Woro- 
netz und Putna 2 p, 151. Un sat Maneşti, la Neamţ, e pomenit în 6962 (1454) 
Dechemvrie 8, Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr. 7.. Tot a- 
cesta şi în 6967 (1459) Septemvrie 3, L Bogdan, D, Şt, 1 p. 35-36. 

- -1 |. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 75... . 
2 Vezi mai sus p. 178. - : . pai 
3 Ibid. p, 181. a e 
4 Cuvintele între *) **) sânt şterse, în original, cu scrisoare contim- 

porană. ” ta , 
5 Sau tna(u). 

29
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"ua Rpacusn NORAIUIE WHROpel,: ApSroc* -ua acra 2: notite mia 

“rpuuia- Mera, A: TpETIE HA BRIRS OV BHUIHINI ASrz, ui ete ECAVi Haig 

AAA ORE Qi i te 91 ipeBhi : Hat „Coypu)iz ea 'oe'tk- 

MA AOXOASMZ,;: HAL H “A ETEAMA (0): aân ToE (BhIIUIENHC)ANHIOE ! CEA? 
5 BpaA hunii OF TAAOpS wnpolu) ui AETPEAMR TAACPOROMZ NI OyuSuaTons 

u(5) a npaeynSuareara 'si(X) -ui- npaiuSpa'roâi (0) si aeemS poaS n(1) 
MENȘpSULEi10 MHROAn:RE Ha Rikki. a XOTapa Tata cena cz: uzekaiii 

Ceea ETApnI Au YoTapată RSAni HS REka Wăngaali. a XoTapa Taz 

ICVETHHNAMA ROAKO RXSMOPSTZ WuRATII NaA(T) caz AccnITE, A HA To 

10 (er) R'kpa: taiere roenOACTRA i RHIUIENHCANHAFO : HAÂN ROEROĂ E n CTE 

- Bana BOEOAnI 1 BEpa Hauin(y). Botapz, Blpa nana Bau ui Areni 

ee, kpa nana Sia: Bparogenoro si A'kTen ere, B'Epa Nana ergo 

Aa N A/T ere, Bkpa nana apacrk ARCPUNHRA 1 AkTe £ro, REpa nana 

Heaia ui A ke ere, n'Epa Năita XS ANA ABOBIIIIRA H AETEN EPe, E'Epa Na 
15 koerk ApăroineRuUa,. 'lipa Nâua SVHRAETA HI AETEn ere, Bkpa Nan 

trai A. BATA sro nana mnapb, pa nana.  A480pă u BpATA £r9 

Ida cranuSaa, k'bpa | nau, ASani apere, Bkpa nana AS HCarCRa, 

cpa nâtia BerAana croaiinisaj “apa “nătia” neTpA cenaTapa, &Epa nana: 
AABSa4 Uauitiuika, &kpa natia “afeua enxTApa n e'pa get(5) etapa 

20 atu) H Reautn() nn Maabi(0). a ne nâmtmz iHigoTk Ko Bopace 
T5 POCNOAAPA Haus SEMAN MOaAaRcKOH  (u(7) Ahr. Hauuyz) nat 
w(7) aparin nauu(y) Han Ww(7) nauere natateni BS(A) sro kore ES HN . 
Bfpe(T) Brirui re (7) mire Bhi Hai uenopSuinaz Hauiero Adana aan: 

 Îp9 BN: HA CV)TEpzAHAz n oVipkn(uaz so)uS:e AAA ECAUI. AA 84 
25 u(y). npatSie H EEp(HSR caSiB$. “a d. BOAUE OVTEpEALNIE, (TON 

BACEMS ENIUDENIICan Ho MS taran scan nauieS nhpiomS . ; aoroâTrs 
„IMCATH 4: nput'cuTu HamS nevara -R cete). aero Hate mt, 

SV RacaSu e ab(7) sualA) (rouia)2 di... 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod şi fratele 
Domniei mele, Ştefan Voevod, Domnii Ţării Moldovii, facem cu- 
noscut şi cu această carte a. noastră tuturor, cari vor căta la dânsa 
sau 0 'vor auzi citindu-se, că aceste adevărate slugi. ale noastre, 
pan Moica, vornic de gloată şi fratele său, pan Tador: spătar ne au 
Slujit drept. şi credincios, De aceia, noi. văzânduri: cu dreaptă și 
credincioasă slujbă: cătră noi, i-am miluit cu 'osebita noastră milă 
şi le-am dat, în Ţara noastră, satele anume Bradiceşti la. Crasna, | 

„unde a îost Albu şi Bradici şi la Cobâle, u unde a fost „Incaş şi la 

  

1 Lipsesc cam 3 sterturi din când, - 

2 Sau Par, ”
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- Bârlad, unde este Cirţăcoe :şi trei: locuri din pustie, unul la Crasna, 
mai sus de Nicoreşti, altul lă Lohan ?, mai sus de locul lui Piatră” şi 
al treilea la-Bâc, în Lunca de sus şi încă le-am - dat--amândouă 
... „ să le fie -uric cu .tot:venitul,. lor'şi copiilor lor. Dar a- 
cest n mai :sus scris sat Bradiceşti,. acesta să fie lui: Tador aparte 
şi: copiilor lui 'Tador şi: nepoților lor şi strănepoților lor şi răstră- 
nepoților lor şi întregului neam al lor, nestricat niciodată, în. veci, 

lar hotarul acestor sate, cu toate hotarele lor vechi,- pe: unde 
au umblat din veac. lar hotarul acestor pustii, cât vor putea, s să ă tă. 
iască cinci sate în destul.. . 

Şi la aceasta este credința Domniei noastre, mai. sus : scrisu- - 
'ui, Ilie Voevod şia lui Ştefan Voevod şi credinţa tuturor: boerilor 
noştri, credinţa panului ' Vâlcea şi a copiilor; lui, credinţă panului 
"Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor: lui, credinţa panului Negrilă şi 
a copiilor: lui,: credința panului - Crâstea. vornic şi a copiilor: lui, 
credinţa panului Isaiea: şi a copiilor lui, credinţa panului Hudici vor- 
nicul şi a copiilor. lui, credinţa: panului: Costea lui Dragoş; credin- 
ţa panului . Uncleată şi a copiilor: lui, credinţa panului Şteiul şi a 
fratelui. său, pan Mândrea, credinţa panului Lazor şi a: fratelui său,- 
pan Stanciul, credinţa panului Duma Negrul, credinţa panului Duma : 
Isaescu, credinţa panului Bogdan stolnic, credinţa- panului Petru 
spătar, credinţa panului Albul ceaşnic, credinţa panului Dieniş spă- 
tar şi credinţa tuturor boerilor noştri şi mari şi mici. - ! 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn “Ţării noastre Mol 
dovii, din copiii noştri sau din fraţii noştri sau din seminţia noas- : 
tră, ori pe: cine Dumnezeu va alege să fie, acela să nu le strice 
dania noastră, ci să le întăriască şi înputernicească, pentru că le-am 
dat, pentru a.lor dreaptă. şi credincioasă slujbă. 

“Jar pentru mai'mare întăritură acestor toate mai sus scrise, - 

am poruncit credinciosului nostru . .... .: „logofăt, să scrie şi să 
lege pecetea noastră cătră această carte a: noastră. 

În Vaslui, în anul 6944 “Iunie) 5 

Pergament c cu pecetea pierdută, la: Arhi. Stat. Bucureşti, E- 
pișcopia de Huşi, pachet 25 nr. ]. Verso însemnarea mai nouă 
BpzAnuemin şi nr. 1, ceia.ce înseamnă “că uricul e întăiul, din o 

serie, relative la acelaş. sat. Tot pe verso e însemnarea modernă 
1433/6941. -Uricul e stricat şi şters, mai ales-în locul: unde sânt 
înşirate satele. In data uricului cifra a: patra, a unităţilor, e foarte 

ştearsă şi mai: mult se” poate- bănui că e: A Tot. aseinenea şi data
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de „lună, din: care .se deosebeşte. foarte puţin începutul i... Docu=! - 
mentul „este -din Iunie sau. lulie,- când Domnii dau unele urice din-. 
Vasluiu.. Cp. :uricul din 1436 Iunie 13, la.nr. precedent, apoi cel: 

„din Iulie 17. Dar. şi cele din: 1436 Aprilie 21, August 11, Dechem- . 
vrie -7. sânt: tot din Vasluiu, Şi. în anul următor. 1437 sânt urice date- 
din Vasluiu,, Lista: boerilor..ne arată “însă -că documentul e din 1436.: 
Cu data: de:.6940. (1432) . uricul a. fost publicat, : în traducere, de. 
Melchisedec, Cronica Huşilor. 1-p. 149-150, cu multe lipsuri. Aşa. 
“Moisa,+în. loc. de.. Moica, cunoscutul boer, “greşală de 'numa,: care.- 
sa continuat apoi de mulţi. Apoi lipsuri la sate: „satul cu nu-- 
mele Brădiceştii pe Crasna, :unde:au fost. Albu şi Bradiciu: şi altul: 
din- pustie. Deci Brădiceştii ce este din sus de Nicoreşti.pe' Crasna 
a-rămas să. fie a lui 'Tador, iar. cel din “pustie al lui Moisa.... și. 
Tador. neavând feciori „I-au. dat.: nepoților săi“; ete.,'ce nu cores-- 

- punde, în mare parte, cu oiiginalul. O copie de pe original se află. 
la. Acad.: Rom. ms 126, - dăruit. de. |. Bogdan. In uric se observă: 
o ştersătură. în rândul satelor, care cred că e contimporană şi care - 
poate să însemneze că :unele. sate au-fost înstrăinate: de “aceşti. 
boeri, lucru -ce pare. să :se 'dovediască. şi printrun uric, dat totlor,. 
din 6951 (1443) August 24; şi în care li:se întăresc sate pe Re--: 
bricea. şi. Rebriceoara. şi aiurea, . : azi 
„:-+Satele:de.. care vorbeşte uricul se pot identifica, în parte. Bră-- 

diceştii sânt şi azi pe. Crasna, în comuna Dolheşti, judeţul Fălciu,. 
aproape de, marginea judeţul Vasluiu 1. Pe teritorul Satului este şi 
un schit, cu.acelaş nume, întemeiat de Varlam, episcopul de Huşi, .- 
Satul este des pomenit, în trecut2. EI îşi are. numele . dela” Bra-. 
diciu, care. a trăit poate la începutul veacului, poate şi mai înainte, . 
în veacul al XIV-lea 3.—Cobâlele “de. care e vorba în acest. uric. 
cred că sânt cele dela Bârlad şi de care a fost vorba şi în uricul 
din 1436 Iunie 134. Aici, a, fost satul lii- Incaş, pe care nu-l pot:. 
identifica. Şi numele este .puţin . obicinuit.—Nu pot. identifica nici.. 
satul unde era Cirţăcoe, pe. Bârlad. Trebue să fi fost în .âpropiere - de Cobâle.—Satul Nicoreşti, pe Crasna, nu. mai este astăzi.. El este - pomenit însă la Vasluiu, întrun document din:16985, „apoi în 1700:. 

1430, după În Ecaes SAE e 17-19. Ati și mpago. Micului din. 2 Cp. documentele satului, în Melchi sedec i i - 51 
153, 155 ci, «ocuimentele si meichisedec, Cronica Huşilor, 1: p. 131, 

3 Numele nu este. neobicinuit.. Se întâlneşte de. ex. întruni uric dela_ Petru Rareş: SBăAtiv, Ghib, Sur, 18 p. 199: cnc [o „..4 Vezi mai sus p. 444 rândul 20 şi p, 103 rândul 12 -105-1 5 Melchisedec, - Cronica Hușilor 1*p 157. e pa 106, i
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ce este pe apa Crasnei“, Ia: ţinutul Vasluiului 1,:-apoi în 17072. 
“şi are: numele 'dela--uri străvechiu Nicoară şi. era poate şi în-veacul 
al. XIV-lea 3.. Regiunea aceasta .a Crasnei e! locuită'diri :adâncă iie- 
“chime.4.—O pustie a lui Moica'şi Tador spatarul era: la Lohan, po- 
“menit şi el“ dir vechime, ca: de:ex. în uricul circa: 1415,;: unde 'e 
pomenită pădurea Lohanului5, In 'apropiere-de Lohan era-locul lui 
Petrea, care este: cred boerul Giurgiu 'Peatră, care avea- satul SIă- 
veşti, la Crasna, pomenit într'un uric din 6946; (1438) Martie:56. 
:—Pustie. dela Bâc, la-Lunca de:sus, nu o pot identifica. --- Mi 

„„ Boerii. Moica. vornic “da gloată şi fratele-său' Tador spătarul 
“sânt cunoscuţi şi. între boerii de. divan. Aşă Moica vornic apare în 
-6947 (1439) Mai 107. Amândoi fraţii apar în 6950:(1442)-Mar- - 

„“tie 88, apoi în 6950 (1442) Aprilie 59, în 6951 (1443) Mai 3110, 
"“lunie 811, August 312. In August 24 li se întăresc sate 13, In .6956 
-(1448) Aprilie 23 apare, Toader Moicescul, Care poate îi un fiu al 
„lui Moica, dar poate fi şi 'Tador spătarul 14. Acelaş şi în Iulie 1515, 
“Iulie 27 16, Septemvrie. 3 17. Ca. Tador Moica apare în 6957 (1449) 
„Iunie 5 18. Ca Toader Moicescul apare în 6958 (1450) „Fevruarie 

- 1119, Ca. Tador, Moica: apare, în: 6960: (1452) Dechemvrie 21 20, 
1 Melchisedec, Cronica Huşilor, 1 p. 158. ! 
2 lbid. p. 165.. ei pes papat pam a paza - "7-8-Sate cu acest. nume, în *MOldovă, avem în jud. Bacău şi 'Tecuciu, . Dicţ. statistic al României :1::p.:88; 2: p.. 876. Cp.'satul Nicoreni, din jud. Bălţi - Dicţ. geogr. al Basarabiei p.,15!, Harta Basarabiei,: de Nour. O selişte a lui Nicoară în tegiunea : Rebriceoarei 'e pomenită într'un” “uric 'din 6951 (1443) „August 24, originalul la d; M. Cogălniceanu, : Bucureşti. -: Asemenea - în '6967 (1459) Ianuarie 13, 1. Bogdan, D.Şt., 1, p.:27-28, în 7037 (1529), Martie 19,.N. 

  

lorga,: Stud: şi Doc.:6 p. 140. tie | 
„2.4 Vezi mai. sus p, 22, rândul .12,în uricul :din: 1399 .Noemvrie 28,'apoi ?! în 6914 (1406) Mai 1, ibid. p. 51, rândul 6, p. 52. Apoi, în...6942.(1434) lanu- „arie 29,:ibid.p. 374, rândul 13,'p. 376, etc, îi: 

5 Ibid. p. 122, rândul 6, p. 124-125, aa 
"6 Acad..Rom. Peceţi.273, Ghib. Sur; 18 p.:3%..: ati tri 

7 Originalul la biblioteca Universităţii din aşi, Uricariul:18 p.:18 - 
8 Arhiv, Stat. Bucureşti (adus dela Câmpina), Hasd, Arh.: Ist: 1: p, 74. 9. Anuarul inst. de ist. naţ. Cluj, 3 (1926) p. 532,:7, sii 

10 Ghib. Sur. 10 p.2.- pi poa mizat 
11 Acad. Rom. 1/2,.Ghib. Sur.18 p..52. ..-: 

-12 Wick. Woronetz und Putna 2 p. 151-152... -:: 
13 Ghib. Sur. 20 p. 195. 
14 Ulianiţchi, Materiali p, 71-72, Uricariul 11 p. 69, , 
15 Acad. Rom. Peceţi 269, Ghib,: Sur.:18, p.:58 şi: în alt CXXXIV/45. te 

-.. 16 Acad. Rom, Peceţi7, 1. Bogdan, Album paleogratic moldovenescnr, 39. 
„34.17 Acad, -Rom, Peceţi 103, .- : ri da ie tur 
"18 Ulianiţchi, Materiali p. 75-76, i 

19 |. Bogdan, Cinci: documente istorice, „Anal, Acad; : Rom, seria 2-a 
“tom. 11 (1889) secţ, ist. p. 53, ,: . e iii 

=pm o 20 Arhiv, Stat: Bucureşti (adus dela” Câmpina) şi altul Acad. Rom. 
LXXV/L. ” - - 

       
   

  

ul Acad, Rom.
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Tador. Moicescul: apare: în: 6961.::(1453) Ianuarie :22 1... Ca -Tador 
Moica , apare .în. lanuarie 262.- Ianuarie 3, Iunie 20 4.-.In::lulie 20 
apare .ca 'Tador Moicescul5. ; Ca . Moica. apare. în.: Septemvrie 7 6.. 

“In, 6962. (1454) Ianuarie. „1 apare: ca-Tador Moica 7. In 6964 (1456). 

'apar, NARZ: APHERA "N EPATE Ero nanz roaatp 8. Un Moico Şi fratele 

său. Costea sânt _pomeniţi «în: uricele: din .6974 (1466) - Dechemvie- 
89: şi, 6975 (1467) Ianuarie. 110,7 „Aceştia cumpărând - un loc de 
pustie, . în „Cârligătură, între Popâcicani; Ruscani şi. Găneşti, la fân- 

_tâna lui Ştiubeiu,: şi o selişte, alături :cu. pustia, tot Ia fântâna lui; 
'Ştiubeiu, . între Găneşti,-.Ruscani. şi . Coşeşti, întemeiază satul Moi-- 
„ceşti, azi în. trupul satului Oănesti, din 1 jud. laşi. Poate . acest: 
„Moico: să fie, totuna: cu celalt. 

10 

47 Suceava, 1430 hui 1. 

  

Ilie şi Stețan Voevozi' întăresc ti "Alexandru Spatarul satele dela: 
"Crasna, . Glodenii, şi. Bulgarii, pentru :care se pârise cu 

boerul Mânăre. Ji mai i întăresc sâtul Muncel. 

E mar BI 12 MI: HALA, ROERCAA rocneAapz Beata Moat 
Ro un spa(T) recTRamn cregauz ROEBCAA 4unn(A) Stamstre en(at) Bo: 
cu(m) aro: hab "Sapu(r)' HAN ere. OA; cani uni). yTOViN A:te, re(r) He'Tit=- 
HAI CASra Hi. Boakpuz Hai. Rtputau: Ha uk nanz “aarban Apo 13 ena- 
rapa npiine(4) np&(A) reergoatii u “npk(ă) nau Eoiapr 12 ra (rkra- 
AK CA. C& NANC)AE- MRINADEIO Sa CROIS! iVruHnoy HI AOBNIAx: NA Coane” 
MRI Pt CEO wati “Ha mask ua Kpăcuii, racă'Ruini n) 14 -RAoFaphi.- 

Ri PN „i d, 

* 2.Hasd.' Arh, 'Ist..1+ | 
- 3 Uricariul 18 p. 22, : i 

4 Ulianiţehi, Materialt p. 81-82, “Uiicariul: ui p, 78. at 
5 Arhiv. Stat.. Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri ' particulate,. 
6 Ulianiţchi, Materiali 'p, 78-79, Uricariul 11 p. 9, 75. 
7 Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea a Neanjy depuneri, părțiculăre; Radu Ro-- setti, Bohotin p. 2, 
8 Hurm. Doc.'2* p. 669.:. Stii apa 

” 9.1. Bogdan, D. ge 1 p.: “Tnaai6: | 
„19 Ibid_p. 117-118. n: - 

, ostăchescu, Satele: Ruscanii: (Buznea). şi Găne: ti „c ta ile-. lor, pe şi Moiceştii, în Buletinul Ion za, îs 6 iu) . sei 

1 Arhiv. Stat, sere grei Neani, degineri particulatei. 

:13 In original aatanAc, .. |. i tr i 
14 Lipsesc cam 17-18 litere. Corăpi l Arhi Stat asi, ar p ectarea « e. făcuţi după regestul dela.
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rkmz Mu BuAnBui £ npakAS Hi. cASES. hkauevie nauero  B'kpuorol 

” CASVPIT Nana '(aarĂati Apa cnATapa)” ERATIiAn : EcANI cre ::Wwrunitot, Phi(y) ” 

ARE: cânt. Rbiimen(Hca)uuini() n Takeitae .ctao mMoțiiut(A). oc ovee rd= 
canuioe Ââ?)atz Aa: ESAE(T) ate 2: oypukă cz axeaza. Ackeae(a) emo 

u AET((41) erou RriSuaro(m) erou npagnovuare(a). cron npappk- 

To(m):ero n Bzermst. peasiere, KTo BSA(rTz) Hanganu, w(7) ere) 
HAEMEHE .HENCpOinEIie na. BERH: a: XoCTa)ah. Tui(w) gzcr(a4) CrACMA ca 

EBCEAtH 3 BONA. CTApRIAMI (OTARRI) .ROVAd | H3 RERA: OVIKHRAAN,: HA 
Te s(e7) E-kpa RBIUIENHCAHANO .PCETRAMIL MATA BOECÂNI 1 BPATA FeeT- 

BAAUI, CTEâna :BOEBCARI 5 Bkpa: RBBAREAroro 4 „A Cta poadani (a). Ii 

 Phpă nana KSpika: pAToRekAro: N ATU ere. Hi BEpa: nana. BANII ui 

BEpA hand DETpA PSAHUA ARCpuuka COUARCKOTO. 1: kkpa Data Heat 
A'ETH tron Rtpal natia OVURAETEI 1-A ET £ro n Repa natia MHyattaa 

DENUI H BEPA NANA €TANA BhipAtia N Beja. nanâ- 1 Ted$Saa RISAOVTa- 

TERHUA HI. REDA NANA MBINA pH, HI EI(DA NANA . AASApE. “ABOPUHROBIUA 1 
EPATA. ErO. NAH4 CTANUIRAA NOETEAHURA 1.BEpă Nâtiă :Acani(n) | (anaBz: 
ACVAU)EBUUA B EBATA E(7) nana MHpun i Bega Mana ROSMhI IAA BORHUA îi 

REBă NâHă . BHT(OATA. H..REpĂ Mata) MaHoHaa „h BEpă  Nanăâ BA BORA N. Riga 

Nâiă. BOACULA Î- UariitiilRa :1 -Repă. mană Bepi(nA'bta CTOAHIE)A HI REPa Manta 
1ARCViLA: 4: BEA 'nâua: CT(U)RA , ARCBHNEA H. Ripa nana Ruperik 1. ucp- 
"nerâe) "n. tfEpă .nâna MHC, H BEpa' Nana. XCARA -AMÂMOVOHHRCEOPO 1 „BEPa 
DANA 'AERbI Hi. ATI HXZ:HBEPa Mâna. BOPSWIA HECTEROBHUA 1 BpATA «+) 

NANA NAUIKaĂ H BEA NANA -CTANUIOAa ; ROMHCA: 1 :REpA.:.9 cb (%) ; oiapa 

uauru(55) tanin (6) n: aan (0. d .ne “naunt(4): XHROT'E. Roro BB HSBC 

PETB FOCNOAApEMA OV N(aDA SEMant EBITII. Han, w(7) Bparutn -namu(y) 

nana w(7) a Eritui : namn(%), re (e) rs :navz -nenopSiun(a), nauurre : Aania 
a EI HA OVTEtpAH(a) :n. ovpennaz 6 sant, "Aaant. Ec (41): sa 

H(Y) : BEpHOVIO 2 CAS2KECY, „d + HA: :BOAUIEE:s NOTREPUA ENE TOALOI  BZCEAOI 
- BBIMLENHCAHOAOY EEABAN 7. scai „CASE; MAUIEINSY; BEGHOAEY, nanot Abe 
cet. norobeToy: nuicla)TII 1, DpHRECATH NEVATb- (Haley R RSI) Had» 

AUEMOY: ANCTOȚ. A nu(€): ev, „comaRil:. BA i(7) SUMĂ. (e) &): înca 

  

Traducare, Cu mila: lui: Dumnezeu, noi lie: „Voevod, Dom- 

     

    

„2 In original... more, mii 

:-3 In original:, Koieine, ji 
_ 4 In original:. „FosABAinerre 

_5 In original:! nanka, "e o 

“6 In original: “RoVăpinaz, a ied 

7 In original: Braa. îi 

2 

10 

15 

20 

25 

30
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_ cunoscut cu aceasta:tuturor;::cari: vor căuta la :-dânsa..sau. o vor 

"auzi 'citindu-se,:că această adevărată. slugă şi „.boer. al nosru 'cre- 

dincios, anume pan: Alexandro -:spatar':.a-:venit înaintea :Domniei 
miele :şi'-înaintea boerilor:. noştri ;şi “s'a”. pârit 'cu :boerul: Mândrea, 

pentru :ocina“sa, işi:a dobândit dela--pân! Mândrea:ocina:sa;: anu- 
me la Crasna Glodenii şi "Bulgarii. .Deaceia,noi văzând dreptațea 
şi: credincioasa slujbă: a credincioasei noastre slugi; pan - Alexan- 

dro' spatar, i-am :întors: lui:ocina,; aceste două sate. mai: sus scrise 

şi asemenea “satul Muncel. Toate. aceste scrise: dăm.să-i. fie ' lui uric 
“ custot' venitul, lui: şi copiilor: lui. şi nepoților -lui: şi: strănepoților lui 

şi răstrănepoţilor lui 'şi” întregiilui neam:al lui,; cine va*fi'mai dea- 
- proape; din 'seminţia lui,- nestricat-:în' veci. sii. ere hei nr - 

“lar hotarul tuturor : acestor sate, :cu toate vechile::lor: hotare, 
pe: undedin-veac:au umblat; îi: iri ci ce mp stare 
i "lar la'această este credinţa 'mai sus scrisului, Domniei mele, Ilie 
Voevod şi :ă “fratelui: Domriiei: mele, Ştefan. Voevod şi credinţa; iu: 
bitului meu 'fiu- Roman 'şi' credinţa ; panului! Giurgiu dela: Frătăuţi 
şi copiii lui şi credinţa panului :Vâlcea: şi. credinţa: panului Petru 
Gudici vornic: de : Suceava şi credinţa: panului Isaiea :şi .copiii : şi 
credinţa panului Uncleată şi copiii lui şi credinţa panului Mihail Popşa 
şi credinţa panului Stan Bârlici:.şi. credinţa panului Şteul. Jumătate şi 
credinţa: panului: Mândrea-şi credinţa :panului: Lazăr al Vornicului 
şi a fratelui 'său,: pan Stanciul: postelnic -şi:: credinţa 'pânului Duma 
Limbădulce:'şi a fratelui (său,: pan “Mircea -şi credinţa panului Cozma 

- Şandrovici: şi credinţa panului: Vitolt. şi! credinţa panului Manoil şi 
credinţa panului Fârou şi: credinţa pânului .Boloş: ceaşnic şi credinţa 
panului Berendei stolnic şi credinţa. panului: Iacuş şi credinţa panului 
Steţcu vornic: şi 'credinţa panului: Cârstea Negru şi credinţa paniului 
Misea' şi credinţa panului  Hodco dela Mămoiniţa şi credinţa -panului 

” Leu şi: copiii lor şi. credința 'panului 'Boguş: al lui: Nesteac: şi a îra- 
telui său, pan : Paşcu” şi: credinţa. panului: Stanciul .comis: şi. cre- 
dinţa. tuturor boerilor, noştri mari şi mici... - ua 

- „. Ir după,viaţa noastră, pe cine Dumnezeui. va. alege” să fie ca 
Domn, în Ţara noastră, sau din frăii noştri sau 'din copiii noştri, 
acela să nu le strice dania noastră, ci să le întăriască şi “înputer- 
niciască, pentrucă le-am dat pentru a lor drââptă: slujbă... - 

„lar pentru mai mare întăritură tuturor! acestor - de: mai sus scrise, am poruncit slugii noastre, credinciosului pan Denis! logo- .. făt, să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră, 
Şi a scris în Suceava, în anal 6944 lulie.1,.....:..- :
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-- Pergament cu pecetea pierdută, la Acad. Rom. ;1X/76, Se păs- 

trează :0o. parte din :şnurul :de mătasă verde. Scrisoare cursivă foarte 
frumoasă. Pe verso, e.0 însemnare. modernă : ;,falş.: Uricul. nu. are 
insă nimic suspect şi. părerea celui. ce. a însemnat că „uricul. e falş 
e provocată de: faptul .că-are mai. multe -greşeli,..pe care le-am: a- 

'rătat. în note; greşeli ce .ne. arată. lipsa de. cunoştinţe îndestulătoare 
în ale: limbii slave a pisarului,: care,. din nefericire, nu e: însemnat, 

“O-copie. cu. unele lipsuri, şi în partea ce priveşte satele, e la Acad: 

"Rom. “ms. 126,. dăruit. de 1; ;:Bogdan.: Data de :zi, din luna; lulie e 
-Cu desăvârşire ştearsă. Am complect această dată după. Arhiv: 

Stat;:Iaşi,. Divanul: de; întărituri: (secţia. 3-a) „Tr. 1765, 0p::2014, 
dos. .23, fila: 682, unde. e menţionaț uricul, cu. data. 6944. Iulie 1; 

«dela, Domnii :llieş .şi Ştefan. Voevozi. In, „proces. e. vorba :de. moşiile 

Muncelul, Glodenii, ce;se: numesc şi. Şcheia şi Bulgarii, :ce.. se numesc 
'Bătrâneştii,.pe pârăul:Crasnii, la ţinutul: Romanului. Ibid.. un regest 
de uric.din.7027 (1519) Iulie 2; dela: Ştefan Voevod, :întăritor: se- 
“minţiilor: curgătoare: din Balinţa : Mândriţca :pe două sate, pe pârăul 

“Crasnii, anume Glodenii şi Bulgarii şi pe al treilea sat, Muncelu. 
Ibid. fiia 682 v, un'regest: de uric .din 7060 (1552). Aprilie: 9, dela 

“Ştefan Voevod întăritor înpărţelii ce au făcut: între dânşii. nepoţii 
lui Balinţa Mândrişca în. acele, trei' 'sate. Ibid: 7085. -(1577) Mai 5, 
dela lancul Voevod. Satele se pot. identifica. E. 'vorba de un pârău 

Crasna, din judeţul Roman, pe teritorul satului - Bătrâneşti; din: CO- 

muna Spiridoneşti, numit - -azi: Glodeni 2.. „Aici, era “satul, Glodeni 3, 

-ce: se. numeşte mai, târziu: Şcheia: şi: care. e: acolo - unde: :pe Harta 

stat. major, planşa Icuşeşti, „la: răsărit ; de: satul: 'Bătrâneşti, e. în- 
semnat. Şesul -Şcheii4.- Acest sat a- dispărut, probabil în: trupul mo 

şiei Bătrâneşti,: Satul a fost, chiar, lângă Bolgari, “care .acuri: se nu- 
meşte Bătrâneşti, : Aniândouă,. numele Şcheia”: “şi. Bolgarii! ne: arată 

"1 fancu: Potcoavă. : “Cp: N. orga, Geschichte - - des . rum.: Volkes.- 2: 
1535, Histoire des Roumains,- Paris, 1920,: tableati  chronologique -. IV, : “unde 
loan: Potcoavă e arătat că domneşte: dela:23- Noemvrie -— sfârşitul lui De- * 
„chemvrie, La D. Onciul, Din Istoria României, „Bucureşti 1914: p- 186,. „acest 
Domn lipseşte. Di | 

2 Dicţ. statistic al României 2 p: “194, Harta Stat. major; planşa Icuşeşti. 
3 Sate cu acest nume Glodeni sânt "multe. în „Moldova, vezi: mai Sus 

p. 236, p. 370-371. ri 
'4 Să nu se confunde Şclitia : de aici, cu - “Şcheia” din. com: "Guza-Vodă 

jud. Roman şi acesta tot pe Sireti, dar în sus de Roman,! Dicţ:: statistic al 
României 2-p. 802, Harta stat. major, planşa „Târgul Frumos. Alte. sate cu 
numele de Şcheia, în Moldova, sânt în jud. Fălciu şi Vasluiu, .Dicţ. statistic 
cit, 1 p. 380, 2 p. 990. Un sat Şcheia, la. Neamţ, e;pomenit: între satele lui 
“Tador Limbădulce, întrun uric din 6963 (1455) August. 23, Acad. Rom. 
LXXVI/123. Altă Şcheie, în părţile Covurluiului, e. pomenită în într” un: uric din 
6356 (1448) Iulie 15, Acad. Rom. CXXXIV/45.:: is:
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străvechi :sate 'bulgare, - slave, . aşezate “pe: Crasna,. dela - Roman. 
Acest sat Bolgiarii, “din acest uric,: este fără ' îndoială localitatea din 
letopişeţul' dela. Bistriţa 1- şi: analele dela Putna 2, unde a fost lupta * 
lui Ştefan : cel "Mare cu: Hroiot, în '1486; localitate pe care cea mai 

„Veche cronică scrisă în :româneşte o numeşte Şcheia. Al treilea sat 
Muncelul este unul din satele, Muncelu-Durii, din comuna Brătea- 

„nu, sau Muncelul “de :jos;. din: comună: Giurgeni, județul Roman, la 
nord de Icuşeşti şi. Băluşeşti şi 'nu' departe: de Bătrâneşti3. Numele 

: satului presupune oameni veniţi :dela munte, Satele erau cred şi în 
veacul al XIV-lea. :i0i 

"+ Boerul' Alexandro “ spătar. este “cunoscut botr 'de:-divan. El a- 
pare întăia oară în 6944: (1436):Mai 234,: apoi în 6946 (1438) 
Ianuarie :17 5, : Fevruarie '17 6, .Fevruarie 237, Iunie '208, în 6947 
(1349) Martie 129, Aprilie:3 10,:. Iulie:2 11; Iulie:15 12,: Octomvrie 
„2613. Cred: că e acelaş 'cu: Şandro -spătarul, din 6955.:(1447) 
Ianuarie '14 14 şi care: apare şi: în 6961 (1453) 'Septemvrie 7 15. 

„Poate: că satele date lui 'Alexandro :spătar în 1436: Iulie -1 se vor 

„i d Ed,L. Bogdân, Cronice inedite p. 44: Biertan pasneni ea. Fporroatn 
GAATAPEȚD HA.cHpeTa,: i ii i bei : 

:."2 Ed.1. Bogdan, Vechile cronice mold.. p. 147: BhICTh pASEeul că, ypo- 
HETOAME CV, BAztaptih tă criperk. [bid. 265, In Letopiseţul Țării  Moldo- vei până la Aron Vodă, ed. C. Giurescu, București, 1916, p. 69, locul e „pre 
Siret la :Şchee“. In: cronica: germană nou descoperită -e'„bey der Bylygerey“, N. Iorga, în Buletinul Com. Ist, 9 (1930), p. 194. NI 
„_"-3 Dicţ. statistic al României:2 p: '790,192,. Harta stat.” major, planşa 
Icuşeşti; Frunzescu, Dicţionar topografie p.:305.' Aici Muncelul de jos,. Mun- 
celul-fundul Şiştarului. şi Muncelul Durei. Tot.în jud. Roman, în com. Mogo= şeşti, pe Sireti, în sus de: Roman, este : Muncelul de sus;: Dicţ. « statistic cit. p.: 194, Frunzescu, cit. Satele cu . acest: nume . sânt numeroase. In : Moldova 
sânt în jud. Tecuciu, Pulna, .Dicţ.. statistic cit, 2 p, 880, 754. In trecut ele 

- sânt deasemenea. Așa întrun uric din 6950 (1442) Septemvrie. 8; Ghib. Sur. 18 p.. 51: In 7011 (1503) Septemvrie 3 e pomenit: Muncelul din com, Mogo- „şeşti, [. Bogdan, D. Şt. 2 p. 234, 237. Un pârău Muncelul la Bacău e pomenit în 6979 (1471)-Noemvrie 2, ibid. 1 p. 165-166. 0 poiană Muncelul, pe Moldo- "va; în Bucovina, e pomenită întrun uric din 6981 (1473) 'Septemvrie :13; ibid. 1:p. 183-185. Cp. Dicţ. geogr. al. Bucovinei, de Grigoroviţă p. 147-148, sat în: districtul Câmpulung, munte ete, : nn i tie iz 
4 Vezi mai sus p. 442 rândul 22-23, | e 

1.5 N. lorga,:Stud,:şi Doc.:6 p.'125. . .n. iii, it „0 :6 Hâsde Arh, Istiitip, qi ci DE 
„7 Ghib, Sur. 18 p. 35. . : 

" --8 Wick.: Bochotin p..63-65, Solka 'p. 205. .; 
„9 -Uricariul 18 p.14, o 

i „a 

  

10 Acad. Rom. XLVII/227. :....: rr i. 
11 Hurm. Doc. 1* p. 876... . ze 

„: -12:Wick. Horodnik p, 201-203,..  ... i. 
13 Ghib. Sur. 18 p, 46. cc 

| „:14: Acaa;. Rom. XXX1/63. zar e II aa 15 Ulianiţchi, Materiali p. 78-79. Uricariul 11 p., 9, 75... VI
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"fi întors iarăşi în stăpânirea boerului. Mândrea, “cum: ne-ar arăta 
/ 

regestele; de :urice ale: satelor,: aduse mai:sus. a i 

- Mândrea din uric e Mândrea: Jumătate... : +: 

pa 

  

» Uricul ne vorbeşte şi. de un: vechiu” proces, pentru sate. mi 

448. tr 

“Vasluiu. 1436 Talie. i. 

ie şi i Ştefan. Voevozi întăresc lui Vancea logofătul satele, pe Răut, 

„„Procopinţii, „Macicăuţii, „Cozarouţii, Fântâna albă. şi: la gura ... 

„- Voleinţii: şi. la Itchil, între Crotolci şi aproape de Bâc, + A 

„ împotriva Chişinăului lui Albaş,. la fântâna--unde - este ; 
ae „ Seligtea 1 tătăroașcă: : (pie aaa 

ji „a a pe fi 

og male) Baie, ani Hafa oenoaa H. saa(r) 1 (ea)a: „A cTt= 
au ROEBOAS.. „roencĂdpn. BEMANI. MOAAABCKON. SH MAtn - SndateuuiTe. „Me 

cm 2 mereatn 2, Ha HAR „ek, KTO Math. evspu(7), Han ere yeah 

wn('r) urSuu, ve. TOTh HCTHUHHIU , CAVCA H Boapuur ati, „BEpunsii 

NaAnz Bania. „ACreatTb. CAVRHAZ npi(a)e: CTENSMHBINEML, MU Hatit= 

MW NpaEOI9 N REPIIOR CAVIRECIS, A atu() carii (a) NpaESR ui 

   

&'kpu08' CAPtEOR. TEMA ENA ERUIINI PO IipARSP si BkpuSIo” CAVABS 
AO Hă(€) iKaacgaau Ecâu ErO WecBHOIS Haile males W Ada ECAI EA 
H NOTEPZAHAN ENCAVIKENDE AFC; CEAA “HA. „BETE, ua uma NpSRONHHIIU, 
rAe Bhi(4). ngoke(n):n Bacii(4) BaTamantt; H:'c& MÂNUCMh: Bi MăukoRUU 
n cz "NacEKkOIH ROBapeniui: n Basa! RPR 1: Hă-CVeTiE: BCAUHH= 

A, rac. ca” cueimal(7): ca ROTOBILEM'3 n Ha” HTRHAE ate (A) pe 
TAN, DOHHRE TALE KaMenbi cTonirh,: ASEstiue : WILEACRO 'AVECTO: H. Ball- 
38: BikiN0 TON :c7opoirt, na AcannS iu To! naAdi(7) Apo Tu(8) 'aana= 
LDERA * ELIENERA Â,i OV! KOZHHUH) PA, (Cr) i raTapekaa! ceatiujia, nporu(R) 
ACRA, "POE Bee WIOBhI' tMS :6YpH(k) cz: Re kata "rare A can 1: A ETeAA 

-+Po HN BpâTiaată ro. Hi: ceerpuunuir(a) £rO H :BPATaliuurâiă, Ero. 11 oVuSua= 
"TOMR 60 H NPAOHIVUATOMZ'EPO Hi NPAIPUPATEAX £FO HANEANICILEAS po 
EPA NENOPVUIENO HHKGANRE Ha &Ekht, a'XOTApă T'Bâlb CEAoAA Aa BSA4(7) 
NO: CTapoMr : orar EVAA WIRHBARTE! 3” RREa, "4 NVETIUIAMZ xora     - ca . pm td ? vei e i PI: Ni 

„1 Vezi mai sus p. 304-307, e i pui 
“2 Ori LR i . . - P- L ” . n: : ... - . i a ” 
'"3-Sic, zi a pi APR Si PRR pia 

4 In uric pare a îi ARRAuItttA, greşeală pentru aARAmrRA, cum se vede 

din uricele de mai târziu, dela Ștefăniță Vodă, din 1025, (1517), Dechemvrie 
15 şi 7033 (1525) Fevruarie 12, 

1Q 

15 

25



ăi
 

10 
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BB ROARO OV SAterST6 WHAT: aa ccaa- po: wcaan(7) Accni(T). ana 
o (er) n'&pa r(e)sa nattre.: EbIUIenHCatia(re) : Maia: BOeBOoAni HI. cTt- 
pana BorgoAbi n L'EpA Roaph 1: uamn(y), Bkpa-nană' agitau N Abreu 
ere, &Epa mana pita: &paTogenore HA ETet. Ene, Rkpa nata Kpacrk 
ARCpunka n Akren ere, &'kpa nana neaia n akren ere, kkpa nana 
XSAMuta, AROpHuRA, nbpa nana ntera ACTOSETA, REpă mană terpua, 
t'lpa nana CHAEWIIA TSpăaa, BEpa Dana pia niaTpa, Rkpa nana 
AASapă Hi para ere hănajenâniSâă. neerratiuta,” apa NăHă BOrĂana 

"E Teannka, B'kpa nana. ASaini uepuore, REpA aHă EANUAA IN EPATA Er9 
nana 'uptbvăa' nocre(ajunia, Rbpa îăta 1prbSRai Bv aveTăTIIuA” i EpaTa 
ero:mana mnăp'k 2, ubpa Tiană 'ctraină BpzAhna BEpă- Nâtă CURAAThI, 
&'Epa: Nâna . zacuta :uauunkai. a kpă NAHd-4ABVA: ata H Bkpa pekyb 
sea(0) naunui(5): moad nek () ::Btanini(ţ) Hi Maani(5): a no name(a4) 
aunork To BSA(7) i (en)apzi stan: ateu w('r) at(rean nauu(y), 
nat w(7) Bpariu uauu(g), nau W(T) auiere MAEMENE, BA, KTE Horo 
Bz nstitpe(7),r (1) uirorină * iii "enopinii(a) “uâtuere” Aaatiia aa 
ipeBni” HatB” ovepknir(A) vi! OVTEPZĂIIAz; Săiuvike “Aaari Ecatu' EMI” Sa Npa- 
BV Să REpuSI 'pro cavităv, “a tă Eoauiit NO TRpA (A) ribe Toi 
Bzeeânt nniiienneaiiloa Beabăn ECMRI HâNiV nedă(7) igiena K ceai 
aie iătiieatr, “of; iiteat (ii) n 'ab(7) Baii 1544) 37. reaew(i) nule) 
BSE ae aa eat tr e at 

„Traducere. Cu. mila: lui: Dumnezeu,; Noi..Ilie. Voevod. şi fratele 
Domniei mele, Ştefan. Voevod,.. Domnii. Țării : Moldovii, : facem cu- 

„: moscut: şi:cu. această carte: a -noastră tuturor,;; cari vor. căta la dânsa 
sau.:0 -vor. auzi: citindu-se, că această :. adevărată: slugă şi. boer al 
nostru,: credinciosul pan: Vancea “logofătul a slujit mai: înainte sfânt 
răposatului părintelui - nostru cu 'dreaptă şi: credincioasă slujbă, iar . 
astăzi: slujeşte nouă cu dreaptă .şi: credincioasă - Slujbă.. De. aceia, 
noi. văzându-l cu 'dreaptă:şi credincioasă Slujbă cătră noi, l-am mi- 
luit cu osebita noastră milă :şi i-am .dat: şi i-am . întărit --vislujenia 
iui, satele .la: Răut, “anume. Procopinţi, unde a. fost . Procop şi Va- 
sile. vataman, 'şi: cu moara şi. Macicăuţii şi. cu prisaca. şi Cozarouţii- 

„Şi Fântâna albă şi la gura .Volcinţii, unde se: unesc cu Cotouţii: şi 
1a 'Itchil; între Crotolci, :mai :jos, .unde este; Peatra, -mai în.sus -de 
locul. lui Oțel :şi-. lângă Bâc,: de. cealaltă parte,:: pe -valea : ce cade 
înpotriva Cheşenăului lui Albaş, la fântâna, unde este Seliştea tă- 
tărească, înpotriva păduricii. Toate aceste să-i fie lui'uric'cu tot venitul şi copiilor lui şi fraţilor lui şi nepoților lui de soră.şi ne-. 

TE 

    
mac Sau „x, ERIE 

2 Sau mnnapu, 
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poţilor lui de frate; şi: i: nepoților: lui şi strănepoţilor lui şi răstrăne-— 
„ poților. lui. şi “neamului celui: mai ai deaproape: al lui nestricat | nicio- 

dată, în veci... 
“Iar hotarul acestor. sate să fie după. vechiul hotar, pe: unde 

trăiesc din veac. Iar hotarul : pustiilor, cât vor putea să trăiâscă 
aceste sate, ce întenieiază,: îndestul. a. 

“Iar. la aceasta este” credinţa Dorâniei noastre;. mai sus scrisu-: . 
lui, llie Voevod şi Ştefan Voevod şi credinţa boerilor noştri, : cre- 
dința panului; Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului: Giurgiu dela. 
Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa panului .Crâstea vornic şi a co- 
piilor lui, credinţa panului. Isaiea şi a' copiilor lui, credinţa pânului 
Hudici vornic, 'credinţa panului Neagoe : logofăt, credinţa :panului 
Negrilă,' credinţa pânului Simeon. Turcul, 'credinţa panului' Giurgiu 
Peatră, credinţa pânului Lazăr şi a fratelui său; pan Stanziul: pos-— 

'telnic, : credinţa panului . Bogdan stolnic, credinţa”. parului. Duma. 
Negru, credinţa. panului: Banciul: şi a frătelui'său, pan Şteful' pos- 
telnic, credinţa panului. Şteful Jumătate şi' a: fratelui: său, pan :Mân-: 
drea, credinţa panului Stan'Bârlici; credinţa: panului Uncleată, :cre= 
dinţa panului Băloş ceaşnic, credinţa” parului Albul ceaşnic 'şi cre= 
dinţa tuturor. boerilor :noştri moldoveni: rari. şi mici. a 7 

lar după viaţa : noastră, cine: va: fi Domn Ţării. noastre, din 
copiii noștri sau din fraţii noştri sau din seminţia noastră, oricirie, 
pe cine Dumnezeu va alege, cela să nu le strice. dania noastră, 
ci să le întăriască şi înputerniciască, “pentru că i-am : dat,: pentru 
dreapta şi credincioasa lui slujbă.: i N 

- Iar” pentru mai mare : întăritură acestor : toate mai sus scrise, 
am poruncit să: lege pecetea noastră cătră. această carte a noastră. 

In Vasluiu, în anul 6944 Iulie 17. 

Ghedeon a: Scris. 

 Pergament cu pecetea cea mare “atârnată 'se păstrează în Ar 
„hiva ministerului 'de externe din Moscova. Pe pecete se citeşte: 

“” DEuăTE ÎWâHh Hala. ROEBOA E roeneaaprk SEMAH MCAAABCREII, A. Îost. . 
publicat cu data de 6944 Iulie 7. şi cu multe abateri: mai ales or- | 
tografice de Ulianiţchi, Materiali p. 48, apoi cu dată "exactă, cu.. 
traducere latină, dar cu unele abateri ortografice, de Hurm. Doc. 
12 p. 869- 871. O: fotografie la: Acad. Rom.: fotografii, pachet 10 

nr; 23. O copie la Acad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. Uri- 

cul e citat în [. Bogdan, Cnejii români, Anal. Acad, Rom: seria 
2-a, tom. 26 (1903), secţ. ist. p. 25..
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_„ Satele lui Vancea logofătul nu se pot identifica lesne. Erau însă 

-pe Răut, Ichel şi Bâc, între Orheiu şi Chişinău, Satul Procopinţi, pe Răut, - 

nu mai este, ca nume. Probabil şi-a schimbat numele. Trebuie să fi fost 

pe acolo pe unde e satul Ivancea, care ne aminteşte de numele lui Van- 

cea logofătul. In Procopinţi fuseseră vătămani Procop şi Vasile 1, cel 
întăiu dând şi numele. satului.: Satul :e: pomenit şi în alte urice de 
„mai târziu; ca în 6953 (1445) lulie:15, când e tot în. stăpânirea 
lui: Oancea: logofătul: npesenann 2. In 6961 (1453) Iunie. 20 e în 
“stăpânirea lui: Mihail logofătul 3, Tot aşa în 6963 (1455) Iulie 24. 
—Macicouţii este satul Măşcăuţi, aşezat pe Răut, în volostea Criu- 

eni, jud. Orheiu 5: Unul lângă altul, în mare apropiere de Nistru, 

“sânt trei sate cu acest nume, cari s'âu dezvoltat din unul. Satul 
e pomenit. des, începând din „veacul al- XVIl-lea6.: Aşa în 7118 
(1610): Noemvrie..157,-7123 (1615) Fevruarie 198 etc. Intr'un 'act 
din '7126, (1616). lanuarie ,14, se vorbeşte de. „un vad vechiu de 
"moară, din :satul . Macicăuţii, vadul cel: din gios, unde au . fost 
„noara lui Macico Rusul“ 9. In unele din. aceste acte. aflăm ştiri 
asupra. satului. din: vremea lui: Alexandru. Lăpuşneanu. Actele mai 

vechi s'au pierdut 10. Satul este .străvechiu. Numele poate să fie: a- 

celaş cu mnukoga de la Terebne, din 6939 (1431) lunie 1511. In 
el. avem. de :a face cu ung.: macska. pisică ?.: Sau mai degrabă a- 

„îi ]. Bogdan, Cnejii români, Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 26 (1903) 
secţ. ist. p.25, 30. o n Mei N 

:3* 2 Ulianiţehi,: Materiali p. 67-68... ..... i: e sii 
3 Ulianiţchi, Materiali p. 81-82, Uricarul. 11 p. 76. NE 

„4 Ulianiţchi, Materiali p. 84-85, Uricarul îl p. 10,79. - ” 
„„_?:"5 Dicţ. geogr. al Basarabiei p, 143. Aici Măşcăuţii - de jos şi de sus. 

- An Harta Basarabiei, de Nour: Măşcăuţii răzeşi, Măşcăuţii ţărani şi Măşcăuţi. 
: 6 Arhiv; Stat. laşi, Actele P. Gore, neinventariate. ” m 

7 Ibid. nr. 1 şi 2. N - Ra 
8 Ibid. nr. 4 şi 6.. : 
9 Ibid. nr. 16, 17 şi 18. ” i ” 

| 10 intrun ispisoc din 7126 (1618) Ianuarie 28 se vorbeşte de o moară 
„ “din- satul: Macicăuţii, „din vadul cel din sus, di unde easă Răutul din stâncă, 

-din gios de Orheiul cel vechiu“, acel vad de moară au fost danie şi milu- 
ire moşului lor Poroseciu dela Alexandru Vvod... scriind că uricut. ce l-au 
-avut. moşul lor. Poseseciu stolnicul,. de. danie... dela Alexandru Vvod., fiind 
îngropat în pământ, au putrezit, precum au arătat înaintea noastră şi pecetea 
-Arhiv. Stat. Iaşi, Actele P. Gore, nr. :19,:'Tot aşa într'un.ispisoc din 7126 
-(1618) Octomvrie 20, se; vorbeşte de ispisoace dela Petru Vvod., Ieremia 
Vvod., Simeon Vvod., etc. pentru un vad de moară, din satul-Macicăuţi ce „li-au * 
uat. Alexandru Vvod. şi s'au prăpădit în vreme, când i-au prădat nişte - 
.tălhari, anume Gure şi Țiganul şi alți tovariiş a lor şi le-au luat toată 
-averea“, ibid. nr: 22 şi 23.-- Un document asupra satului, din 7125 (1617) 
Aprilie 15, Ghib.. Sur, 2 p. 91-95, Sur. 24, p 1%, altul din 7123 (1615) Martie 

, ocumente din Basarabia, adunate . de .Visari i „a. işi 1928 SE ia de Visarion Puiu ş.a., Chişinău 

11 Vezi mai sus p. 317, rândul 24, p..324,.
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vem 0 derivare din aauki,: coroană de maci :?_Intemeietorul. e un 
Macico .Rusul. Satul. era şi. în;-veacul al XIV-lea. — Cozarouţii tre- 

Duie să fi fost . în -apropiere,- tot pe Răut,.. mai jos, de :Măşcăuţi, 
căci întrun uric din.6947. (1439) Iulie :2, e arătat în jos -de:c- 
sapexuu. Othrincea î, care. e:la sud'de satul Ustie  şi.la un cot al 

„Răutului, aproape de vărsarea. lui: în Nistru 2. Satul îşi are numele 
_“de.la un ,Cozar3. 'El era poate, şi in veacul al XIV-lea. ——'In a- 

propiere a. fost şi Fântâna albă, -nume.: foarte răspândit: şi de a- 

<eia a dispărut uşor4. Între satele “lui Mihail logofătul, de: la Răut, 
înşirate: în : uricul' din 6961. (1453) lunie.:20, după Procopeani, -se 
arată satul Izbişcea şi- mai jos de.acesta „la Fântânele albe, unde 

au fost“ 5. Deci satul era la miazăzi de Izbeşti, care e -în jos:de 
Măşcăuţi, pe, acolo. pe .unde sânt satele Cruglic, -Soloncani,. Zahai- 
cani 6.— Volcinţea, numit :azi Volcianeţul, este o vale şi un pârău, 

formată din: împreunarea văilor- Buda: şi Horoda, şi care curge în 
“judeţul: Chişinău :şi: dela. satul Manuileşti : îşi schimbă „numele. în 

valea Botnei7.: Pe: acest. pârău. sânt -aşezate! satele Ulma, Văsieni 
ş. a. Cotovţea trebuie.: să. fie; unul .din: pâraele, ce se uneşte. cu 
Volcianeţul. Aici la unirea acestor două văi şi pârae era satul lui 

Vancea logofătul... Nu. trebuie- să. se: gândească . cineva la :satele 

Volcineţi,: din care 'unul-este în -volostea Pârjolteni, din : judeţul 
Chişinău, altul în 'volostea . Otaci, din. judeţul Soroca, aşezat chiar 

pe malul Nistrului şi altul în' volostea Chelmineţ, din judeţul Ho- 

tin8. — Cotovţea e un pârău şi: vale, pomenit . între” locurile lui Mi-. 

“hul pisar, într'un 'uric din 6951. (1443), “Martie 69. : Un sat Coto- 
viţa e pomenit. întrun document din. circa 1614 10, Numele ' sânt 

“vechi tare. In jos: de Măscăuţi şi Fântâna albă, locurile lui Van- 

1 Hurm. Doc..1* p..876.. . 
„2 Harta Basârabiti. de Nout, Dicţ. gener.: ial Basarabiei p.' „156. 

3 Un sat Cozareuţi la Terebne e pomenit. într'un uric din 6939 (1431) 

Junie 15 între satele vornicului. Cupcici, vezi mai sus p.:317, rândul: Z3, p. 

.324 şi întrun uric dela Ştefan cel:Mare, din.6987 (1479) Mai 24, Ghib. Sur. 
8.p..90. Un sat Cozărceni este în volostea Lipcani, jud. Hotin, iar unul Co- 
zăşti este în volostea Chişcăreni, jud. “Bălți, Dicţ geogr. al Basarabiei p. TI, 
Harta Busarabiei, de Nour. : . 

“4 Un sat Fântâna albă este în "volostea' Copăceanca, jud, Bălţi: Dict. 
„geogt. al Basarabiei p. 235, Harta. Basarabiei, de Nour.. Îi 

:5 Ulianiţehi, Materiali p. 81-82. Pi 
„.: 6 Izbeşti, în volostea Hârtop, jud: Orheiu, Dicţ: geogr. al “Basarabiei 
p.'124, Harta Basarabiei, de Nour, 
i 7. Dicţ. geogr. al Basarabiei p- 228, Harta Basarabiei, de Nour. . 

: 8 Ibid. p.:228-229. . | : IE 
“9 Hurm. Doc. 1* p : 880. 
-10 Ghib. Sur. 9 p Sa Cp. Cotova $ sat în volostea Bdiceni, ud. "So- 

zoca, Dicţ. geogr. al. Basarabiei p. 76.. , -
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cea urmau spre Itchil, numit azi Ichel1; între : Crotolci, .nume ce 
nu-l pot identifica, dar. care pare':să: însemne numele. unor: sate. 
Satul lui Vancea era mai jos :-de: Camena şi mai' sus de locul lui 
Oţel.: Camena nu o găsesc în această parte2;:Era :însă niai sus de 
locul lui.Oţel, pe câre ni-l lămuresc. două .urice de. mâi târziu. In- 

 trunul din 7025' (1517) Dechemvrie' 15 aflăm că Iacob fiul pisaru- 
lui Oțel, din privilegiu ce acesta a avut dela llieaş şi: Ştefan..Vo- | 
evozi, vinde -jumătate: de sat, de ceâlaltă parte a Bâcului, : îinpo- | 
trivă: Laznei lui: Albaş, la “Fântâna mare,' jumătatea de -sus. Hotar- 
nica: acestei jumătăţi de 'sat e următoarea: a yora(p) griuierincantie(i) 
NOADBHIIH : CEO: M10:-T6H C'Popenoy: Ghika. npoTu(k) a(a)eaiuiega asa u(7). 
ENE NO. CTApeAt FoTapS a BACAS da r(c7). xoTape noua) w(r). 
NpEBAN. CTaRA RIUIHHERGCRATA Ta Sce YOrape(4) nana mapne nScTEAHHRa 
AY: RpaXS Aaa 10. Ha(A) “rorarina 3. : Satul acesta cumpărat, prin: 
uricul: de mai sus, de Eremia visternicul, a primit numele de Vis- 
terniceni, cum se: nuimeşte. şi :azi: satul: de :pe Bâc, dela nordul Chi- 
şinăului 4.— De cealaltă parte a Bâcului, adică la sud, avea Van- 
cea logofătul Seliştea. tătărească,: aşezată. într'o- vale ce:'se des- 

„-- 1 Vezi mai sus p; 311, rândul 19, p; 314-315, în uricul din 6939 (1431): 
Fevruarie 6, asemenea în acelaş an lulie 31, ibid. p,. 325, rândul 9, : 

» „2 Cp. Piatra, în volostea Susleni, din, jud. Orheiu, aşezat pe Răut, 
Dicţ. geogr.'al Basarabiei 'p.-164,. Harta: Basarabiei, de Nour, Acest sat este 
însă în sus de Măşcăuţi, şi nu pe Ichel.. Cp, Camenca, vale şi :pârău în jud. 
Soroca şi alta în jud. Bălţi, apoi satele cu acest nume din jud. Bălţi, Orheiu, 
ibid. p. 44-45. Cp. Ghib. Sur::9 p.:102,.224, ete... .. - Da o 
„i 3 L.:Bogdan, Album. paleggrafic moldovenesc nr, 75: Hotarul jumătăţii . 
de sat mai sus scrise, de cealaltă parte a Bâcului, împotriva 'Laznei lui: 
Albaş, din sus, după vechiul hotar, iar din'jos, să fie hotarul începând . din. 
opustul iezerului Chişinăului,:apoi tot hotarul-lui-pan Şarpe postelnic, până. 
în vârful dealului, ce-i deasupra Togatinului. O traducere de pe acest uric 
dă. şi Ilie Minea, cu data greşită 7095, în Cercetări ist. (laşi) anul 4* (1929). 
p. 215-217. Togatinul sau “Tohatinul, vale şi sat în sus de Visterniceni, jud. 
Chişinău, Dicţ. geogr. al Basarabiei 'p. 213, .altul e la - Nistru, ibid, p. 139, 
Harta Basarabiei, de Nour, ': : E SR i Ma 

- 4 Harta Basarabiei, de Nour. Acest sat e vândut de Eremia visternicul 
Mănăstirei Moldaviţa, prin uricul din 7033 (1525), Fevruarie 12, vezi liie Mi- 
nea, în Cercetări ist,. (laşi) ariul 4* (1929) p. 217-219, Dincolo de Prut, Mihail: 
Ojel a avut ocine, pe Ichel şi nu: prea departe .de Visterniceni, dar.mai spre: 
apus, cum se vede dintr'un uric dela Ştefan cel Mare, din 7008 (1500), în care: apar fiii lui Mihăilă - Oţăl-gramatic. şi seliştea lor din giosul Lopătnei şi la. gurii Lopătnii. Ibid. „Lopatna până în “gura 'Lopătnii, unde cade în Bezin“, L, T. Boga, Doc. Basarabene 4 (1929) Chişinău,. p. :15-16,.. Apoi în 7035 (1527). Martie, se întăreşte urmaşilor lui Mihăilă Oţel. gramatic, din uricul acestuia. dela lliaş şi Ştefan Voevod „doă locuri de sati, în pustiu, pe lature Ichelului,. 
în gura Lopatnii şi piste Ichel;-iar în gura Bezinului, im sus la obârşenie pis-- cului .. +-Şi Bezinul pe amândouă părţile pârăului Glodului... Glod, vale . Ichelului şi a Bezinului ._. .“, ibid. 5 (1929) p. 7-8. Valea şi pârăul Lopatna. curge 'pe la Mănăstirea Curchi şi satul Pocşeșii,. Dicţ, geoer..al Basarabiei. p. 136-137, Harta Basarabiei, de Nour, Cp. ibid. satul Lopatna.  . . ..
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chide împotriva Chişenăului lui Albaş. Este. cea întâiu pomenire a 
oraşului Chişinău, de peste Prut. El era un sat în stăpânirea lui 

Albaş 1. E. pomenit şi în uricele din 7025 (1517) Decenivrie:15 şi 
în.7033:(1525) Fevruarie 12, de care .a fost vorba mai. sus. In> 
tr'un uric din 7084 (1576) Aprilie 25 se vorbeşte că în acest an 
ctao "Ha HM'k kHiuneSa na BAKS'S Boas(er) aanSiunor era. âl' Vasut= 
căi, fiica: Maricăi, nepoata Eremiei postelnic, strănepoâta lui Vlai- 
Cul, nenputnaie ta norepaw(A)enie to 'uma(a) npkătaa e gaa(n)kS(A) 
w(7) cTapare cTrbana Eotgo(A) 2. Asemenea în ..7125: (1617). No- 
emvrie 293 etc. Asupra originii cuvântului sânt mai multe păreri : 

e cuvântul ucrainian. chiseni (biizunar) sau tatarul  kesenă (capelă 
de: mormânt), keşen, schit, mănăstire, sau Kisjenă (leno 'cel mic)4. 
Foarte interesant este, poate şi pentru originea, veche" a' Chişinău- 

"lui, Seliştea tătărească, arătată la 1436; alături, Satul „era şi în 
veacul al: XIV-lea.. 

Vancea logofătul apare : în documente ca Oanţa: erariaticul, 

Oancea diacul, Oancea gramaticul, Oancea logofătul, Oană logo- 
fătul şi Vancea logofătul. De multe ori apare împreună cu socrul 
său lurghici. EI slujise şi sub Alexandru cel Bun. Apare întăia oară 

în 6931 (1423) Martie 315, apoi în 6933 (1425) . Mai 126, 6939 
(1431) Aprilie 307, în 6941 (1433) Ianuarie 288, Fevruarie 269, 

“în 6942 (1434) :Aprilie 2410, Iunie 2611, Iulie 1212, Octomvrie 
8 13, în 6943 (1435) Aprilie 14 14, Mai: 12 15, în 6944 (1436) A- 
prilie 21 16, Iunie 13 17, August 1118, în 6945 (1437) Mai: 15 19, 

1 Dicţ. geogr. al: Basarabiei: p. 59-60. 
2]. sț. gcor în Trudi bessar, gubern. ucen. arh. romimissii, p. 11- 172, 
3 Ibid, p. 173-:. - 
4 Şt. Ciobanu, în Basarabia, Chişinău, 1926 p. 78, 
5 Vezi mai sus p. 157, rândul 22-23, - 
6 lbid. p. 174, rândul 7. , 
7 Ibid. p. 315, rândul 15. 

8 Ibid.: . 350, rândul 30, - i i 
9 Ibid. p. 354, rândul 7 

„10 Ibid. p. 383, rândul 30, o cm 
- 11 Ibid, p. 392, rândul 12. . .- e 

12 lIbid. p. 394, rândul 2, _ 
„13 Ibid. p..395, rândul 31. ie 

-:. 1 14 Ibid, p. 403, rândul 29, -. :-. -. - 
alE Ibid.. p. 409, rândul 12, -:; ci i i 

„16 lbid..p. 430, rândul 30. , nn nn cc ee, 
17 lbid, „445, rândul 15. SI ni 

'"18 Acad, Rom: XXXIV/1. :î:"* a aa 
19 Acad, Rom. ms, 126, dăruit de 1 Bogdan, . 

30 

E
o
s
s
p
p
o
p
p
o
v
o
e
a



466 , 1436 

Iulie; 20 1; în '6950 (1442) 'Auguist 30 2; In 6951: (1443):: Martie 6 
apare: împreună” cu socrul său lurghici, pârcălab de : Cetatea : albă 3. 
Tot :aşa în- Mai 14,Mai 75, Mai 146, Mai'187, Mai 288, Mai 
309, -Mai 3110,: Iunie 811, August 3 12;: August 2413, :Noemvrie 
29 14, în 6953 (1445) Fevruarie .18 15. :In Aprilie 5,'-apare numai 
lurghici 16.. In 6953: (1445): Iulie 15:i se întăresc lui Oancea logo- 
fătul sate; Intre: marturi apare 'lurghici17;' Amândoi âpar.în August 
8 18,! în August .11 19, în 6954 (1446) Ianuarie 2520, Ianuarie 26 21, 
Martie:5 22, Iulie. 2023, :în. 6955 (1447) Ianuarie 1424. In. Fevrua- 
rie-11 apare numai. Oancea logofătul 25. : 'Tot aşa în' 6957 (1449) 
lunie 526. . Este 'ultima oară : când apare îi divan,:sub Alexandru 
Voevod. În acelaş:an,: în iuna: Octomvrie în.12 a venit Bogdan 
Voevod 'şi:a lovit pe Alexandru. Voevod, la Tămăşeani, lângă 'Târ- 
gul' Romanului şi. a: ucis mulţime :din: boerii lui : ..pe: Oancea logo- 
fătul şi Coste Androinic. şi alţi mulţi au fost ucişi, spune letopi- 
seţul dela Bistriţa 27: Intâmplarea „aceasta, cea mai veche cronică 
ms 

"1 'Ghib! Sur. 9p.2, | pa it 
îi: 12 GhibiIsp.- 1 p, 14, e St 
Do 8 Hurme Doc 1? p: 88060 e ie 
zu 4 Arhiv, Stat, Bucureşti (adus, dela Câmpina), -. 
«5 Hasd. Arh. Ist, 1! p, 123, „i i 
«în: 6: Hurmi Doc, t'p, 883. n ie ta 
«7. Ghibilsp, Ip. 17 e papei e 

":* «8 Ghib, Sur. 5 p.:115.:Aici e Vancea logofăt. :-“--:; 
„i 7-9 Hurm. Doc, 1? p, 885, îi ta „ii 

10 Ghib: Sur. 10 p.1. ” i . . ! 
, a Acad. Rom. 1/2, Ghib, Sur, 18 p. 52. Aici şi un: Oanţa, care scrie . uricul, - 

12 Wick. Woronetz und Putna 2 p. 151-152, | 
„13 Ghib. Sur. 20 p. 196. ii 
„14 Ulianiţchi, Materiali p. 60, Uricarul-11 p, 52,:. . Era 

«4.19 Ulianiţehi, Materialt p. 65-66, Uricarul il p. 59, . îi. 
'16 Ulianiţchi, Materiali p. 66-67, Uricarul 11 p. 61... 
17 Ulianițchi, Materiali p 67-68... „cn cmc 
18 Melchisedec, Notiţe ist. şi arh. p.,99-100,. .. ...: 
19 Ghib. Sur. 1 p. 139. - e Ţ : 20 Ulianiţchi, Materiali p. 68, Uricarul 11 p. 64. . ;. o î-. 21 L. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 37,-Uricarul.11 p. 66. 22 Acad. Rom. (cumpărat dela Şaraga, laşi) ii : 
23 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ,.pachet 21 'nr. 5. - 

"24 Acad. Rom. XXXI/63: lurghici şi ginerele :lui,. Vancea logofătul. 
„25 Direcţia fond. rel. Cernăuţi nr. 3. ce 
26 Ulianiţchi, Materiali p. 75-76. e 
27 In ed. |. Bogdan, Cronice inedite p. 36, 70: Bz akre. Suus ah- 

CANA WĂTOApIA Bi NPÎNAE BOrăduh ROEA in "SAapu Haâ-aactanA,ptaa 
EOERSAUH S TEMAUIAHh BAHAh POMANCRA TPAră: ÎI NOE AMIOECTERO HYh 
WAHORR ? Wia A9rSEeTa H ROCTE AH APO HR: n Mon none BRA mt et ai PT me pa 
(n 

  

ÎN su, mi i 

. Po E az ut a ed



1436 - 467 

“moldovenească o -pune în 6962 (1454) Augușt 22: :m.. - 2 într acel 
războiu au perit oameni, de. frunte : ;Onciul logofătul . d | 

iu Boerul. lurghici, pârcălabul de. Cetatea Albă, este, cred înte- 
.meietorul Satului „lurghiceani, din - judeţul Iaşi, numit azi: prin eti- 

;mologie populară, Erghiceni, Erbiceni 2. “EI a avut satul Balcouţi, | 
“în jos de Târgul Seretiului, cum, se. vede dintr” un uric. din (6979 

0470, Seplemvrie. 103... a 

E Suceava. 1436: Iulie 24 

ue şi. Ştefan - Voevozi: dăruiesc Dogrului Petru. Ungureanu. din 
"Câmpul lui Dragoş patru „sate,, „anume în Câmpul lui Drâgos,. 

“unde a:fost; curtea, Neatedului şi șatul:lui Parcea şi Blă-.-.: 
i i geşti şi poiana, i unde-i fânul lor .şi Bolăceșiii: pr, 

4 maori BEI, Al maia B9EROAA,| “reeneaapa | Sea i ms): 

AaBeRON, H.Bpara; uCaulz) cereau. EOEBOAA. AHHHAA SHaaenuiTo eckaiz 

HAN AA : aHeToaz, KTO, Hâi4 „SV BpPHTA HAN, «ro. ov)eatuuura uroy au, RS 

vie: To(T), HeTHUHnIH, casra „i BOlapiuz  nâuA +E'Epiihin -NETpZ cVu- 
royobunuz . wm) | Apar(eui)ega noa, „SAsţARIMs npki(A)e. CTENOUHR- 
AUEMOV:.POAHTEAR HAUIEMOV.NpAROR „aBEpHOR,. -EASK59Ic, de antec), 

CAS:RAT% HAND. MpAROP sui: BkpHie caine. TEMA. „MRI aha 

pas 4.u. RkpH9 ENO. CAOIEBOY - AC uCa(c) K)ancgaan ; ECANnI . ere, A 

-C9RHCIp. BAUER. Ma(C)TIR „n Aaa secat tao OV, HauieH,, „SEMAN, Acad 

„AdReEROU Co)erupu ceaa na. iar Ha Aparouiesk.. „ngan, PAE. BNAZ urke 
TEAOACRZ ARCpA HI ÎApUHIIO CEAO HI BAZHtEIIn PAC... DS 

noakua rAe (5) chiu “i „B(o)azeeuini Ba oVAruiţ, TOE Ecathi Ada 
EASY: OVprkă “că :BzckazAOXoA cat nt A Tim) sere -H..CoHiogua- 

TOM 6 ero H npaono; sarea) ere H mpatiet PETOAZ ENOA IEBCEAOV 
BOA evo (ro. (e) 9 nanganiuiti wi(r) ier9 nascute :uene ps reno: 

„IRAN: Ma. Biti. A XoTapa. iii CEAOAL ca: sueta aeBeu)Atu. -eTa= 
. Ec i he ; ii 

: 1 Letopisețul arii Moldovei până: la Aron Vodă, ed, C. Giurescu, B Bu- 
„cureşti, 1916, p.. 
„2 Dicţ. ps “al României 19p, 4170. Cp. uricul din” 4 1 (1683) 1 "No- 

-emyrie 2: vpruuaun, Ghib,:Sur..2.p: 115,-6tc, tir: ; 
3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p, 160. | . 
4 Originalul are: HpAnpatSR, - ae 
5 Lipsesc cam 6-7 litere. o 

6 Originalul are: HoyuaroMz. 
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“pirat XoTagaii, 4 ta (re) 1 «(er) R&pa BBIILENHCANHArE r(cA)&a Mu 

HAT BEOEBOALbI H Rkpa RZSAREALHHAro (âpa)ra crebana BROEBOAA H R'EpA 

cut r(cA)eaaui poanta - i A “Brlipa, Nata OVpiRA paToRekaro - 1 AETe 

ere H BB(pa nana Btiauui;: “Bkpă. nâna NETPA XovAnHua AROpHuKA H A't- 

"TEh ere; kpa nană Hcafa "1 AEre ero_H- BEpa nană co HE)AETEI W 
“Akai ere, EEpa nana MHYăHaa nOnuui H BEpa nana CTAHa BbipAna, 

EBA nana Ieoaa AOÂMDTATEBHUA Hi EPATA £PO NANA MINApA, ui 

B'Epa nana a4s0pa H BpaTa tre Nana CTAHUIAA NCCTEAH(HEa), B'Epă nana, 
ACVatai An (i )s6Aoauetnua a GpaTa PO Nan4 MHpun, H REpa Dată Bhaoa 

Vata, R'Epa: natia Beprarta CTOANNRA, E'Epa Nana ROSA UIAHA po 

Eiiua, Bkpa nana dhipzea, B'bpa nata MancHaa rezulina, Bkpa nana) 
anrela)ra, B'Bpa nana Teka ABOphuta, R'EpA nană BOroviua HteTk= 

KOBHUA H EpATa ro nana nam)ta, EEpa hană Xe(A)a Mamoţpuneare 
N .BpăTa! ro nana afthi H Abe. n(X), Bkpa nana “sakoina (uco)nore, 
Rkpa naua kp(c)ru UCpHOre, REA NâHa Mupuli, Biga NANA CTAHA KO= 

Muea, 'lpă nana (cTaa) BaBnuc, tkpa Bzckyh BOrapă HatDH(y) Bean- 

suXz Cu ma)ani(€). d TAROXKK KTO Bhi (n0uaas)2 W(T) (3) uaeatene Ha 
"NETpa Hanna Fo. "AETa: 34 "Taa Cta Cy'6îHeTECAz Han. (TERE Hau 

"ROTOREI ANXOTE, a wuz He(A) sanaarurz santeka A poyBAi AnTore 

"CEpIBPA, 4 NO HANIEAZ H(BOT'E) KROFO. BB NSGEPETZ TOCNSAApEAA GHITH 

9. Hâten “Seat Ac(a)aaBckon, nau w(T). "Hauu(y) EpATin,. tau. (u(7) 

Abreu naiun(X) Han w(7)'. nauiero “nasmene, re(7) Aa Bt na oyT- 
"BEPAHAZ' N OVEPENHAZ; Sanopite AdAn cembi: (EMO) Să 'Ero' NpaBoR ui 
"BEpHOVIO CASEY, 4 Ha BOAuIeE: NOTREpateuie "TOMOY BRACEMOY RhIILinNH= 

"cânoatot: Braa cani caoys"k HALEALOL” E EpHOMOY AHHICOV ASreaeTrev 

iucaTu H NpHRECHTH ituaTa' HaLi9 REEAO A)HETOț Hantatoy, nu(c) 
MARO rpamaTuRz, o esuat Bar) SĂ tea e (a)hă RA AZ, 

. n... .... 

: Traducere. Cu mila lui Dumriezeu, Noi Ilie Voevod. Domnul 

asa Moldovii, şi fratele. nostru Stefan Voevod, facem cunoscut cw 

“această :carte a noastră, . cine:va căta Ja.dânsa sau o va auzi ci- 
tindu-se,'.că această adevărată slugă şi boer-al nostru,:credinciosut 
Petru Ungureanul, din. Câmpul lui Dragoş, a slujit. mai înainte sfânt: 
răposatului părintelui nostru cu dreaptă şi credincioasă slujbă, iar: 
“astăzi slujeşte - nouă 'cu dreaptă şi 'credincioasă slujbă. De aceia, 
„noi văzând dreapta -şi credincioasa:lor slujbă” Cătră noi, l-am mi- 
luit cu osebita noastră milă. şi i-am. dat, în Tara noastră a: :Mol- 

    

„a 1 ro lipseşte în original, a a 
2 Lipsesc cam 6-7 litere,: Ta aa
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“dovii, patru sate, anume, în Câmpul lui Dragoş, unde a fost curtea 
Neatedului şi satul lui Parcea ;şi. Blăgeştii ... îs e + Şi poiana un- 

„de-i fânul lor şi Bolăceştii,: amândouă judeciile. Aceasta am dat-o 
lui uric cu, tot. venitul şi copiilor. lui şi. nepoților. lui şi strănepoțitor 
lui şi răstrănepoţilor ; lui şi, întregului neam. al lui, care-i mai de a- 
proape. din _seminţia lui, nestricat niciodată, în veci,. i 

lar. „hotarul acestor sate, .cu toate: hotarele lor. Vechi, - 
-- lar. la aceasta. este credinţa „mai, sus scrisului Doraniei' mele, 

aie Voevod. şi: credința... iubitului frate,. Ştefan Voevod,, şi credinţa 
“fiului Dormniei mele,. Roman, şi. credinţa. panului Giurgiu dela Fră- 
tăuţi şi a. copiilor lui ..şi credinţa panului Vâlcea, „credinţa panului 
Petru. -Hudici vornicul. „şi a copiilor. lui,; credința panului Isaiea, şi a 
copiilor, lui şi; credinţa | anului. "Uncleată ; şi.a „Copiilor, Îui, credinţa 
panului, Mihail. Popşa şi credinţa. „panului, Stan. Bârlici,. credinţa pa- 
-nului Ştetul Jumătate şi a fratelui său, pan Mândrea, şi. credinţa 
:panului Lazor, şi a. fratelui , său, .pan : Stanciul. „postelnic,. credinţa 
panului: Duma. Limbădulce şi. a. fratelui său, pan Mircea, Şi. credinţa 

panului Cozma Şandroviei,- credinţa panulii Fârău,, credinţa panului 
Manoil Grecu, credinţa panului . Vitolt, credinţa. panului Steţcu. Vor- 

nic, credinţa panului Boguş Nesteacovici şi a, fratelui său, pan Paşco, 

şi a copiilor. lui,. credinţa, panului. Îacuş. al Negrului, credinţa pa- 
nului Crâste. al, Negrul, credința panului „Mircea, . credința panului 

noștri mari. şi. mici.. i E za i ici Et va ziua 
Şi asemenea cine ar, începe. din “seminţia Tor, contra. lui. “Pe- 

tru. sau „contra. copiilor lor,.. pentru, aceste ;sate,; cu , omor.sau 
cu 'sfadă sau cu oricare răutate, acela să ne plătească zavească 
“60 ruble de argint curat. i pita At 

„lar după. viaţa noastră, pe cine Dumnezeu: va: alege să fie ca 
Domn, în “Tara: noastră : a. -Moldovii, 'sau din fraţii noştri“ sau din 
copiii noştri: sau din seminţia noastră,. acela: să le întăriască: şi în- 
„puterniciască, pentrică i-am, „dat, pentru a, „ui dreaptă şi credin- 
'cioasă slujbă. - mii ei „ir 

lar! pentru. mai. “mare “întăiătură, acestor. toate nai, sus: scrise; 

ara: "poruncit: slugii noastre, credinciosului. Dinis: logofătul, să, scrie 

şi "să lege pecetea noastră cătră această ' "carte a/noastră, . : 
“A scris Paşco gramatic în Suceava, în: anul 6944, luna Talie 

:24 zile. . pre e „ E i S pe cu
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laşi, înoşia.. Blăgeşti, pachet 7 nr, “A. fost piblicat. cu dată de: 

E 6944 Iulie 24, deA:D. Xenopol, în Columna lui Traian 7.p.:5012503; 
A fost publicat şi de Ghib. sp 1* p; 9- 13, cu dată de lună Iunie 24. 
In adevăr a'-din Iulie e: scris : deasupra! cuvântului: şiie îndreptat 

dintrun u, E rezumat cu: data: de: lună. unic 24, în N. “Iorga, Stud. 
şi Doc. 5p. '3; „O copie cu 'data “de lună: Iunie, la Acad. Roma. i ins 126, 

dăruit de. I.: “Bogdan.: O trăducere a! “uricuilui, cu: data de lună Iunie, 

tăcută ! 'de N; Beldiceăriii, ă fost: publicată i în Uricatiul 14: p. 59-60. 
Partea cu “satele aici: €- “tedată: “astfel :*: :» Poiană: lui Dragoş, unde: 
fosta!" casa Netedului' şi “satul Pârcina' şi Blăjeşiii, amândouă (lângă) 
Poiană, undeLi' fânaţul lui'şi "Bolăceştii, î în ămândouă judeţele“. “Uricul 

e. “menţionat de: "Radu Rosetti, Pământul: p. 148,164 şi del. Bogdan; 
Cnejii români. în Anal: “Acad: Rom, seria- 2, toi 26 6, (1903) secl- 

REA IPE SIR: i ri: ema ii 

   ia i: Sătele! din uiricul de mai! “sus, erau în ri Campul” lui i Dragoş care 
eră. în: "judeţul: „Neamţ şi 'Bacău,! lă nord şi sud de pârăul- Nichid şi 
între “Tazlău şi Bistriţa” şi e pomenit îrică din 6927- (1419) 'Aprilie- 

81. Era! pe acolo" pe unde: sânt! azi. pâraele” Diagova” şi - Dragova. 
seacă 2. Trecând âcinia” “la ideintificărea: satelor: acestor: vedeni că. 

unele şi-aii păstrat! până azi! " numele; In: moşia: Blăgeşti: care cred 

că” cuprinde : şi satele “din :1436: găsinr “utniătoarele'- trupuri, vechi 
sate :  Blăgeti, Cândești; Şenăreşti, „Bolceşti, Lăzeşti şi Stănești, 

foarte” miilte' docurnente, câ în 7102: (1594) Septeniirie. 205, circa. 
1606 Fevruarie 66, Octomvrie 147. In 7153 (1645); Mai' '4; e vorba: 
de' hotarnică Blăgeştilo: “iaste' la: câmpu 'den sus; den fântâna îi 

Parceii . Ia 1 un: "hânsu, “mari: de “spini”: isi în “Tacul: cut” i peperigul 
zi: fa: - pa iz a 

  

Pa 

  

1 Vezi mai sus p. 131, rândul 13, p. 133-134; e i ! 
::2: Harta; stat,. major, planşa Buhuşi, -. , : DD 

| 3 Arhiva Sf,. Spiridon din Iaşi, moşia- Blăgeşti, Ghib. 1sp.. 1; 2; 3 4, 5, 
:4 Dicţ,: statistic al României 1: p. 60, "Harta stat, major, planşa Buhuşi. 

Sate cu acest. nume, în Moldova, avem"în jud.. Fălticeni (fost: Suceava) şi . 
Tutova, Dicţ, statistic al. României 2 p. 800, 962. Cp. Blaga, în jud. Vastuiu 
şi Tecuciu, ibid, 2 „p. 984, 868, 'apoi: Blăjeri; în jud, -Tecuciu, ibid.: 2 'p.' 870,: 
872. Apoi Blăjani, în jud, 'Buzău, ibid. 1 p, 160, Blaju, în Argeş. şi "Romanați. 
ibid. 1 p. 44, 2 p. 836, etc. In Ardeal,. Blaj, în comitatul Alba de jos, Blăjeni 
în Hunedoara, în N: Mazere, “Supliment la “Harta: etnografică: a" Transilvaniei,. 
Iaşi, 1909, p.: 60. In trecut âveni pomenit: un. sat: Blăgeşii. pe: 'Topoliţa, întruri.' 
document din.6963. (1455 Iunie ; IT „Arhiv, Stat. l Avalogle aid 3 130) luu aşi, „Anaforale. nr 24. fila 163+-, 

5 Ghib. Isp; 1: pi 214. rit si cica cza i zi A 6 Ibid. 2: p. 41, e sa 
7 Ibid. 44: în Câmpu lui Dragoş, în sat, în Blăgeşti at 
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= aaa « „în :Blăgeasca ... sr.:.:.: în: gios::până . în! Leaspezi ;:- Foii 
«în “codru, până; în 'dealul 'Tazlăului“.::]n:;7169 (4661) 4 A- 
prilie .. 26: „Blăgeşti,- ce jiaste 'la': “câmpul ::lui.: Dragoş, : în ţinu- 
tul. Bacăului“ 1;:etc. Satul îşi:are :numele -dela : 'Blaga, - mai! curând 
de cât dela, Blaj2, din care: ar. fi. ieşit Blăjăşti. In 'Bazirn cu îi - 
avem. pronunţarea; sunetului moldovenesc: & pentru ge. “Satul! era, 
cred, şi în veacul al. XIV-lea. —Bolăceştii: este ;satul.:Bolceşti,. nii-. 
mit: şi - Bolceştii-Cotreanţa; în:;comuna :Valea :: lui ?lon 3;:: In! 6963 
(1455) ; August 20:.satul -e:i numit! Bolceşti: şi: e. în: stăpânirea :lui 
Trilu Borzescul4;. El 'e pomenit: şi în alte documente de mai! târziu, 
ca;în 7150 (1642), Iunie. 12: :„din “sat; din Bolceşti,. din câmpul lui 
Dragos, ce'iaste în ținutul: “Bacăuluie 5, în: 7170;(1662) Ianuarie 

„Bolceşti--ce iaste în: ţinutul. “Totruşului, în câmpul lui Dragoş“ 6. 
Satul „Îşi: are, numele :dela ;un: Boie, Bolaciu7. Era, :cred,:şi: în vea- 
cul. al; XIV-lea. — Satul: lui Petru Ungureanul; în:: Câmpul 'lui :Dra- 
goş,; unde. a fost,curtea. Neatedului. “l-aş identifica cu satul. Petreşti, 
care e selişte î în. trupul Blăgeştilor.: EI îşi are numele dela Petru: Ungu- 
reanul. Satul este foarte des pomenit în documente de mai târziu, ca în 
7134 (1626) Dechemvrie 20 : zsat din. Petreşti ce-i în ţânutul Bacăului 
cu .:vad. de moar(ă), pre apa. Bistriţei“ 8, Dechemvrie229,: 7136 
(1628) Noemvrie 13 30,::7137: (1629); Noemvrie. 25 11: etc. ;In:7169 
(1661) Iulie 12: 'satul „e arătat.:,la ţinutul Bacăului .. „..i în. cânpii 

- lui Dragoş, pre apa. Bistriţii“ 1 12 etc. Intr'o 'hotarnică din circa.:1650 
e arătatîn jos de Cândești, adecă pe. la: Bărcăneşti 13, Satul azi nu 
mai. este, ca, nume.; Poate. şi-a: schimbat numele, în Valea.lui Ion, .. 
Boiţa,: Păsgăreni, sate: din: această; regiune. Satul,:; când: identifica- 

rea e bună,, e. străvechiu, Aici fusese în;veacul al. XIV-lea: „curtea 

           
Ti i iza i iii în rit oi îti îi aa 

. 1 Ghib, isp, gi p.. 173. , za 
--2 Pentru nume“cp- Blaj, fiul” ui Ghelebi Miclo Ş, din 6918 (1410) Mar: 

tie 15, mai sus p. 77 şi din 6942:(1434) :lanuarie' 29, ibid.: 374, rândul.9, p..376. 
3 Frunzescu,- Dicţionar topografic p. 53, La 1872. era în com, Cân- : 

deşti, jud. Neamţ. Dicţ. statistic al României: 2. p. 630, - numit: greşit Belceş- 
„tii-Cotreanţa. In Harta stat. major, planşa Buhuş.e numit Bolceşti-Cotreanţa. 

- 4 Originalul la Muzeul dela Arhiv, Stat. .Bucureşti,. publicat de mine în 
Buletinul Ion Neculce, fasc.7 (1929) p.' 172-174. Cp '1. Bogdan, D- Şt 2 P. 113, 

5 Ghib. Isp. 2! p. 24-25 „(Moşia Blăgeşti, seliştea Bolceşti).: : 
| 6 Ibid.. 3: p. 195... : 
7 Cpe Bolea postelnicul, inte? un document “din 101 (569), Gniv, Isp. 

1! p. 113, etc. : 
„8 Ghib. Isp. P*p. 177, . IE paie 

9 Ibid. p. 176, 178, | te 
10 Ibid. 5: 188. , DORIN Deea 
11 Ibid. p. 202. IRRD zi. 
12 Ibid. 3! p. 181. 
13 Ibid. 3! p. 58-59. Cp. şi actul din 7185 ue Mai a, bla, 4 “p. 18. 
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boerului Bratul: Neatedul,. care, aparţine veacului al -XIV-lea; Apare 
întăia oară în .divanul lui Roman Voevod, în uricul din 6900 (1392) 
Marie 301, apoi în 6901 (1393) Noemvrie '182, apoi în divanul lui 

"Ştefan Voevod, în: documentul. din -1395 'Ianuarie 63, : în divanul 
ui luga Voevod, în- uricul din 1399. Noemvrie 284, circa 14005, 

In divanul .lui Alexandru cel. Bun-nu ăpare. El a aparţinut vremei 
„descălicatului.—Satul lui Parcea' nu-l găsesc mai târziu şi nici nu-l 
pot identifica, Şi numele e neobicinuit. Ținând însă seamă de tru- 
purile ce se “găsesc în'moşia Blăgeştilor, ! în afară de. Bolceşti şi . 
Petreşti, de care a. fost: vorba mai sus, satul : lui Parcea poate fi 
Cândeştii, Şendreştii, Lăzeştii ori Stăneştii. Cândeştii 'sânt şi azi în 
comuna. Socea-Cândeşti, judeţul: Neamţ, la nord de. Bolceşti 6. El 
este îoarte: des pomenit în „trecut. Aşa în 7117 (1609): Dechem- 
vrie: 14: RzuAcuu Ure Ha Aparona7,' în 7140 (1632) Octomvrie 13: 
Cândeşti den. câmpul lui Dragoş 8. . Altă dată satul -era în judeţul 
Bacăului. Aşa e aratat în circa.1664: '„Cândeşti,-ce simtu în ţi- 
nutul Bacăului, în câ(m)pul lui Dragoş“ 9, Şendreştii sânt des po 
meniţi' în trecut. Aşa în-7126 (1618) Martie 2: menăpei ua sue- 
TOI «e su 3 goaccr Bakosk10. In 7171'(1663) Ianuarie 9, în ho- 
tarnica : acestui sat,: el se : arată lângă Bolceşti (aici Borceşti) 'şi 
Cândeşti: -„la: 'vale să începe : hotarul: Şendreştilor.. .:. în ţermu- 
reli Dragovei vechi ::'. spre Bistriţă :..: lângă Bistriţ(ă) :. . „cul: 
intrun act din 7146 (1638) Martie 14 se pomenesc dresurile vechi - dela Ştefan Voevod şi: dela Alexandru 'Voevod. “Azi: Satul 'nu 'mai 

:este pomenit; ca nume. —Lăzeştii sânt pomeniţi în: trecut, 'Aşa. în 
circa. 1606 12, In. cartea dir 7169 (1661) Mai 1-e “pomenit. satul 
„Lăzeşti, ce “iaste în: țânutul Bacăului cu a“Trotuşului“ 13. El nu 
mai este astăzi.—Ultimul sat, Stăneşti este mai puţin pomenit. Aşa 
în circa 7137 (1629) 14, In 7177, (1669).: Martie 12, satul. e. arătat 
în:câmpul lui Dragoşi5. Azi nu mai este. . i: 

  

- ». “1 Vezi mai sus p. Brândul 3-4. i „2-2 Ibidu p, 14, rândul 5, - Ia 
„203 Hurm, Doc, 11 p,817,.: DRE a "1... 4 Vezi mai sus p. 23. rândul 5, .. îi... 5 bid. p. 27, rândul 8. ec 6 Dicţ. statistic al României 2 p. 630. Harta stat. major; planşa Buhuşi. 

  

:. 1 Ghib, Isp, 1? p. 
8 lbid. p. 234. 
9 Ghib, Isp. 3* p, 150. 

10 Ibid. 1: p. 111, 
11 lIbid, 3: p, 225, 
12 ibid. 2: p. 41. 
13 Ibid. 3 p. 175, + i 

14 Ibid, 3 p. 35, iii is i Ta 
15 Ibid. 3: p. 81, - -
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Boerul Petru Ungureanul ne aminteşte pe: Giurgiu Ungurea- 
aul, „căruia în aceleaşi părţi, dar mai în jos, i se întăresc sate 
printr un uric din 6917 (1409) Ianuarie. 281.: 
- +" Uricul este important pentru că ne: arată vechimea apelor 
româneşti, între Bistriţa şi Tazlău, : chiar în veacul al'XIV-lea..: 

Mai este important uricul 'şi: pentru istoria vechiului drept TO=' 
mânesc. Su pa i NR IE Da: DE 

 Vasiuiu. 1436 Auetst: i. 

Ie şi Stefan, Voevozi dau lui Luca dir Sine şi “frallloi s săi ut 
„şi Stroe, două sate, unul la Terebne, anume . Viadici, altul. 

la gura Săratei, unde a. fost Mihail, 

Hamz! Rkpue, TEME Ani EHA RULE rog: casio! AD: 'ma(e), 

PaAoBaA ECAMI ETO WCOBHOI MăUIER maori W Aaări” ECAUI : EMS “ 

14teH  StAtani ABE crak, FAO ina Tepesno(%) Ha HA Rlaan(, ApSree 

ta oyerit CApATE Ac ENIAR MHXanaz, Tor : Rzct 19 Rh EMS Vp 

ca Rekatz ACĂoAcAz, EMS :H BpaTiama ro madaT$ ui! €Tpon. N at 
TEMA n) H oViiSuaromz (0) un npas uSasromz ul H npatiSpaTroâtz 

H(0) n Bers poas n), HenepSuene umoanite”! “aa &kru! A XS'Tapt 
az ctacata ez. RekAn caca: eraphin ora ROțAnI' Hi3: BERA 
WHBAaH. a. Ha o "i(c7) B'kpa. nauitro FCCTBRAMN - “rvurenneatintu(£) 2 
HATA ROtECANI H “creana BSEBOALI “n: B'kpa! naun() Bota93, Bkpa nauă 

gazuk un! “Aren ere; B'kpa nana Sposa. (EpAToReRSPE n Abreu ir; 

Riga nană KpzceTk H-ÂETEnA tre, e'kpa” nâtia Hala” “n Akai ss; Hpa 
Iata XSAnHua AROPHHNA H Are tre, : :Bbpa nană ukrota ! Asroaera H 

AETeH tre, BEpa mana e Rata n A ETEN ere, n'l:pa“! mană ASatni 

ABOPRHEA, E'Epa nava Sputa niATpa, “&kpă nana witSaa iRSaz rarele), 

g'lpa nana 'cnaewvna 'răprSaa, Bpa Nâtia BOPAana CTeÂNURA, Bkpa nana 
AaBă Uatuuuika Hi BEpa Bcb(5) corapa nauin(p) moaaaenni(0) n etantru(y) 

H maani(y). a no naum aie: «To BSAcT& roensApă HaUreH Stâan, 
w(r) Are aux) + mai (7) sparin maium6)” mMâni - (7): Hauere 

      

1 Vezi: mai. sus p,. 64-69... PR i 
2 In original: Bhiuit muie e uiteanuiei(5), 

ii 

pi ma (eri Bttîet9 mpi: Mata BorBoAa: n Bpara : PECTRaA: cre 
Sanz BOIBOAĂ roencăapn Stalin MOAAdREREII "WHO SHăatenure! ue 
ckaz ANcToaz Hauinaiz Reka Ro iiaiiz 'oV'3puTa Hân ro: ScabiulnTz! 
«Sun, O2KE 'TOTA HCTHHHbIH CASra Haula ASka w(7) cuxae casa 

10 - 

15
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DatMente (HAN. BSAE : Oro. .B%:: H3EEpt(T)) BHuTH TOT) MoBni Hz um 
NEPSUI HAZ: HANliro: AdaHia dA 1H0 Eh! FAO. OVTRPZAHAZ :H cyepknnaz 

BaHSZE Ada ECAH HAZ Să Ero: NpaBSR n Bkphoio caSmaS; 4 Ha Boatute 

cyTapazA ele TOME nzeemS. niiutenucaunom(S) geanta Ecmul caSsk na- 

EMS, L'RpuomS canuetu „AOrsaeT(8) : nucaru .n apuakeirul HaâuiS NEMATE: 

E CEMS, ANCS : names, oy. Racasu, E at(7): 5 SĂ, ayrsera di... 

„Traducere. Cu mila lui. Dumnezeu, Noi Ilie Voevod şi fra- 

tele Domniei mele, Stefan Voevod, Domnii Țării Moldovii, facem 

cunoscut şi cu această carte a noastră tuturor, cari vor căta la 

dânsa sau o vor.i auzi citindu-se,. că această adevărată slugă a 
noastră, Luca din Sihle ne „slujeşte nouă credincios. De aceia, noi 
văzându-l | cu credincioasă Slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita. 
noastră milă şi i-am dat, în “Țara noastră, . două sate, unul: la 'Te- 
rebne, anume Viadici, 'altul la :gura “Săratei,! unde a fost Mihail. 
Toată, aceasta. să-i. fie uric, cu,tot „venitul, lui. şi fraţilor lui; Ma- 
leat şi Stroe şi. copiilor lor şi nepoților. lor. şi. strănepoţilor - lor. şi. 
răstrănepoţilor ,.lor.. şi Intregului- neam al.. lor, nestricat,. niciodată. 
în veci, i e pr e 

. Iar. hotarul: “acestor. sate,. cu toate hotarele lor. vechi, p pe unde. 
: din veac. au umblat. „ip: cai a 

| lar la aceasta „este credinţa. Domniei. noaătre, | mai. sus. scri- 
şilor, Ilie. voevod. Şi Ştefan. Voevod .şi: credinţa. boerilor noştri, cre- 
dinţa panului ..Vâlcea şi.-a .cepiilor lui, credinţa! panului. Giurgiu, 
dela ..Frătăuţi, şi a copiilor lui, . credinţa  panului  Crâstea şi . a copii- 

2 IOF. lui, credinţa panului. „Isaiea şi-a. copiilor. lui, : „credinţa, panului. 
Hudici ; :Vornic. şi .a; copiilor. lui,. credinţa. parului - Neagoe logofătul. 
şi-a) copiilor lui, credința. panului :Uncleată şi a .copiilor lui,..cre=, 
dinţa panului Duma ..vornic,- credinţa . panului Giurgiu. Piatră,. cre- 
dinţa.; panului: Ştetul. Jumătate, :credința, panului, Simeon „Turcul, 

ca credința ; „panului Bogdan stolnic, credinţa. panului, Albu. . ceaşnic şi 
credința. tuturor; boerilor noştri moldoveni şi mari şi. mici. e ai 

+ ar. după. viaţa noastră, cine „va fi, Domn, “Ţării. moastre,. din 
copiii noştri. sau din fraţii noştri. sau: din, 'seminţia.. noasțră sau ori 
pe.cine; Dumnezeu va alege să fie,.. acela să..nu le.. strice. dania 

=: noastră, Ci să-i întăriască şi : împuterniciască; „pentrucă,. le-a -am.. dat, 
pentru -a- lui dreaptă. şi credincioașă slujbă... rs 
au-lar: pentru, mai mare întăritură.. acestor. toate mai siis. scrise, 

am poruncit slugii noastre, credinciosului Oancea logofătul, să scrie 
şi să lege pecetea noastră Cătră această: carte; a noastră. 

In Vaslui, în anul 6944: August” 11. iata pi n
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 Pergament cu: pecetea: lipsă,: la Acad:.: Rom. XXXIV/1.:Are: 
pe- veiso : :„lliiaş' şi' Stefan Vvozi: din: leat.6944 Avg.:11:pe 'doao: 
sate,. unul: pe iTerebna,: -anume  Viadiciu 'şi: altul: în gurai Sărăţii, 
unde: au. fost. Mihăilă“: hi Ri A ta 

> 

;*:-Unul din satele ::lui:Luca: din :Sihle:era Viadici la: Terebne.: i 

Acesta; este totuna cu: satul. vornicului, Cupcici. din" 6939 (1431) 

lunie 15, dela -Terebne :::t:ka unu 1. Satul-'nu mai este “azi 'în-a-=: 
ceste părţi. :El: era şi în veacul :.al:X(V-lea' — Al doilea &at:era' 
la gura pârăului. Sărata de dincolo de. Prut, Aici: găsim azi satul 

     

  

       

Toceni 3. za e . 5 ar sti î EL Bi: E 

a * Luca din Sihle: ste necunoscut: aiure. : is 
îi PR RR ei ă d mei, te ti 

oii pi 15l.: : 

“i a i „vi i) ii i. ; 

n + Vaskuiu: 1436; August 20. 
i . . ....| di iti 9 iat Du aie dati ti. li 

ia ; şi “Stefani Voevozi, întăresc. boerului- “Oană portarul. satele la 

 Vasluiu, anume “Brudureşti, seliştea Hui, Fundea,. Căteştii,, sub: : 

„Rădiul lung, Retezeşti,. Bozianii la obârşia Bârlăzelului, tu ci 
„şi la Prut, Iacobeştii,. Bărboşii, seliştea. lui, ; Tolea, Qi 
„CU iezerul şi via, dela obârşia Dobroslăvestiler. ep za 

bă e - i ai pi 
î ii i e? Si 

o meri Bla, ani, MATA, BOEROAA ; N palm) recreat, ee; 
sui, HOEBOĂA renapie Seman [O UHM, „SHAMEHHTE - He, 

  

spe ze 

  

"rapa “eastitnan npC ar! Eronsuiiito as 65 mănieS "npaReis 1 

BEgulon CASiREoES n tu(€), NAME “cnsn(r) npăns i "Biro. "TENE ME 
EUAĂBUIE, sro, „BpaRSIp n “REpiion” cASIRRoIR A ia(c), “aa Banii Ecatui tre 

WcoBueis “natueis'" "a(e)ris Aaanie ui „NOTE Anăui ceai “es “npate- 

Ekpiroe, sro” RIICASR ENE. o “nalilen "amară ceha “ua Băcasta ta Ha Bp5- 
ASpeipu rac ASA Eno. “H CEAN Ie: BSHAes ii ne(4), AMZA “pa(4) RhI= 

Telit, ac Her) MURE îi “naitauuni bv: Sanie + Hu “peretii, H ua epz(y) 
Epzaastna Rosie Hi na” “npsr IaROBFIjii n BEpESUUIi n: “ueaeta' eeatigit, 

H ea SEpo a “n: “uunerga(A) sro” a upa(%) ASEBOCAAE EH Mă, NOToRS. 

  

„oi: Bes “îrg: Eh es or pusa (ez) 4: ackaib AskoAsar: “Pas, n “pere 20 
Sa i 

  

i! gti 

       2 4 Vezi mai sus. p. 317: rândul: 23-24,| Pentru Terebne cp- ibid. Şi. pi 
260; dintr” un. uric :din 6937-(1429). Aprilie 17. -;., Sa 

2 Dic. geogr. al Basarabiei, p. 185-186, “Harta Basarabiei, de Noiir 
3 Ibid, p. 212, a | 
4 Lipseşte în original. : i: i tit i i itp? 

  

zi
i 

10
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€ro'H EpaTiaAth Er Hi OVHSUATOA, ero'H upaSuSuyToaAtih ro H Dgaips- 

PATEME ro. BEES "poAS . er9,  HimopSUlenHo . HHKOAnE Ha Bu. 
xoTaptr:kaa CERAMZ „4 CEANIHAMh cz ECEAH ROHAN CTAphiati, e 
Tapan RSAtI H8 BRA WEHRAAU. 4 Hă TO i(cT) B'kpa nanmtro recmaa 
RHIUIEnHCAHtihI(5); Haiti BOtROA(Hi) n creipana ROEROAltu) n Bkpa Hauin(y) 
A R'kpa' Naha „Basuk: H: AFTEN-.Ero, REpă Nata Sputa dparogekere. 

1 .AETEH cre, era. nana. „pscTb)-H: ACTE. Erc, B'Epa 'Nâna HCaia 
Actul tre; R'Epa „nana - YSAnua: ARSpunia ni AETEH ere, B'kpa nana 
(S)oa -niaTpa,. B'bpa nana “ASatbi upaHoro, BEpA Wata RES Ata) * utaut=: 

ABOBHUA, BEpA Mana Herphaa, Rkpa nana 0...) ABRCpHHRA, B'kpa 
Nana iptăSaa SazTark.H, BpaTă: FO mata -AniHAp, kbpa nana cut- 
Mona AOTORET(A), Bkpa Mâna BOrAAHA CTOAHHRA, Bkpa nana da30pa ui 
EPATA Ero mâna CTaHURAA, BRkpa năta cnavkwna (TSpRSaa) H- (Bhga) 
naiă kocruutk NSCTEANIIRA, REpA nana (rom 2) BHeT(iapuuina), B'pa 
Mâna BanuSaa H BpaTa ro: nâna (uţieSAa),: REpa NAHA HBAHA BaAtana 
AU, B'&pa Natiă AienCanu)a (enarapi;) ........ Î.C NO Ha- 

MEA) unor! KTO 'ESAr(T). ToenoAagb “Haureu “(3eMan! AMOAAdgeKeti 
w(7): Ark: Haliun(30) : nau w(7) pariu nauu() Han) BS(A) no 
koro az „uacepr(r) TI, er)” Ip” “Br ab “uenopSuuiHab (Hautro 
Aaatiia) ani: e BW: Hat VTErpan)at Hu: 1 Sepreus, sanse Ada ECAUL 

ToMS BzcEmS) EBU ENHcauHoMS, geatan ecatu cASst tiauremS B'lpuoas 
Murkanas' "WIeaS TpaNATUIRS"“(aucăru unguri Haui$ neia(T) n 
ceas AHCTS Hameat, o LACAS ă „ar c SIA) avrvera Ri: 

7 

“ Thaducere. Cu milă, lui Dumnezeu, Noi. Ilie” Voevod şi fra- 
tele. Domniei. mele, Stefan „Voevod, Domnii, “Ţării Moldovii, facem 
cunoscut şi cu. această, carte a noastră tuturor, cari : vor căta la 
dânsa. Sau '0 Vor auzi citindu-se, că, această adevărată Slugă, şi 
boier al nostru, pan Oană portariul. a Slujit mai înainte sfântrăpo- 
satului părintelui nostru cu dreaptă şi | credincioasă „Slujbă şi as- 
tăzi slujeşte, nouă drept şi “credincios, De aceia, noi văzându-l. cu 
dreaptă” şi „credincioasă „Slujbă cătră noi, . l-am, miluit. cu osebita 
noastră, milă . şi. i-ar "dat „Şi i-am întărit drept. credincioasa lui vis= 
lujenie,, în Țara noastră, satele, la Vasluiu, anume Brudureşti, unde 
e, casa lui şi . seliştea lui Fundea' şi sub Râdiul lung, Câteşti, unde 
“aste Mic! şi Iliiaş, amândouă judeciile, şi Retezeşti, şi la obârşia . 
Bârlăzelului Bozianii. şi:-la. Prut . lacobeştii. şi Bărboşii ; şi. seliştea 
“Ţolului şi cu iezerul şi Via. lui, la „Obârşia "pârăului  Deproslaveşilor. 

  

ÎN: 
1 Lipseşte aproape 1 rând, fiind foarte şters.:. :-.; a :
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Aceasta să: le fie uric: cu tot venitul, lui.şi copiilor lui şi fraţilor 
lui” şi. nepoților lui” şi strănepoţilor: lui şi răstrănepoţilor - lui şi în- 
tregului neam al lui, nestricat niciodată, în veci. ! 

„ Iar hotarul acestor .sate şi selişti, cu toate hotarele lor vesti, 
pe. unde „din veac .au umblat; Iata | : i 

: Şi la aceasta este credința Doranisi noastre, i mai sus scrisu- 
lui, llie Voevod. şi al lui Stefan Voevod şi credința boerilor. nOş- 
tri, crediţa panului Vâlcea şi a copiilor lui, credinţa panului Giur- 
giu dela Frătăuţi şi a. copiilor lui; credinţa ' panului Crâstea şi a 
copiilor lui, credinţa ' panului: [Saiea şi a copiilor lui, credința pa- 
nului. Hudici vornicul şi a copiilor. lui, credinţa panului. Giurgiu - 
Piatră, credinţa panului Duma. Negrul, credinţa panului Cozma 

_„Şandrovici,. credinţa .panului : Negrilă,. credinţa panului . > .... 
vornic, credinţa panului Şteful Jumătate. şi a fratelui său, pan Mân- 
drea, credinţa panului Simon logofătul, .credinţa' panului Bogdan 
stolnic, credinţa panului 'Lazor şi a fratelui. său, pan Stanciul, cre- 
dinţa panului Simeon Turcul şi. credinţa panului Costici . postelni- 
-cul, credinţa .panului. Toma (?) vistiernic,: credința panului Ban- 
“iul şi a fratelui său, pan Şteful,: „credinţa. „anului Ivan „ Balcean 
"ceaşnic, credinţa panului. Dieniş. spatar -. 

lar după viaţa noastră, cine va fi: Doman! Țării noastre MAl- 
dovii, din copiii noştri. sau din fraţii. noştri 'sau ori pe cine Dum- - 
'nezeu va alege să fie, acela să.nu le:strice dania noastră, ci să 
-le' întăriască şi. înputerniciască,. „pentrucă i-am dat „Pentru a: lui 
„dreaptă şi. credincioasă “slujbă. E i 

“lar pentru mai mare întăritură tuturor. celor mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului Mihail Oțel gramatic, si să 
scrie şi să Icge pecetea noastră cătră: această carte a. noastră. 
- „In Vaslui, în: anul:(6944) August 20. 

Pergament cu "pecetea cea mare atârnată; dar stricată aşa că. 
nu se poate citi: nimic pe dânsa. Se. păstrează la Acad. Rom. Pe- 
ceţi 3. Uricul e cam stricat şi ros la îndoituri. E citat: de Radu 

Rosetti, Pământul p. 148, 164, cu data 1435 August 24. Un re- 

„Zumat slavon, cu data „cătră 1440“, la: Ghib.. “Sur. 18 p. 49 are în 
partea cu înşirarea satelor: ceaa na gacavio na HMaA Bg ASpeipiin . î.... 
_H Pak Tea CAE, EHAZ., Haltaula: i n. _pereseu-, i .. “Bpăaastaa 

"Bosirauni N USaripin crnupr.— Data de an a uricului e complect 

"ştearsă. “Dar că e din' 1436. ne: dovedeşte. apariția poerului Banciut 

'şi a fratelui său: Şteful şi-apoi că:e dat. din. Vasluiu,, pentru care 
mai vezi uricele din 1436 Iulie 17, August 11; Dechemvrie 7. 

>
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„+ Cred. că. la Vasluiu:au ifost-.donuă .sate: Brudureşti, din care, 

„ca nume, -nu.a mai rămas nici unul. Poate - şi-au schimbat: numele. 

Unul departe 'de. apa Vasluiului.e: pomenit: întrun -uric din 6977 

(1469). Fevruarie,9,. când se întăreşte ,de Ştefan .-cel: Mare, pe 
lângă alte sate, la Vasluiu, fraţilor Petrea, Oană şi: Duma' Brudur 
„—acesta -fost .şi „clucer şi-'pârcălab de Hotin—şi copiilor unui frate 
-al lor, :mort în: 1469, Indrea, şi: satul. RpoVAcv(peipin) At -ccirnAM 

„Ac. In uric ne apare şi bunul „lor Oană „Giuratul: şi „mă întreb 
-dacă. acesta nu:e tot una,cu Oană: portarul din. 1436, numit aici, 
:ca şi :în divan, după . funcțiunea lui 1.: Satul :era' format din două 
“părţi: EL. apare şi într'un uric.din, 6996 : (1488) Martie 1, când 
„Duma clucerul cunipără de. la verii săi,- copiii lui- „Simion “Tansâa, 
„partea, acestora. din :satul Brudureşti, jumătatea. de pe. Sohuleţ 2. 
“In acest .caz Brudureştii trebuie. să fie satul Suhuleţ, „din comuna 
“Tansa; judeţul Vasluiu 3, cealaltă va: fi fiind satul Tansa,. la. nord 
de. Suhuleţ : şi: foarte, aproape'4. „Soholeţii apar însă. ca -sat.aparte 
:de Brudureşti, „deşi : în, aceleaşi. părţi, în uricul :din:6977 (1469) 
Fevruarie. 9, de. care. a fost :vorba:mai-sus.: .Al doilea sat. Brudu- . 
reşti,, este_arătat: pe: Vasluiu,: din :;sus de-târgul. Vasluiului, în' ho- 
tarnica Vasluiului „din. 6999 .;(1491): Octomvrie 15. Aici.se vorbeşte 
:şi 'de „nepoatele lui Brudur” şi: de 'uricul:ce:. l-a avut: „acesta de la 
Alexandru -cel Bun,-uric :necunoscut 'azi.:Se .mai : spune despre 
„Brudureşti:. „unde. au: fost. satul:a : lui. Drăgoi.şi:a Tomii“ 5; Acesta 
a fost: aproape: de: târgul: Vasluiu,. de. oarece a fost cuprins-în. “ho- 
tarul târgului. Ținând seama de expresia ;din, „uricul din 1436 na 
„RacaSt;, dacă înţelegem . prin aceasta. pârăul Vasluiu, atunci satul 
„lui: Oană; portariul, trebuie identificat .cu .acesta : de. pe. urmă. Dacă 
însă ne. gândim la satele : ce -urmează, în :uricul: din: : 1436, după 
Brudureşti, atunci trebuie. să ne.gândim, la ::satul ce l-am .identiti- 
cat cu. Suhuleţul şi Tansa. O parte. din sat a fost al lui. Nestor 
Ureche, cum. se vede din uticul' din.7125 (1617). Aprilie 166. Sa-* 
tul. este foarte vechiu. Numele lui Brudur, trebuie „Pus, în. „legătură 

11, Bogdan, D, St 1pi 134-135, re : 
-2 [bid, p. 324-327: ' NOaoRHHA wT OS Seat aer wr: coySanui, 
3 Dicţ,: statistic .al României - 2 p. 99%2,: Dicţ, geogr "al jud. :Vasluiu 'p. 

174-175, Harta stat. major, planşa Dagâţa. -. 
162 usd, Dicţ statistic al României, .2 p. „990, Dicţ „Eeoer, al! “jud, Vasluiu p- 

na 

[pi 
5. Bogdan, D St, 1, p. 480. Cp. 'Biodoc în apropiere. de Vaslui, dar | pe apa Bârladului, “Hartă: 'stat.: major, planşa* Vasluiu: - : 

i20 46: Ghib.'Sur:2-p.1171.:Asemenea în. 17151:(1643): Martie 3 icând era. al “lui Neculai Ureche, Buletinul, lor «Neculce,; fasc.: 6 „(1927) p-: 2
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„Cu Slavul poa; vad, ce ne aminteşte: şi de: Brodntci, Vechi Români 
“dih Moldova veacului. al XII-lea ;şi al- XIII-lea, locuitori. ai -vadurilor 
acestor părţi de jos ale. ţării 1.—In : apropiere trebuie : să. fi fost şi 
„seliştea lui Fundea2.: Plasa în care: se 'află ::satul Suhuleţ,; identi- 
-ficat cu  Brudureşti, :se nuimeşte . Funduri 3, :nume 'ce :vine: dela” for= 
-ma locului, pe când în uricul din: 1436 e'.vorba de o “persoană nu- 
“mită Fundea 4.—Readiul lung n& aminteşte. de. satele din judeţul: Vas- 
-luiu, Rădiu, din comuna ':Armăşoaia, Brodocu şi: “Negreşti 5, :apoi 
-Rădiu-Galian,: în: comuna Codăeşti 6.. Apoi: Rădiul, :deal .în comuna 
Soleşti, pădure în comuna Poiana-Cârnului, Rădiu-Ludeşti,. deal în 
comuna Bârzeşti, Rădiu lui Vodă,. :pe teritorul satului Bahnari,. etc.:7. 
- Este foarte greu'de fixat sub care din'aceste nume se ascunde Rădiul 
-lung din 1436,: mai ales::când: ştim că :numirea 'este foarte răs- 
"pândită, -prin. ea: înţelegându-se urmele rămase. din vechile păduri. 
Intr-un :uric:din 6937. (1429) + Septemvrie :24 'se' vorbeşte -de satul 
-Făurei :dep& Vasluiu .şi Miroslaveştii sub Readiu 8.—Sub Readiul 
-lung .era:satul: Câteşti, - care este foarte. greu: de identificat, :M'aş 

- „gândi la cele 3 sate Portari, din sus de Vasluiu şi-n-'apropiere de 
-pârăul- Vasluiului, din comuna -Zepodeni 9. Aceste :sate.-sigur că îşi 
au numele dela Oană portarul. Satul Portari este pomenit în ho- 
tarnica Vasluiului din 6999 (1491) Octomvrie 15: „şi în margine 
rădiului despre Portari“ 10.. Un , sat Câteştii este pomenit. într'un uric 
„din 6944 (1436). Septemvrie 19, împreună cu alte sate, poate prin : 
„părțile; Bârladului, în: “stăpânirea lui Dan „Mesehnă 11, Satul: “Câteşti 

- IN. lorga; Geschichte. des rum. “Volkes! i p. 133: "Die Brodnici Wa= - 
“Ten die Besitzer der Flussiibergiinge, die Leute von den văduri, slavisch Brod“, 
„ibid. p...138. D.. Onciul, : Originile Principatelor. p.. +89-91, 238-239, “Radu Ro- 
“setti, A în Revista. Nouă '3 (1890) p. 55. Di 

” 2 Cp. la Vasluiu, Fundătura, sat în com. “Coşeşti! Şi altul: în. com, Har- 
„şova,  Dicţ. :statistic al României:2 p.,994, 986,' Fundoaea, în. com: Chetreşti, 
“ibid, p. 986, Fundu Negrii, com. Oşeşti, ibid. p. 938, Dicţ. geogr.al jud. Vas- 
: luiu p 83-85.. Apoi valea şi: dealul .Fundătura,. dealul. Fundoaea, etc, ibid. 

„2 8 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 85. ... 
„__4 Cp, uricul din 6936 (1428), Septemvrie ; '3, mai sus p.: "223; rândul 7, 

:p 226, „apoi uricul din 6944 (1436). Iunie. 13, ibid. p, 444, : rândul: 18, p.. 448, 
5 Dicţ. statistic al României 2 p. 992, 986, 900, Dicţ. geogr. al ud. Vas- 

: luiu p. 156-458, e se te i 
6 Dicţ. Statistic” al “României. 2 p. "982." : i 
1 Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 157-158. 

"8 Vezi. mai sus p,. 290-293. 
- 9.Dicţ. geogr. al jud. Vaslui p. 146: 147, Dic, statistic, al României 2, 

“>, 968, Harta stat.. major, planşa. Soleşti, .-...: 
-:sa, îs 10. L Bogdan,:..D, Şt. 1.p..483. Ibid..2:p.. "67, părerea: lui: L “Bogdan că 
' erau probabil oamenii 'ce. păziau' porţile. târgului“: Un sat'NopTapu.: .este “în 
„apropiere :de::târgul. “Bârladului, pomenit! în. hotarnica Bărladului; din „Circa 
„41495 Ianuarie, ibid..2..p. 63..: iata zi dai te iu a sii 

: 11 :Arhiv,: Stat. Bucureşti (adus dela Campina), IL. Bogdan, D, şt. 1 p. 250, 
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"din. 1436 August 20 - avea: două judecii; în:una- era Mic; în alta 
-llieaş. — Satul Retezeşti ! nu-l pot .identifica.:— Satul :Bozianii dela 
:obârşia: Bârlăzelului este, şi azi: în comuna cu: acelaş nume, judeţul 
-Roman 1, El:e pomenit: şi într'un uric din 6975 (1467) Ianuarie 10, 
-pe. lângă Mărmureani dela ;Bârlăzel,.. Oniceni şi Băceşti2. Işi are 
„numele dela un Boz, Bozea şi era: poate 'şi în veacul al XIV-lea.— 
-La “Prut:era satul Iacobeşti,. probabil . în ţinutul: 'Fălciului, “sat pe 
:care nu-l. pot identifica 3. : E], îşi - are: numele. dela -un Iacob şi era 
„poate şi în veacul'al: XIV-lea: Un sat Bărboşi este' în judeţul Făl- 
:ciu, comuna Deleni 4. Nu ştiu:dacă acesta este totuna cu Bărbeştii 
„de pe Prut, pomenit întrun. uric din 7035 (1527) . Martie 12, în 
stăpânirea : urmaşilor. lui Oană : vornnicul, .cu uric: dela Alexandru 
„cel Bun 5, Satul îşi :are numele dela Bărbosul.—Prin apropiere tre- 
„buie: să îi: fost :seliştea. lui. Ţol şi iezerul:—Dobroslaveştii, de care 
je. Vorba în_uric- şi unde îşi avea Oană. portarul vie este. poate sa- 
“tul cu: acest. nume din comuna Cănţălăreşti, judeţul” Vasluiu6. Nu- 
mele îi vine dela:un străvechiu Dobroslav şi era cred şi în :vea- 
cul al XIV-lea... 

- Boerul. Oană portarul. este cunoscut în uricele vechi." El apare 
c Pa. 

! d E d 

“1 Dicţ. statistic al României 2 p. 190, Harta stat. major, planşa Băceşti. 
2 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 119-120:. aizpăâtoypkue Ha Eprazstat 

XOTPADh 1: 0 HOW WHHUaH HP BOSHAN H.wT EZUEpH.-—Alte sate 
cu acest nume, în Moldova, avem în jud. Neamţ şi Dorohoiu, Dicţ. statistic - -al României 2 p. 636, 1 p. 355. Un sat Bozianii, la obârşia Albânei, în jud. «Roman, e pomenit într'un uric din 6954 (1446) Martie 5, Acad. Rom. (cumpă- “rat dela Şaraga, laşi).— Acesta se numeşte:azi Oţeleni, Un sat Bozieni este în volostea Hanceşti, din jud. Chişinău, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 35-36, “Harta” Basarabiei, de 'Nour.!  '-.:.- Ea 
„a. _3 Cp..satul Iacobeni din com. Vlădeni, jud. Iaşi şi satele Iacobeni, din jud. Botoşani, Dicţ. statistic al României 1 p. 486, 120. Pentru trecut cp. u- ricul din 6908 (1400) Fevruarie. 11, unde găsim' satul lacobeşti la Vasluiu, vezi mai sus p. 3l, rândul 15, p. 35. Satul lacobenii, din Iaşi, este pomenit întrun -uric din . 7010. (1502) Fevruarie 17, între satele foaste, -pe : vremea lui „Alexandru 'cel Bun, ale -lui Mihăilă” gramaticul: „lacobeni, unde au fost Iacob vatămanul“,.I. Bogdan, D. 3 i p. 194-195, Acelaş într'un: uric dela Ilieaş Ra- 1eş, iiasd. sirh. Ist. 1* p. 20, Un sat.Iacobeşti, la ţinutul Sucev i, menit în 7149 (1641) Ianuarie 16, Ghib. Sur, 3 p. 40, PR ii je» €.po e 4 Dicţ. statistic al României 1 p. 382, Dicţ. geogr: al jud. Fălciu p.8-9. ___5 Coriolan, Petru Rareş, p. 37-40, Ghib. Sur. 18 p.'122-124: Vezi mai „sus p. 269-270, 277-278... Sate - cu „acest 'nume “se întâlnesc-în trecut. Unul a fost în Cârligătură, lângă Păuşeşti, pomenit. întrun uric: din circa 1426, vezi -mai sus p. 182, rândul 15, p.. 184, altul la Neamţ, -ponienit în 6963 (1455) Au- gust '23,. Acad, Rom. LXXVI/123.-Altul este: în trupul Cristeştilor, 'din vechiut ținut -al. Cârligăturii, vezi M. Costăchescu, Satul Cristeşti,::cu trupurile sale Popişcani, Coşeşti şi Bărbeşti, în Buletinul Ion Neculce, fasc,.: 8 (1930) p, 33-42. i? «= 6 Diet; statistic, al României 2 p, 986, Dicţ. geogr. al jud. Vasiuiu p. 69.
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în 6950 (1442) August 301, 6951 (1443) -lunie 82, August 33, 
în 6956 (1448) Iulie 154, Septemvrie 35, Septemvrie 156. - : 

“ Corespunde oare funcțiunea de portar a lui Oană cu cea „de 
de portar de Suceava, de mai: târziu ? - 

Suceava. 1436 August 27. 
„* Ă [> 

Ilie” şi Stefan Voevozi dăruiesc „ui, pan Ivaşco Balasinovici şi Țra- +: 
ților săi, Micul şi Badea, satul. : Cruglic, sub Hotin. 

? : 

| + mac) | BIRIES ANRI HafA RotRoaA rsencăapz REMAN AOa- 
AdRCRCH N Epa(7) roenoacrea au creatia EOEROAA “inun() BUaeMe 
en(m) natia) anere(i) EZCEAA RTO Han S3pHTA Han EPo Scan -. 
mir) urSuu, ae 'roTă HeTIHIntiI Ha HMA NăHă HRAIIEO Badăcinenuun 7 ă 

H EA CEOHAUI BBATIAAUII 4 CE AMKOAA 11 CZ BALI CAS:KIIAN Ngezie eo- 
REUNRUIEAS PWACU)TEAR ANES NpAREI Hi B-EpHIere. cAS2B510, a'Atte 7 
CAS:RATA Hadtz NpAROP H EEBHOK CASABeIE. Taz Mn cup iu (3) 
NpatSP (0) &kpuSR caS:BoY 40 Ha(c), :Kaacgaan cca n(ţ) wcoBuep 
HALE ma(e)rnn, AGA CH (A) Cyani SEMAnr oi MOAAAREKOII 
FAHNO Cea HA HMA K9Srankz no(A) XoT:kiieme. Tor AGA EC Ha= 
mu(m) Bkpuni(4) caSramz opina ca Rack Aoaoat n(a) n At 
Tenz u(X) Hi Buoţua)Poaiz u(3) n npanoţuaroaz n) n tzcrmor-peo 
AS (12), Re BSAG(7)) nanpanztuina w(r) u(X) nacavene, rru(ai) tzet(4) 

" HenopSimtno ta Bhkii. a YoTa(p) Toate ceaS ca ELCRCAII CROHAN CTa- 
BAN -XOTAPAUL Ha TO REpA7 ENIUENHCAHNATO POCNOACTEA AM MATA 
EOEROARI (1 REDA RBBARRAEA(NO AU) RPATA CTEBANA BCEROARI HI REpă 

10 

15 

CRINA POCACACTBA AMI POMANA ÎI REPă Nada îKIRpItA CTApocThI H AFTIN 20 
EPO H EEpă Data BHAUII HI Rkpă NAnă DETPA PSAHUA AROPHHRA COUARCKOrE 

N BEA DAtă HCană Hi AETÎH £ro H REpa ana SURAETEI Hi AETIN. erou 
EPA NANA TANA BhipAiua H AETIH €ro Hi Bed Nana AViXaHaa nonua ui 
BEpă nana aebSaa mSTariahua 7 un eroi SPATA NAHA  AMIHApH 

H REpă NANA AASapA ABepIunsoRua HI EPATA EFO NaA ETANUIAA hoc 25 

  

* 

1 Ghib. Isp. lt p, 14, E Ic 
2 Arhiv, Stat, Bucureşti. DR . 
3 Wick. Woronetz und Putna 2 p, 151- 152, 

> -  4-Acad, Rom. Peceţi 269, shit.” Sur, 18 p.58şi altul la Acad, “Rom, 
CXXXIV/45,. , 

5 Acad, Rom. Peceţi 103, i 
6 Ghib. Sur. 1 p. 277,: 
7 Sic,
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TEAHHRA HI REDA DANA ACȚANNI AHMBOASVauekHUa Î N ro BPATA NANA Miipuul 
H REBă. Natiă ROBMRI MANA GORHUA HI. BEPA Nalla ACMARSuIA ÎL CTOAHHRA 1 
“BEA MANA ÎGOpORA n Rip NANA BOAOIAL Vama 1 REDA NANA Beprit= 
ALA CTOANIRA N REBA Nana AMUICE AM REPA NANA AMANCIIAA N BREpA Nana 
BHTOATA 11 REPA NANA TARSIIA WEPERATOTO 11 REBA MANA RISAARH H REPA 
Nana KHBCTHĂ W0pHICre 4 EPA DANA XOARA MAMSGIINBEROTE HI EPO BPATA | 
NAă ARHI Îi ATI NXZ UI REDA Mâna BROSA H BPATA EPO MANA NARA 
HI BEA [IAA CTANUISAA ROMICA HI KEpă RZCEYA Boapa uanun(y) (ttan)- 
KH() n maatu(j), a no nana ztnnork (koro Bz Hs)&epi(7) relene- 
ADDBEMS CV Hâulet BEMAN GNITI, at v(7) Akruu ua) ua w(r) 
BpaTin ualun($) ro(r) acu): nava nenepSitaz antene Aaa -aant Eni 
HAZ OVTREpAn(a) n Sepnnaz sa noţate can Aani (a) sa u(y) 
RRpHSIo cASBS. 4 Ha Boat NOTREPIEAENIE TEAC RACEMO BRIUIIENII= 
canomS Reanak 1 cca HauleMey REpHoMS ca$sk nanS AkuieS aoro- 
BETS niicarii 1 NpuUBEeHTH MEUATE Maui KA” CEMO HAIEAOY MIcT$, 
o couagk a ak(7) ÂLAă. avyre(r) na. 

, Traducere, Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 
Ţării Moldovii şi fratele Domniei mele, Ştefan. Voevod, facem cu- 
noscut cu această carte â noastră tuturor, cari vor căta la dânsa 
sau o vor auzi citindu-se, că acest adevărat, anume pan Ivaşco 
Balasinovici şi cu fraţii săi şi cu Micul şi Badea au slujit mai îna- 
inte sfântrăposatului părintelui "nostru cu dreaptă 'şi credincioasă 
șlujbă,” iar astăzi slujesc nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. 
De aceia,. noi 'văzându-i cu dreaptă şi credincioasă slujbă cătră 
noi, i-am miluit cu osebita "noastră milă şi le-am dat în ara - 
noastră; în Moldova, un sat, anume: Cruglic, sub “Hotin. Acesta 
l-am. dat credincioaselor noastre Slugi uric cu tot venitul, lor, co- 
piilor lor şi nepoților lor şi strănepoţilor lor şi întregului neam al 
lor, cine va îi mai aproape din seminţia lor, acestora tuturor, nes- 
tricat în veci. a 
„__ „Iar hotarul acestui sat, cu toate hotarele lor vechi, : 
"La aceasta credința mai sus scrisului, Domniei mele, Ilie Voe- 
vod, şi credinţa iubitului meu frate, Ştefan Voevod, şi credinţa fiu- 
lui Domniei mele, Roman, şi credinţa panului Giurgiu staroste şi 
a copiilor lui şi credinţa panului Vâlcea şi credinţa panului Petru 
Gudici vornicul de Suceavă şi credinţa panului Isaiea şi a copiilor 
lui şi credinţa panului Uncleată şi a copiilor lui şi credinţa panu- 

1 Sic, o 
2 In originale cau, 
3 In original poysABattta, ee 
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lui Stan Bârlici şi a copiilor lui şi credinţa panului Mihail “Popşa. 
şi credinţa panului Şteful Jiumătate şi a fratelui său, pan Mândre. 
şi credinţa panului Lazăr al Vornicului şi a îratelui său, pan Stan- 
ciul postelnic şi credința panului Duma Limbădulce şi a fratelui 

“său, pan Mircea şi credinţa panului Cozma Şandrovici şi credinţa 
panului Domacuş stolnic şi credinţa panului Forău şi credinţa pa- 
nului Boloş ceaşnic şi credinţa panului Berendei stolnic şi credinţa 
panului Misea şi credinţa panului Manoil şi credinţa panului Vi: 
tolt şi credinţa panului lacuş Pântecosul şi credinţa panului Biulav 
şi credinţa panului Crâstea Negru şi credinţa panului Hodco dela 
Mamorniţa şi a fratelui său, pan Leu şi a copiilor lor şi “credinţa” 
panului Boguş şi a fratelui său, pan Paşcu şi credința: panului 
Stanciul comis şi credinţa tuturor boerilor noştri mari şi mici, 

lar după viaţa noastră, pe cine Dumnezeu va alege 'să fie ca 
Domn. Țării noastre, sau din copiii noştri sau din fraţii noştri, acela 

-să nu le strice dania noastră, ci să le întăriască şi înputerniciască, 
pentru că le-am dat pentru a lor dreaptă slujbă. 

lar pentru mai mare întăritură tuturor celor scrise mai sus, 
am poruncit slugii noastre credincioase, panilui Denis logofătul, 
să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

In Suceava, în anul 6944 August 27.. a 

Pergament cu pecetea lipsă. II dau după o copie la Acad.'Rom. 
ms 126, dăruit de [. Bogdan, care spune că originalul se păs=' 
trează la inginerul Balasinovici. Uricul, în traducere, în părţile e- 
sențiale, a fost publicat după original de N. Iorga, Stud. şi Doc. 
19 p. 11, cu data de 6944 August: 17. a a 

Este vorba de satul Cruglic din volostea Dăncăuţi, judeţul Hotin 1. 
El e pomenit şi în documente de mai târziu. Aşa într'un uric dela 
leremia Movilă Voevod se pomenește de satul Cruhlic sub. Hotin, 
Aici e vorba de nepoţii şi strănepoţii lui Ivaşco Balasin şi de dre- 
sul de danie ce acesta l-a avut dela Ilie şi Ştefan Voevozi2, Apoi . 

“în 7154. (1646) lunie 123. Satul era poate şi în veacul al XIV-lea. - 

Dela Ivaşco Balasinovici sau mai degrabă dela tatăl acestuia, 

Balasin, îşi avea numele poate satul Balasineşti, de pe Vilia,: dela 
Hotin, pomenit de multe ori în documente, ca în 7088 (1580). A- 

1 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 78, Harta Basarabiei, de Nour. Alt sat 
cu acest nume este in volostea Hârtop, din jud, Orheiu, ibid, | 

2 L. T. Boga, Doc, Basarabene 7 (1929), Chişinău, p. 6, 
3 Ibid, p. 32, .
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prilie 26 1,7092 (1584) Mai 72, 17095 (1587) Aprilie 223, 7143 
(1635): Fevruarie 124 etc, 

153. 

Suceava. 1436 Septemvrie 8. 

Ilie şi Stefan Voevozi dăruiesc lui pan Badea Plopescul satele 

" „de pe Tazldu, Naneşeşti, Bratioşti: şi Dohtana. 

+ MA(C)TIL BRE MRI MAIA ROEBOAA POCNSAAPA SEMAN MoaAart- 

CROIL H EPATA FOCACACTEA AMI CPEinA EOEZOAa BHaEMO unuia dc) 

CUIMA AHCTOMB HAUIIAVA SCRMz TO Danz CVSPUTA HAN ErW ScanuuuiTA 

yrSuu WVăsE TOTA HCTHHbIN CASra Hauiă nâtiz BaA/k naontekSat, caSititaa 

DP'ÎEAE CTONOUIRUIEMS PIVAHTEAR HattAOV NpABOI HI EkpHIGro. caSit= 

BOR, A ANe(C) CASAHTZ HAMZA NpABOID N REPUGR CASELE, ThAz Ahi 

EHAE&UIi €ro page i B'pueio caSGtBoR A na(0)) maaobaai temut 
ETW OCOBHOIR HaUlei) MA(CTIR si Aaai ECU EMS Cy HAN SEAMA AoA- 

AdBCROH UOTIIPH CEAA HA TASAcBĂ, "To anemiei ti aa... Du 

H- EpATIEpUA H ÂCXTana, TOE Aa (cr) EMS oprită că Se'kata Aoyo- 

ACMa EMS ui Akri(uz cro) H BpaTiaa ero H oyuSuareaa ro HU npa= 

OVuSuaT(oaz er 1 NpamepA)ToMz £ro Hi Reims natatni5 ro RTo 

EMS Banu 5 HenopSiueno HHROAH Ha RER Bhunhia, d XOTAPA TIIAMA 

CEAGMA Sckauz cz Sc'bau Cenoratul ETapniatul YOTApANI ROVAA) u3 lia 

W:KHBAAU, 4 a To (cr) Bkpa ENIINENHCANSFO FOENCACTEA Au Hain 

BOEROAbI 1 E'Epa BBATA FSeNCACTEA AMI CPEBANA BCEEWAbI H Brpa5 
BEBACOBAEIAFO A CHINA POAana) ui &kpa nana Spa diparenekore H 

ATI EFo 1 &kpă Dâna Bhauu ui gepa5 nana) rSAi)ua Anopuusa ui 

AkTin evo, Brpa5 nana outie5 (4 ATI Eo, BEpA) NAta CTAna Bpa- 

anua n (akrin ero, B'Epa nana Mkânaa nenmna H) B'Epa5 nana mpe(b)Saa 
RSMOTATERA H BpaTa £ro nana MnDHABU, (ebpa nana ASatn AnMsz)- 
ASAUIBA H EATA Ere nana Mugun n Rkpa iată (ROSA an ApoRiua 
H Bpo) Nana ROGCTHA HOHOTE) H Ripă NANA EZAOUIA CUAHMRA 1 REga 
natia) matuma (7) uaumnta n nana5 Bepuna'ba ereanita ui Bbpa naua 
iurd(Saa noertahrira HN REpa Mata Muc) ut EBA natia ManSttad n nrkpa 

  

1 L. 'T. Boga, Doc. Basarabene 5 (1929 Chişinău, p. 35. 2 id. p. Şi. (1959), Chişinău, p. 35 
2-3 Ibidp 
de Pr. Ibid. “ tie, [a p. 17, Cp. satele “Balasineşti, de dincoace 

5 Sic. 2. o...
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NANA XOAKA MamSpunexere n nana asi ui aAkri Cere ni pa) nana 
BHAARRI N Bepa Halid cTatuSaa ROAica 1 Bhpa nana aaina i pa 
RECEYA GOApA Hamii(y) Beauhi(5) n Maanuța. a (RCPO BX HSREBETE) NO 
name atol POCNSĂAPEMZ "BRITH Cy HALF SEMAN MOAAARCKCUI HAT 
w(7) Bparin namun(g) nai w(7) Aku nauuya (usi w('7) naemeite ua 
UDE, 'TOTĂ BhI HAAG MENCPSUNAL Hatuero AANia ani Eh HAL Vip 
HMAA N NOTBPZAHAZ, d Ha GOAUIE NOTRPARAENIE (TOMS BCEAS BUIENU- 
CAnoMS neakani cca caSsk namems BEpHonS H ASTOSETS - nanS An 
(ue) micaru n npugkeurii nauiS neuaTa K cemS auteTS names, nu(c) 
Santal Aia(s) o couast n ak(7) Biâiă, cr(n) n 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 
Ţării Moldovii şi fratele Domniei mele, Stefan Voevod, cunoscut 
facem şi cu această carte a noastră tuturor, cari vor căuta la dânsa 
Sau o vor auzi citindu-se, că această adevărată Slugă a noastră, 
pan Badea Plopescul a slujit mai înainte sfântrăposatului părintelui 
nostru cu dreaptă şi credincioasă Slujbă, iar astăzi slujeşte nouă 
cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceia, noi văzându-l cu 
dreaptă şi credincioasă slujbă cătră noi, l-am miluit cu osebita 
noastră milă şi i-am dat în Ţara noastră a Moldovii, patru sate, 
la Tazlău, aceste Naneşeşti şi Nam . , . . şi Bratieşti şi Dohtana. 
Aceasta să-i fie uric cu tot venitul, lui şi copiilor lui şi fraţilor lui 
şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi întregii 
seminţii a lui, cine îi va fi mai apropiat, nestricat niciodată, în 
vecii vecilor. 

Iar hotarul. tuturor acestor Sate, cu toate vechile lot hotare, 
pe unde din veac au umblat. 

lar la aceasta este credinţa Domniei mele, mai sus scrisului, 
llie Voevod, şi credința fratelui Domniei mele, Stefan Voevod, şi 
credința iubitului meu fiu, Roman şi credinţa panului Giurgiu dela 
Frătăuţi şi a copiilor lui şi credinţa panului Vâlcea şi credinţa pa- 
nului Gudici vornicul şi a copiilor lui, credința panului Unchie şi 
a copiilor lui, credinţa panului Stan Bârlici şi a copiilor lui, cre- 
dinţa panului Mihail Popşa şi credința panului Şteful Jumătate şi 
a fratelui său, pan Mândrea, credinţa panului Duma Limbădulce 
şi a fratelui său, pan Mircea, şi credinţa panului Cozma Şandro- 
vici şi credința panului Crâstea Negru şi credinţa panului. Băloş 
ceaşnicul şi credinţa panului Maxim (2) .ceaşnicul şi a.panului Be- 
rindei stolnicul şi credinţa panului Şteful postelnic şi “credinţa pa- 

1 Şic, 
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nului Misea şi credinţa panului Manuil şi credinţa panului Hodco 

dela Mamorniţa şi credinţa lui Leu şi a copiilor lui şi credinţa 

panului Bilau şi credinţa panului Stanciul comis şi credinţa: panu- 

lui Vlahin 'şi credinţa tuturor boerilor noştri: mari şi mici. 
„Iar pe cine Dumnezeu va alege, după viaţa noastră, să fie 

ca Domn, în Ţara noastră a Moldovii, sau din fraţii noştri sau din 
copiii noştri sau din seminția noastră, acela să nu le strice dania 
noastră, ci să le întăriască şi împuterniciască. E 

lar pentru mai mare întăritură acestor toata mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului şi logofătulii panului Di- 
niş, să scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

A scris Zancea diac, în Suceava, în anul 6944 Septemvrie 8. 

Pergament cu pecetea pierdută, la Acad. Rom. LXXIX/147. 
Este şters în câteva locuri. O copie cu mici lipsuri la Acad. Rom. 
ms 126, dăruit de |. Bogdan. Satele din uric nu se pot identifica 
uşor. Ele erau la Tazlău, care poate însemna aici pârăul sau ți- 
nutul. E greu de „admis că Naneşeştii să fie acelaş cu Naneștii, 
din comuna Rarincea, judeţul Bacău 1. Acesta este. aşezat pe pâ- 
răul Răcătău. El.e pomenit în uricele vechi, ca de ex. în 6998 
(1430) Martie 15: uznetun rar ua raanu2, în 7003 (1495) Ianu- 
arie 17: ceao ua croate ua navk nxuerit3. Aici e pomenit şi 
un vechiu stăpân al satului, înainte de Ştefan cel Mare, "Toader 
Nănescul. Apoi în 7016 (1508) Fevruarie 164, în 7089 (1581) 
Aprilie 215, 7126 (1618) Martie 216, etc. Greutatea identificării 
între aceste două sate Naneşeşti şi Naneşti este că cel al doilea 
derivă dintr'un Nan, cum e Nan, fratele popii luga, de sub Ale- 
xandru cel Bun, pomenit în urice, ca cel din 6932 (1424) Fevru- 
arie 167 şi în 6936 (1428) Iulie 298, sau Nan clucerul, ai cărui 
nepoți sânt pomeniţi în 7005 (1497) Martie 209, sau cum e stră- 
bunul vânzătorilor din uricul din 7003 (1493) Ianuarie 1710, pe 

1 Dicţ. statistic al României 1 p. 70, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 308-309. Harta stat. major, planşa Răcăciuni. Un sat Nation a fost SA ţi- - nutul Tutova,pe Bârzota, Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr, 24 fila 92, . 2 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 403-405, :. - 
3 Ibid. 2 p, 53-54. 
4 Uricarul 23 p. 165. 
5 Ghib, Sur, 29 p. 142, 

„6 Ibid. 20 p. 240. E a 
7 Vezi.mai sus p. 162, rândul 3, p, 165-166. 
8 Ibid. p. 218, rândul 7, p. 220. 
9 1. Bogdan, D, Şt. 2 p. 118-119, 

10 Ibid, 2 p. 53-54,
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când Naneşeştii presupune ca , întemeietor -un Naneş, cum e cel 
pomenit în uricul din 6999 (1491) Octomvrie 15: „Curteştii ... 
pe Racova, unde au fost ficiorul lui Naneş“1. Satul era poate 
şi în veacul. al XIV-lea.—'Tot în judeţul Bacău, comuna Bârsă- 
neşti,. se găseşte satul Brăteşti2, dar acesta nu e aşezat pe Taz- 
lău. EI îşi are numele de la un străvechiu Brat3. Era poate şi în 
veacul al XIV-lea.—Dohtana din 1436 ne aminteşte de satul Dot- 
teana, din comuna cu acelaş nume, din judeţul Bacău 4, Sunetul. 
h ne redă.pronunţarea dialectal moldovenească în loc de f, Să fie 
vre-o legătură între, Dohtana şi cuvântul dohot, păcură şi care 
ne-ar arăta fântânele de păcură, din judeţul Bacău ? Satul era cred 
şi în veacul al XIV-lea. | 

Boerul Badea Plopescul slujise şi sub Alexandru cel Bun. 
EI era fiul lui Plop, dela'care poate derivă satul Plopeşti, din u- 
ricul din 6937 (1429) Iunie 35. Intr'un uric din' 7029 (1521) A- 
prilie 20, găsim pe Barbu şi Şerban, fiii lui Ivaşco Plop6. 

. 

154. | 

. Suceava. 1436 Septemvrie 19. 

Ilie şi Stefan Voevozi dăruiesc Iui pan Dan Mesehnă satele Rozca 
Petru, la Cobâle, Oneşti, Câteşti, Viriseşti, Selevestreani, la 

Huba şi la Lubana, Sârbii şi Lieştii, la gura Jiravfei, 

şi la Horincea Covadineşti şi Bad. 

, “+ MAfe)TiI Bile MRI IATA ROFROĂA PSCNAAPE BEM MCaAan= 
CREM ÎI BpAT& FOCNCACTEAANI CTEPANA ECEROAA Sttdeate unnu(4) e ek 

HAIH(A1) aero KTE Haz CV3pHTA MAI Ere CVeanitaniiA UPS, cit 
TOTA HETHHURIH CASTA H BOTAPHUZ UAurz BROHRIH NANE AdIIA MECEŞIIA 

1 Î. Bogdan, D. Şt. 1 p. 477. , | 
2 Dicţ. statistic al României 1 p. 88, Frunzescu, Dicţionar topografic 

p. 65: în plaiul Tazlăul de jos. , 
3 Sate cu acest nume, în Moldova, sânt dese, în jud, Botoşani, Su- 

ceava, Roman, Dicţ. statistic al României 1 p. 122, 2 p. 852, 860, 790, Frun- 
zescu, Dicţionar topografic p. 65. In trecut satul Brătieşti de pe Sireti e po- 
menit în urice, ca cel din 6981 (1473) Octomvrie 14, [. Bogdan, D. Şt. 1p. 
186-188. Apoi Brăteştii, în ţinutul Romanului, pomeniți întrun uric din 7106 
(1598) Mai 5. Ghib. Sur, 2 p. 361. Cp. Bratul şi satele Brătuleşti, Brătuleni. 

4 Dicţ, statistic al României 1 p. 66, Frunzescu, Dicţionar topografic 
p. 165: Dofteana, în plaiul Tazlăul de sus, Aici şi două pârae, Dofteana - 
mare şi mică : Cp. Doftana, din jud. Prahova. - 

5 Vezi mai sus p. 269, rândul 22, p. 275. - 
6 Acad. Rom. fotografii pachet 10 nr. 5, Ghib. Sur. 18 p. 174.
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CASitnaa Dp'2AE ETONSUHBUIEAMS POANTEAR NaniEMS NpaRoR Hi Bkpu$R 

CASVIRGOIS, A AHE(C) cASaHTZ NAME NBAROR 1 REPHOIO CAS:EROR. kan 
MRI BHAiie DpatSR n BkpHioţio ero casio AO ta(c) aacnelaui 

ECMI) EPO WCOBHOR Halici Ma(e)Ti n Aaa caini EMS S Hanrei Seitan 
MOAAdECKEH WCeMA CEAS NA HMA POS(E)Al NETPA HA ROBKIAEH Wed 
N RBIPEIIA H RUBIUIIEMțI iN Ii CeAsRreipkuln H HA YSăa n ua aSaank 
CPaRĂH 1 AHEIIIL Ha CET XRIIDARIA HI tă XOpHnu RaRAA He n a(A) 2, 
TOE Aa BOVACTA EMS CYBURA CA BECRMA AOOÂOME EMO HI A ETEAA 

ETO H OVHOUATOAIZ Erou npacyuSuaromz ero n npauiSpkro(m) cre n 

RZACEMOI POAS ECO KTO ROVAETE NAHBAN:EHÎH, a XoTapa Tata ctacus 3 
CB RECRAM CROHAMI ETAPA YOTAPhI. d td TO «(cT) R'kpa Bhumuenu= 

| CANHAFO POCNOACTRAAN Hain BOEBOAhI HI g'kpa RABAPRAERHANO chilia 

POENCACTRAMH poata ni B'pa nana îtoypita dparenekare ui Akai 
şrO H BEpă Nând BhIAUH Hi REpA And XOVANUA Ii A ETEN EPO, B'kpa natia 

SuRAĂETnI 4 Abe erou REpă Mâta MHyanaa (nonuu si &'kpa nana 
CTPâa EBIpANUA, BEpa nana IEGOVAA KOVAZTATEEHUA H BPATA PO Nalia 
AMRINABII, REpA Nana Heaia, REpă natia ASA AMEZAOAUERHUA HI EpATA 
EP Dată AMPUN, BEpA Nana A439BA Hi BBATA ro NANA ETAHURAA NS6= 

TEANHRA, ERBA NANA ROBMRI MANApORHUA H R'Epă Nantd BUTOATA, B'kpa 

Nana Bzao(uia uamun)ia, E'lpa nana Bepia ka CTOAHHKA, B'Epa natia 
hipzka, B'Kpă Nana MANCHAa Po%UnNA, Bkpa Data CaneRCANĂ PA) CNATA- 
pb, Bkpa nana BOreua W EpaTa £ro Mana nawa, BEpa natia YOAka 
MAMSpuiueka(ro ii BpaTa) ere nana ase n aka H(), kkpa nana 
(eee ee d, BEpa Mata CranuSaa ROMHca, REPA Mata (BZaouia 
nadNapinka (2), nkpa nana pomana n Bkpa cyekya Borapa HAUHEZ Be 
anii (3) 4 H Maani(5). a no namemz „H(ROTE Roro Bz H3REpET& POC- 
NOAdREAMZ BNITH SV MANIE SEMAN MOAAdECROH han w(7) pariu Ha- 
me(5) nau w(7) (abea namn(c)) nau w(r) uaurere natavetit, re(7) aa 
Gh HMB OVTBEPANAZ 1 CYRpENHAB Haule Aauie BanopAe (Ada -Ecathi 
Să Er) BEpUSR H MpAkSIP CASVIEBO. 4 HA ECALIEE NOTREPIRENIE TOMS 
RăcENS BhiinenneatnomS (ttakan Demn caSsk names bpuieans Au 
HHeRO 4 A0roseTS mică n „pHRkeuTu nedara HamS R ceMS aner$ 
HANIEMS, a nică auto rpamariitz e couag'l gak(r) iii, ce(n) și 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Dom- 
nul “Ţării Moldovii şi fratele Domniei mele, Stefan Voevod, cunos- 
cut facem şi cu această carte a noastră, cine va căuta |a. dânsa 

  

1 K nu e sigur, 
2 Ultimele şese cuvinte Şterse « cu cerneală centimporană. 
3 Originalul are CEAVAMZ ctaca, 
4 Sic,
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sau 0 va auzi - citindu- „se, că: această adevărată slugă şi boer al 
nostru, credinciosul pan Dan Mesehnă. a. Slujit mai înainte 'sfânt-. . 

răposatului - părintelui nostru cu: dreaptă şi credincioasă slujbă, iar : 
"astăzi slujeşte nouă cu dreaptă şi credincioasă 'Slujbă. .De. aceia, ; 

noi văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă, cătră noi, l-am i 
miluit cu osebita noastră milă şi i-am dat, în Ţara noastră a Mol- .: 

dovii, opt-sate, anume Rozca Petru, la Cobâle, şi "Oneşti şi CÂâ-... 
teştii şi Virişeştii şi Selevestreanii şi la Huba .şi la Lubana Sârbii :; 
şi Lieşti, la. gura Jeravăţului, şi la- Horincea. Cavadineşti şi. Bad... 

Aceasta să-i fie lui uric cu tot venitul, lui şi copiilor lui şi nepo-:: 
ților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi intregului neam 
al lui, cine va fi mai deaproape.. . 

lar hotarul acestor sate cu toate: vechile lor hotare, pu 
-lar la aceasta este credinţă. Domniei: mele, “mai 'sus scrisului 

“ lie Voevod şi. credinţa. iubitului fiu al: Domniei mele, Roman, şi: 
credinţa 'panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor 'lui şi credinţa  : 

“panului Vâlcea şi credinţa panului Hudici şi a copiilor lui, credinţa , 

panului Uncleată şi a copiilor lui şi credinţa panului Mihail Popşa .:: 
şi credinţa panului Stan: Bârlici,: credinţa 'panului Şteful Jumătate :. - 

şi a fratelui său, pan Mândre, credinţa paniului Isaiea, credinţa: :; 

panului Duma Limbădulce şi “a fratelui său, pan Mircea, credinţa .- 

panului Lazor şi-a fratelui său, pan Stanciul .postelnic, credinţa .; 

panului Cozma Şandrovici şi credinţa panului .Vitolt,. credinţa ; pa- : 
nului Băloş ceaşnic, „credința panului  Berendei stolnic, credinţa - 

| panului Fârău, credinţa panului Manoil Grecu, credinţa panului A- 
lexandru spatar, credinţa  panului Boguş şi a: fratelui, său, 'pan , 

Paşco, credinţa panului | Hodco . dela Mamorniţa şi a fratelui său, 
pan Leu şi a copiilor lor, credinţa panului credința": 
panului Stanciu! comis,. credinţa. panului Băloş pâhârnic,. credința :- 

„ panului Roman și credinţa tuturor. boerilor noştri mari şi mici. : 

lar după viaţa noastră, pe. cine Dumnezeu va. alege, să. fie NI 

ca Domn - Ţării noastre Moldovii, sau din fraţii noştri sau din co-.: 

-piii noştri sau din seminţia noastră, acela să le: întăriască şi în- 
puternicească dania noastră, pentrucă am dat pentru, a lui dreap- : 

tă și credincioasă slujbă. i îi a 

| “lar pentru mai mare îtăritură acestor. toate mai. sus; scrise, 

am poruncit slugii noastre, credinciosului Diniscu logofătu, să scrie - 

şi să lege pecetea noastră, cătră această carte a noastră., ARE 

Şi a scris Paşco gramaticul, în. Suceava, . în anul: 6944 Sep- 
temvrie 19. 

. "na
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:: Pergament cu pecetea ruptă în două, la Arhiv. Stat. Bucu- 
reşti (dela  Câmpina).: Pe pecete :se poate citi: + neuarh îwanb Hala . 
EOEBROAa: Foene(Aap: senat m)saaateklon), cu unciale foarte frumoase, 
“Verso: pe Cobile şi din: castelul Iulia Hasdeu,. Câmpina. O copie 
la :Acad.: Rom. .ms.126, dăruit:de. [.. Bogdan. A fost publicat în 

“rezumat slavon, lăsând la o parte şi din sate şi boeri, de: Hasd. 
“Arh. Ist. 1* p.18-19,.cu data: 1436 Septemvrie 9. Partea cu satele 
'din-uric e menţionată şi în 1. Bogdan, D..Şt. 1 p; 250. Uricul e“ 
stricat.în câteva . locuri şi. de aceia se poăte citi foarte greu, mai Ş 
ales în partea unde sânt 'satele,;. -. .. DI : 

;.. „Satul lui Rozca Petru de pe Cobâle este cred Roşiori, din comu- 
"na Roşiori, judeţul Roman, în aceiaşi comună cu satul Misihăneşti 1. El 
este pomenit într'un document dela Ştetăniţă Voevod, împreună cu alte 
sate din ţinutul Trotuşului, Neamţului, Romanului şi „ţinutul Ajudii“, în 
"stăpânirea lui Tăbuciu Mititelul: „satul Rusciorii pe Siret despre amea- 
ză noapte peste Cobâla, în ţinutul Romanului, unde au fost Stan jude; 
despre amează peste. Cobâla,. valea-pe Siret . . .“2. Satul îşi are Ş 
numele dela. un Rusco, Rozca 3. — Cobâlele sânt răspândite în Mol- . 
dova .veche ; şi. sânt: pomenite chiar, din 6922 (1414) August 24,: 
apoi în 6937-(1429) lunie 35,. 6944 (1436) Iunie 136 etc.— Oneşti : 
sânt sau. cei din: comuna ; Stâncăşeni, judeţul Tutova? sau cei din 
judeţul Bacău8. . Satul: dela :Bacău e pomenit şi întrun uric din | 
6966. (1458) Dechemvrie 149. Numele şi-l are.dela un străvechiu 

  

i 4 Dict: statistic al României 2 p. 792,: Frunzescu, Dicţionar topogra- 

„2 Uricarul 14 p, 106,: Suretul are data greşită 7010. (1502) Aprilie 17, 
|. Bogdan, D. Şt. 1 p. 230. i a E 

» + 3 Pentru sate: cu numele Roşcani, în Moldova, vezi mai: sus p. 429... 
In trecut ele sânt pomenite de multe ori. Aşa în 6944 (1436) Aprilie 12, ibid. | 
p. 427, rândul 10. Apoi într'un uric din 6944 (1436) lunie 13, ibid. p. 444,: 
rândul 14, p.. 447..In 6945: (1437) - Octomvrie 5: . „unde este Mihil Roşca“, . „Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Probota, pachet 10 nr. 2. Acelaș. poate. în 6956 (1448) Aprilie 5, Arhiv. Stat. Bucureşti, Hasd. Arh, Ist. 1: p. 153, In 6956 (1448) 
lulie 15, Acad; Rom..Peceţi 269, Ghib. Sur, 18, p.'57,'In hotarnica Bârladului 
din, circa. 1495. Ianuarie: nonnase portar, [. Bogdan, D: Şt: 2-p..63, 67. Intr'un document din 7063 (1555) Aprilie 30, un sat Roşcani, azi în trupul mo-. şiei Oancea, în 'jud. Tutova sau Covurlui. Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr, 20 - : fila. 206 ., 211v., etc.; Si a Ie e aaa 

4 Vezi mai sus p. 103, rândul 12, p. 105-107... a 5 Ibid. p. 269, rândul 13, p. 273, DIC a oa 
„ :6.Ibid, p. 444, rândul 20, p. 448, Cp. uricul din 6964 (1456) Fevruarie 

18 HA AHHCTBUI .-... KeRnIAlA, Acad. Rom. Peceţi 179, In 7036 (1528) Martie 4: Piticenii la Cobâle, Creșterea colecţiilor -Acad.: Rom. 1908 p, 57. In 7084 (1576) Aprilie 17: Avereştii din. Cobâle, ' Arhiv. Stat. laşi, Anaforale : nr..15 fila 707, ete, pe E E pa E icţ. stătistic al României 2 p. 976, Fru 1, Dicţ. topografic p. 332; $ pf pt) el Romaniei 2, 6, Frnzeee, Die: topograte pe. „.. 9 L Bogdan, D, Şt. 1 p. 26. a
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Oană. Era cred şi în veacul al XIV-lea 1. — Câteştii i-ani întâlnit | 
şi întrun uric din 6944 (1436) August 202, în stăpânirea lui Oană 

“ portarul, şi care era poate la Vasluiu. Cel al lui Dan Mesehnă e cred 
altul,. poate pe la Bacău. Azi nu 'mai este nici un sat cu acest 
nume. Era poate şi în veacul al XIV-lea. — Virişeştii ne amintesc 
de cele două sate, unul Verşeştii dej jos, din comuna : Bereşti-Taz- 
lău şi altul Verşeştii de sus, din comuna Sănduleni, din judeţul: 
Bacău 3. Satul îşi are numele dela Veriş, pomenit chiar într'un uric 
din 7054 (1546) Martie :20, arătat la Cobâle 4, -- Unul din ele, de 
pe Tazlău, avea uric dela Ilie şi Ştefan Voevozi, dat lui Oană Ve- 
reş3. Acesta este. pomenit întrun uric din 6940 (1432) lunie 295. 
Selevestreanii este satul Silvestri sau Tisa Silvestrii, din comuna 
“Odobeşti, judeţul Bacău6. Satul e „pomenit şi întrun uric 'din 6989 

- (1481) Fevruarie 1, când îl găsim în stăpânirea unor nepoți ai lui 
Dragoş. Viteazul :: ctao $ ROBAIAE 'Hă Iravk ceanBrc'rpin 7. Intro carte 

„de: judecată din 1816 Martie, 12 se vorbeşte de despărţirea hota- 
'rului. moşiei Odobeştii de moşia Silivestrii dela ținutul. Romanului. 
Aici se. citează ispisocul din, 6989  Fevruarie 1 şi cel. din 7054 
Martie 298; In acesta de pe urmă e vorba de satul Verişani. Satul 

„îşi are numele dela Selevestru9. - EI poate să fi fost. şi. în veacul 
al XIV-lea. Pe aici trebuie să fi fost şi Huba, pomenit într” un uric 

- din 6939 (1431) Fevruarie 610. — Lubana sau Liubana e: un pârău 
„numit azi lubana şi Ibana, în îudeţul Tiitova11.; Pe, el era aşezat 

1 Un sat Oneşti este în com. Plugari, jud. Iaşi, Dicţ, “statistic al-Ro- 
„mâniei 1 p. 484. Un altul a fost în jud. Covurluiu, în com. Cavadineşti, plasa 
Horincea, şi altul în com. Oancea, numit şi Slobozia-Oancea, Dicţ. geogr: al jud. 

-* Covurluiu p. 127, 149, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 332. În vechime avem 
pomenit un sat Oneşti, în Cârligătură, lângă Voroveşti, într'un uric din 6964 

(1456) Fevruarie 18, Acad, Rom.- Peceţi 179. Un altul mai 'jos . de-Tălpă- 
-“Tăeşti pe Gârbovăţ, e pomenit întrun uric din 7081 (573)  Dechemvrie. 0, 
„Creşterea colecţiilor Acad. Rom. 1908 p. 57. Cp. satele  Oniceni, Onişcani, 

| 2 Vezi mai sus -p. 475, rândul” 16, p. 479, 
3 Vezi mai sus p, 106.. 

, „4 Ibid.. Cp. Veariş Stanislav, într un uric. din 0922 aa August: 2 vezi 
- mai Sus p. 103, rândul 13, | 

5 Vezi mai sus p. 343, rândul 6.! : 
6 Dicţ. statistic al României 1 p.84, Frunzescu, Dicţionar topograicp. 43%, 
1 |. Bogdan, D. Şt. i p.. 248-250, ; 
Ss Uricariul 6 p, 308. 
9 Cp. Fântâna lui Sălevestru, în 6945 (1437) tie 5, Arhiv, Stat, ti, 

- Tr, „1765, op. 2014, dos. 40, fila 355 -: [i 
” „10 Vezi mai sus p. 311, rândul 16,.p. 313-344: 1.2 

li Vezi mai sus p. 389, „E pomenit şi :în 6942 (1434) Aprilie 2 24, ibid, 
p. 386, rândul 16, apoi întrun uric din 6944 (1436) Dechemvrie 7, Hurm. Doc. 
iC , 858. Cp. Liubaneasa, lbăneasa, din jud. Dorohoiu, : pomenită : încă din 
6937 (1429) Iunie 3, vezi mai sus p. 269, rândul: 25, p. 275-276.:. Cp. şi uri- 
cul din 6939 (1431) Iunie 15, ibid. p. 317, -rândul 17, p. 323, apoi cel din 0940 
(1432) lanuarie 4, ibid. p. 331, rândul. 1, p. 334. , DIE
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„: satul Sârbii, care e -satul din comuna cu acest. nume, judeţul Tu- 
„-tova, aşezat pe Bârlad 1. El este străvechiu şi ne arată colonii de 

Slavi din sudul Dunării 2. — La gura Jiravăţului3 era satul Lieşti. 
„ Acesta a fost al boerului Toader. Pitic, pomenit întrun uric din 
"6922 (1414) August 24. Aici fusese Lie şi Țiganeştii cneji. In a- 
-- celeaşi părţi ale Tutovei este pomenit un sat Lieşti, care pare a 
"fi acelaş cu. cel de: mai sus, într'un uric din 6951 (1443) Mai 145, 
-: apoi'în 6956 (1448) Iulie 156. Asemenea e pomenit un sat Lieşti 
“pe. Bârlad, într'un uric din:7003 (1495) Ianuarie 127, circa 1495 

„1 Dicţ. statistic al României 2 p. 956, Frunzescu, Dicţionar topografic 
1 pe 432, Na . . 

2 Sate cu acest nume în Moldova sânt în jud. Suceava, 'Tecuciu, Ba- 
-“cău, Putna, Dorohoiu, Dicţ. statistic al României 2 p. 846, 876, 878, l p. 82, 
;:. 2 p.:754, 1 p. 356. Frunzescu, cit. In țrecut sânt pomenite, începând din 6931 
„„ (1423) Martie 31, vezi mai sus p. 156, rândul 12, p. 159-159. Pe lângă a- 

” ceste. date adaug următoarele, în ce priveşte satele Sârbii, în trecut, Sârbii 
“pe Tazlăul mare e pomenit întrun uric din 6978 (1470) lunie 5, 1. Bogdan, 
„D. Şt. 1 p. 153-154. Altul în sus de târgul Iașului € pomenit într'un uric din 
"6980 (1472) Ianuarie 25: MOHMEI HI - CPA N AAMHBU NORHIID LacKero 

» "Toăra, Ghib. revista Teodor Codrescu (laşi), 1 (1916) p. 177, Ghib. Sur. 18 
-p..15, greşit la [. Bogdan, D. Şt. 1 p. 165-169. Sârbii de aici erau lângă 
Moimeşti, com. Rădiul Mitropoliei, jud. Iaşi, Dicţ. geogr. al jud, luşi p. 158, 
Harta stat. major, planşa Țiganaşi. Un alt sat Sârbi, în jud, laşi, a fost lângă 
Goeşti, azi în trupul satului Brăeşti. In o hartă a: Goeştilor din 1797 Octom- 
vrie 10 (Originalul la mine). Cp. Harta stat. major, planşa Podul-lloaea : Va- 
lea Sârbilor. Elia aparținut şi ncamului Ureche, între satele căruia e pome- 

- nit în-7125 (1617) Aprilie 16, Ghib. Sur. 2 p. 170, şi în 7151 (1643) Martie 9, Buletinul Ion Neculce, fasc. 6 (1927) p. 271. Dicţ. geogr. al jud. laşi p. 207. 
—0O seliște Sârbii,.la Covurluiu,-e pomenită întrun uric din 7C01 (1493) Oc- tomvrie 26, IL. Bogdan, D. Şt. 2 p. 29-30. Un sat Sârbii pe Sireti, în ţinutul - Sucevei, e pomenit în 6966 (1458) Martie 12, ibid. 1 p. 7-8, Ghib. Sur, 3 p. 167. Altul în 7029 (1521) Iulie 1, Creşterea colecţiilor Acad. Rom. 1908 p. „57. Hăbăşeştii dela ținutul Romanului s'au chemat mai de demult Sârbii, după un” document din 7226 (1718) Ianuarie 14, Arhiv, Stat, Iaşi, Tr. 1765, op. 2014, 3 dos, 19,. fila Or. Un sat Sârbii ce se numesc şi Brăițănii, la ținutul Fălciu- * lui, e pomenit în documente din 7083 (1575) Martie. 12, 7084 (1576) Mai 12, « Arhiv, Stat. Iaşi, Anaforale nr. 2 fila 79 v.: Un sat Sârbii pe Sireti e pomenit în- tr'un document din 6963 (1455) Iunie 7, Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr, 14 fila 158v, nr. 24 fila 163r. Un sat Sârbii pe Lişcov, la Covurluiu, e pomenit în 7027 (1519) Iunie 25, Arhiv. Stat, laşi, Anaforale-nr. 25, fila 96 v, nr. 29 “fila 107 v, nr. 53, fila 65v. Altul la Covurluiu, la gura Oancei, e pomenit în 7036 (1528) Aprilie 21, Arhiv. Stat, laşi, Anaforale nr. 26, fila 91v, etc, Cp. | ŞI Ilie, Bărbulescu, Românii față de Sârbi şi Bulgari, Bucureşti, 1905, p. 

3 Pomenit încă din 6922 (1414) August 2, vezi mai sus p. 103, rândul „13, p. 107. Apoi în 6944 (1436) Iunie 13, ibid. p. 444, rândul 18 p. 448. Ase- menea. în 6268 (1460) Dechemvrie 5, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 41-43, în 6999 (1491) Noemvric 2, ibid. p, 493. Pe Jiravăţ avusese sate bocrul Ivan vister- „nicul, E pomenit apoi în hotarnica Bârladului, din circa 1495 lanuarie, ibid. 2 p. 63. Asemenea în 7005 (1497) Martie 16, ibid. p. 115-116 ete. "4 Vezi mai sus p, 103, rândul 13-14, p. 107. 5 Hurm. Doc. 1? p. 882-883, .. 
6 Acad. Rom. CXXXIV/45.. i, | 

- 7 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 47-48: - ctna na Bpzadă ko paTSA ua nah atei, Dea a ie
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Ianuarie 1. Satul era cred şi în veacul al XIV-lea. Işi are numele 
dela cneazul Lie. — Horincea este o vale şi un pârău din judeţul 

- Covurluiu, numit şi Hurmuz2. E pomenit de multe ori în docu- 

mentele vechi, ca în 6996 (1488) Ianuarie 143, în 7003 (1495) 

Ianuarie. 164, 7027 (1519) Iunie 255; 7029 (1521) Aprilie 206, în 
7036 (1528). Aprilie 217 etc. Aici. se. afla satul Cavadineşti, care 
este şi azi în comuna cu acelaş nume, judeţul Covurluiu8, aşezat 
pe Horincea. Tot aici se afla şi satul lui Bade, pe care nu-l pot iden- 

tifica 9. Un sat Bădeşti, pe Tazlău, e pomenit într'un uric din 6951 

(1443) Iunie 8 10. Putem doar să presupunem că este satul Dăneşti, 
azi în moşia Oancea, pomenit într'un- document din 7029 (1519) 
Aprilie 20 în aceste părţi 11, ca şi în altul din 7036 (1528) Aprilie 21 : 

în dealul Oancei, Dăneştii 12, Acesta se numeşte azi Suceveni 13. Acest 
„sat Dăneşti îşi are poate numele dela Dan Mesehnă, din 1436. 

Boerul Dan Mesehnă nu e boer de divan. Un Ştefan Me-. 
- sehne, contimporan cu Dan şi poate frate, e pomenit întrun uric 

“din 6999 (1491) Octomvrie 15, când nepoţii săi vând ocina, din 

-. uricul' moşului lor Ştefan: -Mesehne, un sat din sus de Vasluiu, în 

Dumbravă 14, Dela neamul: Mesehnă vine numele satului Misihă- - 

neşti, comuna Roşiori, judeţul Roman 15, în apropiere de hotarul 
"judeţului Vasluiu. Dela acest neam şi ca o amintire a stăpânirei lui . 

" Dan Mesehnă în părţile “Tutovei vine poate 'numele Mesenie, din 

„acest judeţ, plasa Pereschiv16. Misihăneştii sânt "pomeniţi în: do- 
„cumentele “vechi, ca circa 1606 17, în 7191 (1683) Ianuarie 218. 

Uricul este foarte important, căci ne vorbeşte despre sate din 

. Moldova de jos, din apropierea Galaţilor, la 1436. 

” 1'1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 63. Acesta poate să fie însă satul, Lieşti, din 
“jud, Tecuciu, ibid. p. 66. Vezi mai sus p. 107. 

2 Dicţ. geogr. al jud. Covurluiu p. 107. 
3 |. Bogdan, D, Șt 1 „p. 320-322, 
4 Ibid. 2 p..50-51. 
5 Arhiv. Stat, Iași, Anaforale nr, 25, fila 96 v: satul Ghereşti î în obâr- 

şia Horincei, ibid. nr. 53, fila 65v. 
! 6 Arhiv, Stat. laşi, Anaforale nr. 20, fila 211 v: satul Grăpeni pe Horince. 

1 Arhiv, Stat. laşi, Anaforale nr, 25 fila 91 v: la Horince, Grăpeni. 
3 Dicţ. statistic al României 1 p. 246, Dicţ, Beogr. al jud. Covurluiu 

"p. 84-35, 107, 
IE 9 Cp, satele Bădeni, Badeuţi etc. ș. Na | 

10 Arhiv. Stat. Bucureşti, Ghib. Sur. 18 p - 
“11 Arhiv. Stat. laşi, Anaforale nr. 20, ii Ghib. Sur. 2) P 174-175, 

... 12 Arhiv, Stat. laşi, Anaforale nr. 26, fila 91v. 
13 lbid. şi Dict geogr. al jud. Covurluiu p. 152, 
14 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 479, 486, 
15 Dicţ. statistic al României 2 p.:792, 1, Bogdan, D. Şt, 1 p.250. 
16 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 289, I. Bogdan, D. gt: 1 p. 479, 
17 Ghib. Isp. 2* p. 43, 
18 N. Iorga, Stud, şi Doc.5 p. 403,
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155. 

Suceava. 1435 sau 1436 Noemvrie 30. 

io Voevod dărueşte Mănăstirii ' Neamțului satul Temişeşti dela 

-10 

15. 

30 

gura Neamţului şi zece: bordeie de tătari. 

Î MA(C)TIR BRE Mn HATA EGEROAA POCNOAApb SEMAN I AOAAARERSII 

MINAVG SUAMENUTE n CEA) HatHAMZ ANCTOMZ, KTO Han Capura 

(nan) Leno sveanu(7) uTSun, ARE Ipo-ROAN CTENCUHBUÎN poANTEAA 

NAUIZ SVARICAN(A) CROIAMh ĂCEphi(A). SVathicacz 11 Aaa 8a cRoR AuIS 

W Ba Hale SApaAgie 1 Sa nann(5) aka SApatit ta cekTon 1PZRBH 

MANACTRIBIS W(T) Meata, EAMO CEAC Ha VETI "NEAMţA TATAPCEOE, Ha 
HAA TEMHNIEII, 4 9 Te(4) cea AECATA Şhiika TATapeRnI()), ia Ha 

MaMant CA CROHAUI ARĂTAU HI AAGAUA CA AETANI i bantnna 2 ca 

ARTA HI Wânusțaă Că ARTA 1 ROZANTORA Rea CA CRIHOMA NI 
IauzApota utat(4) ui cra(n) cz ara un sopk ca ana conaui 
u upnacta ueak(a)-n mebanoga utat(A) ui cnuiz crananna nerpa(u), 

(a) An BA kEUIE AAHIE CTONOUHBIIETO POAHTEAID HAUIErO "TAR:KE 2 

AGEA ti NOTBEVA:RAEMA CBATOU IUPARREI MAHACTRI PI w('r) ÎEAMULA 'TOE 

REIIDENHCANNOE CEAC TATAPCKOE, AA BOVACTA HAMZA CVpukz! ca Backata 

ACXOAC([14) -nenepovinee incante na kk, a XOTApz: TOM cete 
CA BACAU CROMAUL CTAphIMH ŞOTaphi - ROVAd Hâ BRA. ORUBAM, A Nd 

ro t(er) B'kpa EmuenncAnuAre POCNOACTBA MII HAN ROEBOAnI Hi R'kpa. 

RASABEAEINATO ERIHA POCIIOACTEA AU pomana, Rkpa nana :iSpiita dpa- 

okekaro n AkTrei ere u-n'kpa nana titan H B'lpa nata nerpa je 

Ana n Akrent ere, Bkpa nana tcâia n Akreu ere, Rkpa na(ua)3 uk 

sta, &'kpă Dana Tana Bnipata îi R'lpa naua ipebSaa ioyazraruua 

1 EpATA ro Nana AMRIIAGII i REpA Nana Sani anMazASauegitua ui 

EPATA EP9 nana MUGUR 1 Bkpă MAH AISApA H'EPATA EP0 Nata €Tart- 
“ WIRAA IISCPEAINRA II BEBA NANA BAACUIA UANIUNRA N RBA NAHA Repeit= 

Aha. Croata, BEpa nana MiYattaă nonun n tkpa usebyz Lotapa 
nămn(6) REANRAI(E) 1 ataant($0). 4 No Haultată IKHROT'E- ROPO BA HABt= 
BETA POCICAapI(4) Bir 9 naut Seman MOAAAREECIL Han w(7) aka 
nani(ţ) nau w(r) egarin nauu(y), re(7) Eh nenopevy ua) aanie 
CTONSUNRUErS 2 poAn'TeAE Hanitro H Uauitro Ad, 9 ECAMRI TIpHAdait 
ka exlireu „MPERRIH MANaeThIpi9 w(7) LANE AAN Gh TOAS Marae- 

  

1. Lipseşte în original. : “ 
-2 Sic. . | 
3 Originalul are numai ue,
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„PEIpIS -CVTREBANHAn. Hi. eyiplntian BACNS)RE Aaa PANTEA Mami Sa - 
"ROI AUIS Hi Sa Hale SApatie Hi Sa SApanie Akai Haun($). a KTo. 

nepsmu('r) HAUIE AduiF, "TARORNIN Ad B%ACTA. DPORAATA AT) ra na, 
A “TaRo(:%) kean ek suanas(7). w(7) namu(y) rarapa meu aanac- 
TRIpERRIANI -TATPapal 19 uSAe(r) ek ovavunaan ct escu pOBAIpitu n a 
A Hmaemz (3) evskrui wna(r) nase(A). a ua Boamee NOTREpiatule 
TOMIS BECEMON BBIMEDICANUOMEY Beata cca caSSl; rautate prkp- 
HoMS nanS AnnieRS 1 acregerey nicâru n npugkenru. ntua(rr) nauiey * 
E CEMOY aere HALIFAOY, nic) oy coat, at(T) SĂ nec a, 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul Ță. | 
rii Moldovii, facem. cunoscut şi cu această carte a noastră, cine va 
căuta la dânsa sau .0. vor auzi citindu-se, că sfântrăposatul părintele 
nostru.a gândit cu al său bun gând şi a. dat, pentru, sufletul său şi 
pentru sănătatea noastră şi pentru. sănătatea copiilor noştri, sfin- 
tei biserici, mănăstirii dela Neamţ, un sat tătăresc la gura Neam- 

țului, anume 'Temişeşti, şi în acest. sat zece bordeie. de tătari, anu-: 

„me Mamai cu copiii: săi şi Albaş . cu copiii şi. Filip” cu copiii şi -. 

Oanciul “cu . copiii. şi femeia: lui Cârlig cu fiul său: şi :familia lui .. 

Şandru şi Stan cu copiii şi Zorea cu nepoţii săi şi familia lui Ciu-.., 

rilă şi familia lui Ştefan şi fiul lui Stanain, Petraş. De aceia,, noi. 

văzând dania sfântrăposatului' părintelui nostru, de asemenea dăm. 
şi întărim sfintii biserici, mănăstirii dela Neamţ, acest mai. sus scris .. 

“sat itătăresc, : să-i fie lui uric cu „tot: venitul, . nestricat niciodată, : 

în veci. 

 Tăr 'hotarul acestui sat, cu toate hotarele sale veci, 1 pe. unde 

din: veac -au umalat,: i pa 
“Iar la aceasta este credința Sus. 5. scrisului Domniei mele, ie . 

Voevod şi credinţa iubitului fiu al Domniei mele, Roman, credinţa .: 
panului Giurgiu dela Frătăuţi .şi -a copiilor. lui. şi: credinţa panului. - 
Vâlcea şi credinţa panului Petru Hudici şi a copiilor:lui, credinţa: 

panului Isaiea şi a. copiilor lui, credinţa“panului: Neagoe, credinţa ;: 

panului Stan Bârlici şi credinţa panului Şteiul. Jumătate şi 'a fra- .- 

telui său, pan Mândre şi credinţa panului Duma Limbădulce şi â- 
fratelui său, pan Mircea, şi credinţa panului Lazăr şi a fratelui său, - 

pan Stanciul postelnicul, şi credinţa panului Băloş ceaşnic şi cre- 
dinţa panului Berendei stolnicul, credința panului Mihail Popşa Şi 

credinţa tuturor boerilor noştri mari şi mici. . 
Iar după viaţa noastră, pe cine Dumnezeu | „va alege, să fie 

1 Sic.
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ca Domn în Țara noastră -a 'Moldovii, sau din :copiii noştri sau - 

din îraţii noştri, acela să nu strice dania sfântrăposatului părinte- - . 

lui. nostru şi dania noastră, ce am dat sfintei, biserici, „mănăstirii 

dela Neamţ, ci să întăriască -acestei mănăstiri şi înputernicească, 
-pentrucă "au dat părinţii noştri, pentru sufletul şi pentru sănătatea - 

noastră şi pentru sănătatea. copiilor hoştri. ZA 
lar cine va strica dania noastră, acela să fie “blestemat de . 

Domnul Dumnezeu. a. 

Şi .asemenea, când ar fugi din: tătarii noştri, între tătarii mă- i 

năstireşti, ce s'ar amesteca | în aceste răzmirițe, atunci noi îl vom 
lua iară înapoi. | 

lar” pentru n mai mare întăritură tuturor celor scrise mai Sus, 
am ; poruncit Slugii noastre, : credinciosului pân' Diniscu logofătul, 
să scrie şi 'să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

» Scris în Suceava, în! anul 6944 Noemvrie 30. 

- Pergament cu pecetea pierdută, la Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea 
Neamţ pachet 21 nr.: 3. In dos însemnarea veche, cu unciale: a - 
TaTapu. “rumtuimeipti). O altă însemnare :: ua csad Tia (1p) atoa-! 
aa(8) (7) rnavuneru, An(0) niamus ca$ apuc, O alta cu scrisoare. 
din veacul al XVIII-lea: Acest ispisoc iaste pe :sat(ul) 'Timişăşti cu 
zece poeţi tătărăşti, în gura Niamţului. La Arhiv. Stat. se află şi 
un Suret' încredinţat de Paisie arhimandrit şi stareţ. Uricul e citat 
şi în. Opisul : «de documente al Mănăstirii Neamţului p. 18. O copie 
la Acad, Rom, ms 126, dăruit de 1. Bogdan. 

“Cred că uricul e mai curând din 1435 decât din 1436. In a- 
devăr, la sfârşitul anului 1435 domneşte Ilie Voevod singur, cum 
ne” arată uricele din 6943 (1435) Octomvrie 31, Octomvrie 182, 
Noemvrie. 25 3. Asemenea documentele externe, din 6943 (1435) - 
Septemvrie 14 şi Septemvrie 35, Ar! fi, în cazul uricului adus mai - 
sus, un exemplu rar, pentru veacul al XV-lea, în Moldova, când . 
anul se socotea dela Septeinvrie şi deci din 6944 trebuieşte scă- - 
zut 5509. Lucrul ar fi de - explicat, prin practica vreunui călugăr 
dela Mănăstirea Neamţului, care va fi scris uricul, scriitor de altfel 
necunoscut. Acelaş calcul trebuie de admis şi pentru actele externe, -. 

  

1 Vezi mai sus p. 416-419, 
2 Ibid. p. 420-423, 

. 3 Ibid. p, 424-426, : n ai 
4 Hurm. Doc. 1* p, 855 şi altul ibid; p, 856-857, 
5 Ibid. p. 858.
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al lui Ilie Voevod şi al boerilor,: din 6944 Septemvrie 191, cari | 
sânt deci din'1435. Septemvrie :19. . i 

„Despre satul “Temişeşti, - dat: Mănăstiri Neamţului de Petru 
Muşăt “a fost Vorba întrun document din 6915 (1407) Ianuarie 72, 
în altul din 6935: (1427) Septemvrie 143. Satul este pomenit încă - - 
în uricul din 6954 (1446) Martie 114, în 6955 (1447) August 225, 
în 6962 (1454) :Dechemvrie 86, Apoi Sub': Ştefan cel Mare, în 
6978 (1470) Aprilie 17; El era în stăpânirea mănăstirei şi în 1742— 
17438: Este unul 'din străvechile sate ale! Moldovei. Era şi în vea- 
cul al. XIV-lea, un sat tătăresc, cum ne arată uricul, vechi rămă- 
şițe ale 'stăpânirei. Tatarilor, din veacul'al XIII-lea şi “XIV-lea 9. 

" Uricul este foarte. important şi pentru . istoria .Tătarilor * din 
Moldova, care în veacul al: XIV şi XV-lea "erau. complect româ=- 
nizaţi, ceia ce : presupune':o numeroasă . populaţie românească în 
Moldova, înainte de descălicare; Pentru aceasta să se: observe nu- 
mirile româneşti frumoase, ce. le poartă aceşti robi tătari. a 

Vaslui. 1436 Decheruvrie: 7, 

Ilie şi Stefana Voevozi întăresc lui popa Iuga şi fiului său, Mihul 
„, gramaticul, satele dela Liubana, dela Studenţea, dela Tutova, . 

„dela Strâmba | şi dela Conoviţe. 

+ ma(e)riio BIO âthi, Hala ROEROAA i Bpa(7), r(caea MH. CT 
ana. EOEBOAA r(e)n(A)pie. BEAan, mea(a)e(e)ou . UHHHAL SHAMEHUTO ii 
e eat Hat Hâib.. AHCTOAb neta, KTO, Hanh  „OFSpliTb Hai ro Scabl- 

-- "1 Hurm, Doc. 1? p. 863-867, : - DN aa 
- ... 2 Vezi mai sus p. 53, rândul 11-13, p. 55. MIE ate 

3 Ibid. p. 190, randul” 12,p. 192. „ A 
4 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr.4, 

"5 Ibid. pachet 21 nr. 6, St. Nicolaescu, Doc. sl. române + “p. 22], 1 Boz. 
dan, Album paleografic moldovenesc nr, 38. AR 

"6 Arhiv„ Stat. Bucureşti, Mea pXeamt, pachet! 21 nr, 7, 
7 |. Bogdan, D. Şt..1 p. 145, : 
8 Buletinul Com. Ist. 1 (1915) m Tora: , 

- "9 Cp. satul Tamaş, în Bacău, Tămăşeiii, la Fălciu, Ronian, Dic. sta: 
tistic al României 1 p, 74, 374, 2.p. 796. Cp. cneazul - Tamaş, în uricul 'din 
6922 (1414) August 2, vezi mai sus p, 103, rândul 16, p. 107. Pentru sațul 
Tamaşi, dela Bacău, cp. uricul din 6941 (1433) Fevruarie 26, ibid, p ; 353, rân= 
dul 10, p..355. Pentru 'Tămăşeni dela Fălciu, cp. uricul din 6983 (1415) Martie 
11,J. Bogdan, D. Şt. 1 p..197, 199. Cp. Tămăşel în 7003 (1495) Fevruarie 3, - 
Ghib, Sur. 7 p. 184-185, ]. Bogdan, dă “Şt. 2 p. 498. Un sat Temeşeşti în jud: 
Tutova este- pomenit în 6942 (1434) Aprilie 24, vezi mai sus p. 386, rândul: 
17, p. 389. Aici şi uricele în care mai e pomenit. Adaugă la cele spuse aici ' 
şi 'uricul din 6966 (1458) Octomvrie 26, IL. Bogdan, D. Şt..1. p, 20. Ibid, p 
21, I. Bogdan arată greşit că: „Timişeştii vor fi fost cei din „jud. Neamţ, e 
Moldova Bi 22



10 

30 

498 1436 

uit. uTSut twate Te(7) nernutiiii caSra n MAGHHRB HAuIt NPETENSNE 
era caopătitah ngă(A)e eroncuneuomr po(Ai)rea naulemS npaBer 
n Bkpno car(t)eer Hi .Ate(c) naan carnre uponS.u kkpie, iba 

MRI FABR ErS NpABOI. HI. BÎEBHIOR CAVIEaO AC ac) n ae(Aser, 
IRAAOBAAI - ECMUH £70. WEOBHOIR: HâUlEr) ma(c)rir, AdANIE 4 NOTREPANAN 
ECMN. NPARCR'EpIICE, EFO RhIcAVătetiiE -0V. Haulti SEAN. cena Ha AREALE 
HA HMA MANSA n. Hd CVerie CTVALuUk rAE BRIAN TEMEUIEApII WBk 
ua(er) Biris Ha: vro TALE E(CT) akaa W(7) Baja ni negniuie 

Ha opere cpt PAL 4(CT) Bdaaniz n. CAE s(eT) Baptă CTaulz 1 CTau- 
uisaz, Ha kpz() crpzmat, we Sacuie n. CTPAMBA MC EepXA.A9 Ve- 
Tia, ROARG, RASMEKETI | COBE CEAA H: NPHRVTRII  WEAAHTU_H Ha KO6- 
EunE(X), PA (CT) Ayanas Roanub, "TE "Bee. INOBhI FA CPHE% cz 
Beah AOXC(A)Wn, EM hi cuv ro MHVASEU FBAMATIIRV HI HUnIAt 
Rea -AETEMh EFO..H  EpATIAMb_ EP H FIVUATOAR PO. II NpaSutua= 
TOMA _EPE 1. NPAMVPATONb. PO. HI ECEA" POAL EPO HENOPVULEHAO. HHIKO- 
ANRE Ha RER. A. XOTapA. TRM BEAR EBILIENHCARHNI Ah CEAAAh că 

BERAUL CROHAMI CTApRIMH XOTAPAN, RVANI H3 BEA sin ga(a) 1, a ua 

ro «(er) Btpa namr(r) r(ca)aa Bhiuienneaunti(3) main BOEROAnI H CTr- 
Bana BoERSAh și BRpa nau) Getapz, ekpa nana oprita dpaToBekero 
n Ara ere, Bkpa Dana gazul, Bkpa Natta ipac u Abreu ere, 

B'kpa nana “neana “n AkTeu ere, irkpa Matia OANA ABOGIuiRa 1 AkTHI 

ere, BRpa na ierpiiaa AROpiiuta n Akren er, B'kpa Nana pita 

NiaTpă, BEA Mata AVARI UPZHOrE, BREpA Nâtă AVANI HEMELCROrO îi 
Epara cre Auipuk, kkpa Nana iebvaa VABTATĂ 1 GATA EFO MhUUI- 

APD, Rkpa: Nana A439pa ui BpaTa £rO' NAH4 CPAHUIAA NOCTEANIHKA, B'kpa 
NăAnă CHMEWHA TVPRPAG,  B'EPA MANA “BOTĂAHA CTOAHHEA, Ekpa nana 
ROCTHUA NSETEANIINA, BEpA Mâtia TOMRI RHCTILApHIRA, B'kpA 'Nană Rau- 
“UIA4 Mi BBATA £70 Natta Ipedtaa, BBpA MANA: HBAHA Ranuană UAUItIIA 
n B'kpa acb(y) coasa naun(X) arata () n maani(). a ne mamar 
unor «To Brat(T) r(en(A)pa name seatau w(7) Aral uatuin(k) 
nani (7) pariu nanin(y) Han w(7) Hamr(ro)2  nacmenr, EV(A) kre 
ROPO BZ HSBEpE(T) BHITH, Te(T) M1OBhI Mat HE NOpVuHab HAUIErO Ad 
ANA, dA IPOBN HAZ V'PREPANĂZ N Ep kunaz, SAVE Aaa ECAMI saw 
Sa ero NpaES 1 BEP CaVREOV. A HA BOAUIEE vTapa(A)ie Toat 
Beem(r) EBILUENUCAtItO ANI LEAFAH cea cars Hatleaw EEpHOA, MHXa- 
HAY CEA FpAMATIIR NHCATH i NpukkcuTa - natur „ male) K CEAL" 
aere naueas, “ Bacau. R ar) SUMA, Ark) 3 

  

„+ i. 1 In, original: AWHRA, 
2 In original Hate,
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| “Traducere. Cu mila. lui: Dumnezeu, Noi Ilie :Voevod şi fratele 
Domniei mele, Ştefan Voevod,: Domnii Ţării. Moldovii, facem cu- 

noscut şi cu .această carte a noastră tuturor, cari vor căuta: la 

dânsa sau o vor auzi citindu-se, că această adevărată slugă şi 

rugător al nostru, protopopa.luga,. a slujit mai înainte sfântrăpo- 
satului părintelui nostru cu dreaptă şi credincioasă slujbă şi astăzi 

slujeşte nouă drept şi credincios. De aceia, rioi văzându-l cu dreaptă 

şi credincioasă slujbă cătră noi şi. rugăciune, l-am miluit cu ose- 
bita noastră milă şi. i-am. dat şi: i-am întărit dreptcredincioasa lui 

vislujenie, în "Ţara noastră, satele, la Liubana, anume Mânzaţi, şi 
la gura Studenţei, unde au fost Temeşeşti, amândouă părțile cu- 
turi, şi. la Tutova, unde este Miclea din Bahnă şi mai.în sus, la 

gura Strâmbii, unde este Balan şi unde este Barbă Stan şi Stan-. 
ciul, la obârşia “Strâmbii, amândouă judeciile, şi Strâmba dela o- 
bârşie” până la gură, cât va putea să-şi aşeze sate şi Cuturi şi la 

'Conoviţe,. unde este . „Mihail Colici. Aceste toate să-i fie uric cu'tot 
venitul, lui şi fiului ui, lui. Mihul' gramaticul, şi tuturor altor. copii 

ai lui şi. fraţilor. lui. şi nepoților. Tui şi :strănepoţilor lui şi răstrăne- 

potilor lui şi întregului neam al “lui, nestricat . niciodată, în veci. 

Tar hotarul tuturor acestor mai sus scrise sate cu toate. hota- 

fele lor .vechi, pe unde. din veac. au “umblat. 
"lar la aceasta este credința Domniei noastre, ' mai sus scri- 

şilor, Ilie Voevod şi Stefan Voevod şi credinţa. boerilor noştri, cre- 

dinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa pa- 

nului Vâlcea, credinţa, 'panului Crâstea şi a copiilor lui, credinţa 

panului Isaiea şi a ' copiilor lui, credinţa panului: Hodici vornicul şi 

a copiilor lui, credinţa panului Negrilă vornic şi a copiilorlui, cre- 

dința” panului Giurgiu Piatră, credinţa panului Duma Negru, cre- 

dinţa panului Duma Nemţanul şi a fratelui său, Mircea, credința 

panului Şteful Jumătate şi a' fratelui său, Mândrea, credinţa panului 

Lazor şi a fratelui său, pan Stanciul 'postelnic, credinţa' panului Si- 

meon "Turcul, credinţa panului Bogdan stolnic, - credinţa - panului 

Costici postelnicul, credinţa panului “Toma vistiernic, credinţa pa- 

nului Banciul şi a fratelui său, pan Şteful, credinţa panului Ivan. , 

Balcean ceaşnic şi credinţa tuturor boerilor noştri mari şi mici. 

lar după viaţa noastră, cine va fi Domn Țării noastre, din 

copiii noştri sau din fraţii noştri sau din seminţia' noastră, ori pe 

__ care Dumnezeu va alege să fie, acela să nu le strice dania noas- 

ră, ci să le întăriască şi înputerniciască, pentru că i-am dat, pen- 

tru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă. - . A
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lar pentru: mai mare. întăritură tuturor acestor mai sus scrise, 
am poruncit Slugii. noastre, credinciosului Mihail. Oțel 'gramatic, să 
scrie şi să lege pecetea-noastră cătră această 'carte a noastră, 
In „Vasluiu,; în anul: „6944 Dechemvrie 7. i 

" Pergament în Arhiva ministerului de externe din Moscova. 
O fotograie la Acad. “Rom; fotografii pachet 10 nr. 24. O copie 
la Acad. Rom; ms 136, 'dăruit de'l. Bogdan. A fost publicat cu 
abateri 'de ortografie” de Ulianiţchi, Materiali. p. 53-54 şi de Hurm. 
Doc. 12 p. 868-869. Aici şi unele. cuvinte sărite. . 
„Satul de pe Liubana, Mânzaţi l-am întâlnit în stăpânirea lui 
popa luga şi în 6942 (1434) Aprilie 241. Liubana se numeşte lu- 
bana jîntr'un, uric din 6944 (1436) Iunie 132, Lubana în 6944. 
(1436) Septemvrie 193. In uricul: din 6947 (1439) lulie 2 satul e 
Miiusaun 4, în 6997 (1489). Ianuarie. 25 e: mzusauiu. Forme foarte 
interesante" şi pentru felul cum scriitorii : “timpului caută să redea pe 
â, românesc 5. -— La gura Studeniţei era satul Temeşeşti. Amândouă 
sânt pomenite începând din 6942 (1434) Aprilie 20,6, de mai multe: 
ori. Satul “Temeşeşti avea două părţi, cuturi. * Asemenea" din 6939 
(1431) Aprilie 30 sânt. pomenite satele dela' Tutova, unde este Mi- - 
clea din Bahnă şi mai' sus la gura Strâmbei, unde este. Balan7.. 
Ele sânt pomenite şi în uricul din 6942 (1434) Aprilie 248, Tu-. 
tova, pârău, din care se dezvoltă înţelesul. de ţinut, este pomenită 
încă din 6936 (1428) Iulie 249. In afară de uricele din.6939 (1431) 
Aprilie 30 şi 6942 (1434) Aprilie 24, de care a fost vorba mai. 
înainte, Tutova e „pomenită şi în 6947 (1439) Iulie 3010, în 6951 
(1443) Mai 1411, în 6956 (1448) Iulie 15 12, în 6963 (1453) August 
1513; Asemenea sub Ştefan cel Mare 14. — “Ua Micle în părţile Bâr- 
ladului e pomenit şi în 6941 (1433) Decheinvrie 1415, “> Bahna ca 

"1 Vezi mai sus p, 386, rându 16, p. 389. 
„2 Ibid, p. 444, rândul 15, „447, 
"8 Ibid, p. 488, rândul 6, p. 91. "Cp. si p: 275-216. 

„*- 4. Hurm, Doc, î:p „876.: ; 
51 Bărbulescu, Fonetica p. 289, "296, p. 354-305, 

"6 Vezi'mai sus p. 386, rândul A p- 389. : 7-Ibid.. p. 315, rândul 5, p, 316. 
„8 Vezi mai sus p. 383,. rândul 5-6, p. 385, 

_* 9 Ibid, p. 215, rândul 14. Î 
10 Acad. Rom. Peceţi 268] “Ghib. în revista Teodor, , Codrescu da), (1916) p. 145, Sur.18p.43- , | 

: “11 Hurm, Doe: "p. sosi: ” a aaa 12 Acad;:Roim.-Peceţi: 269, niv, Sur; 18 ; pt + 57: și PETER 13 Acad. Rom, o -14 1, Bogdan, D. Şt. 1 p. '20; "308; 2 p. 12, 57, 63, 84, 104, 204, Iaşirarea atâtor locuri ni o cred de prisos; aci: ea  ne'arată regiunea Tutovei lină de sate, încă din străvechi vremuri,:, -.: , , s P 5 Vezi mai sus p. 373, 
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„nume, de. sat îşi vai având numele delă- numele comun bahnă 1.—— 
„Satul lui Balan este numit; în uricul'. din 6951 (1443) Mai 14, de 
care a fost .vorba mai sus, &zazutmini 2. — La obârşia Strâmbei era 

“satul: format.din două judecii,, însemnat prin „unde este Barbă Stan 
şi Stanciul«.: Satul: acesta nu-l. pot: identifica. In uricul din 6947. 
(1439) Iulie 2, despre care a'fost.voiba şi mai sus,.satul e numit 
„unde -a fost Barbă Stan, ; amândouă părţile“. —-Nu: pot identifica 
pâraele Conovite, “unde era: Mihail Colici. :In uricul din 6947 (1439) 
lulie.-2, satul e însemnat numai prin „unde a fost. Mihail Colici“, care 
cred că e țotuna cu judele Mihaiu din uricul din 6942 (1434) Aprilie 24 3, 
“Cariera lui popa luga:am văzut-o 4.. Să: vedem: acuma pe aceia a fiului 
“său Mihul. gramaticul. Acesta este totuna. „cu . Mihail 'gramaticul, cu 
Mihail ori: Mihul logofătul,: unul din -cei-mai! mari boeri, din prima 
jumătate;:a : veacului al XV-lea.:: Apare întăia -oară ca. gramatic, 
scriitor. de: urice,. în: 6930: „(1422) Dechemvrie. 255, In. 6933 (1425) 

' fanuarie. 30, are;: „rolul de-a :scrie. şi lega:pecetea 6, Tot. aşa în 6936 
(1428); Dechemvrie. 47, 6937: (1429): Iunie :1:8.-- Apare: apoi în 6946 
“(1438);:Martie; 159, 6947: (1439) Mai'1010. In -lulie:2 .i „se: întăresc 
:sate 11.;In: [ulie 30 scrie. uricul 12. In 6948 (1440) Noemvrie 25 are | 
rolul logofătului 13. In. 6951: (1443) : : Martie 6, întărindu:i-se mai 
“multe, sate;; Ştefan Voevod. vorbeşte -. despre, credinţa -şi slujba : lui, 
în: toate: locurile 14.. In 6951 (1443) Mai..1. „are':'rolul, logofătului 15. 
“Tot aşa în Mai 7 16. În Mai 14 împreună cu, fratele său, „Duma 
-aprodul,; cumpără 'sate 17. In Mai 30 .i.se dăruiesc. sate: lui şi fra- 

1. Sate cu acest nume Bahna avem în. jud. Romăn,, Neamţ; Băcău, Dicţ. 
:statistic al României 2 p.,798, 644,:1 p. 88. 

! 2 Cp. şi mai sus p. 316." Intpur uric din 7018! (1510) * 'Septemvrie 21, 
Bogdan Voevod întăreşte lui Dragoş : Voevod.satul Bălănești, „unde. au fost 
jude Balan“, cumpărat drept 60 zloți tătăreşti dela “Luca: llieşescul, feciorul 
lui llieaş paharnicul şi neamurile sale şi satul „Gura” Strâmbei. pe ; Tutova“, 
cumpărat cu 280 zloți tătăreşti dela. “Mircea lezereanul . şi “sora' lui: Maruşca, 

„„Arhiv, Stat, București, M-rea Răchitoasa, lulian Marinescu, Bogdan III cel Orb. 
Bucureşti, 1910, p. ci cel 

3 Vezi mai su p. "386, rândul” 19, p 390, ! - 
4 Vezi mai sus p. 165-166, -p. 218520, p. 363, 386, ete, 
5 Ibid. p. 152, rândul 8... ;,. ..- aa 

„6 Ibid. p. 169, rândul 21. e i „ m 
“7 lbid. p. 229, rândul, [eri 
8 Ibid. p. 267, rândul 19, si 
9 Acad. Rom. Peceti 273. Ghib. Sur, 18 37 

10 Uricariul 18 p. i 
11 Hurm. Doc. l* p ee, E STR NI 
12 Ghib. în revista “Teodor Codrescu das), 1 (1516) p. 16, “Sur 18 p. 44. 
13 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ,” depuneri. particulare. - 
14 Hurm. Doc. 1: p. 880., - its 
15 Arhiv, Stat,. Bucureşti (dela Campina), aa 

"=" 16 Hasd. Arh. Ist. 1! p.:123 CR 
_17 Hurm; Doc. 1? p. fa e | Ă ini 
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telui:său, Tador' gramatic 1. In '6951 (1443)-Noemvrie :29,. apare 
ca logofăt, sub- Ştefan Voevod2, Asemenea în 6952 (1444) Iunie 
183. -In:-6953 (1445). Fevniarie'18'i se dăruiesc sate de Ştefan 
Voevod; faţă: de care se: bucura, de multă trecere, cum se vede din 
felul -în' care i se adresează Domnul ::: „acest 'drept' şi prea “cinstit 
boer al nostru, credinciosul . pan . Mihail logofat“ 4.. In acelaş an, . 
Aprilie 5, -cumpără sate, împreună: cu fraţii. săi, “Duma postelnicul 
şi “Tador5.. Apare .în 6953 (1445) Iulie 156,: August '87, August 
11 8.:In 6954 (1446) Ianuarie 25:i se întăresc 'sate9. Apare în a- 
celaş an, lanuarie. 26 10, Martie 5 11, lunie. 612; Iulie 30 13; Apoi în: 
6955 (1447) Ianuarie 14 14, Fevruarie '1115. In. mare. trecere, sub: 
Ştefan Voevod, nu figurează în divanul lui Roman: Voevod, fiul lui: 
Ilie: Voevod. şi ucigașul lui Ştefan Voevod, în ziua de 13 Iulie 1447 16. 
Apare în mare cinste sub Petru -Voevod.. In 6956 (1448) Aprilie 
23-i se întăresc” sate de cătră. Petru Voevod, care îl numeşte : 
„acest. adevărat credincios- al. nostru şi :prea cinstit boer,- pan Mi- 
hail logofăt“ 17: Roman Voevod are: însă ca logofăt pe: Ilie.. In 6956 
(1448) Septemvrie 22, Mihail logofătul şi fraţii săi “Tador şi Duma 
au pâră: cu “Stan .Poeână :pentri sate'18, Apare : logofăt''sub- Ale 
xandru Voevod, în- 6957. (1449) Aprilie 819, Mai: 26 20, Iunie 521, 
lunie' 27 22. Sub: Bogdan Voevod, tatăl lui Ştefan cel“ Mare, nu a- 
pare, acesta. având logofăt pe Petru 23. Cu domnia. lui Alexandru: 

  

„ 1Hurm.Doc.1l'p.884, o Cn i | :2 I; Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 36, Uricarul'11 p. 51. 3 Ghib. Sur. 2 p. 211. . | i ! "4 Ulianiţchi, Materiali p. 65, Uricarul 11 p 57 „: 5 Ulianiţchi, Materiali p..66-67, Uricarul'11:p, 60-62...  : :... 6 Ulianiţchi,' Materiali p. 67-68, : Da „.. "1 Melchisedec, Notiţe ist, şi arh. p. 101, ---: „8-Ghib. Sur. 1p.13%. : - i | 9 Ulianiţchi, Materiali p. 68, Uricarut 11 p..64-65, , „1:10 1. Bogdan, Album paleogratic moldovenesc nr, 37, Urica "11 Acad. Rom. (dela Şaraga-laşi). : .: ---- Ie ea 12 Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare, ! -*.:-- id. , , . . . - IE . - i în 

14 Acad. Rom. XXXI/63. ai 15 Consistorul metropolitan. Cernăuţi nr.'3,. Wick, Moldowiza' p. 61-62, 16 Iaţimirski, Slavianskiia i rusk, rukopisi' rumînskih . bibliotec,.. Sankt peterburg 1905 p, 715. NI 17 Ulianiţchi, Materiali p. 71-71, Uricarul 11 p.68-70, .. -':: 18 Ulianiţchi, Material. p. 70-71, Uricarul:11 p. 67-68... 19 Arhiv. Stat. Bucureşti. | ÎN a ia ace 20 |. Bogdan, Album paleogratic moldovenesc.nr: 40. - 21 Ulianiţchi, Materiali p. 75-76,.* - i at 22 Arhiv.' Stat. Bucureşti. i e , ui 3 Intr'un document al lui Bogdan Voevod, din 6958 (1450) Fevruarie- 14 apare un Mihail pisar, care cred că e'Oţel, 1. Bogdan, Cinci documente: istorice, Anal. Acad, Rom. seria 2-a, tom. 11 -(1889), 'secţ. ist. p. 54,. ” 

„e 

rul 11 p: 65-66. 
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Voevod! revine iarăşi. Se. întâlneşte în 6960: (1452) Septemvrie 71. 
In Octomvrie 27, cumpără sate 2. “Apare: în 'ăcelaş:an Dechemviie 
213, în 6961 (1453) Ianirarie 224, .: Ianuarie. 265,. :Tanuarie 6, -.Fe- 
vruarie 87, Fevruarie 238, Aprilie 39,.-lunie.12 10.::In-lunie.20 i 
se întăresc sate, Domnul numindu-l. cu termenii” „adevărat! şi -cin- 
stit şi al nostrii credincios .boer“ 11; 'Apare în Iulie 8 12, Iulie 20 13, 
Septemvrie .7 14, apoi în: 6966: (1454) Ianuarie 115.. In doctimeritele 
lui. Petru Voevod. din acest:an nu-l. „găsesc,. logofăt. fiind Cozma, 
In: documentul din 6963 (1455) Fevruarie :8 al lui Alexandru Voe- 
vod logofăt e Şandru 16, In cel al lui.Petru Voevod din 6963 (1455) 
lunie 6, logofăt e Petru 17, In acest an lulie.2:i se întăresc: sate, 
Domnul încărcându-l cu epitete de laudă 18. In August 15, îl gă- 
sim - martor, între .boerii de 'divan 19.: Logofătul - care, scrie şi leagă . 
pecetea e Petru. Ca' martor, între boerii divanului, îl găsim în 6963 
(1455) August 20 20, August 2321 , Agust 29 22, Dechemvrie 1233, 
Dechemvrie 2024, în 6964 (1456) Fevruarie 1825, Iunie 8 26,-în 
toate. Petru fiind logofătul, care scrie: şi leagă pecetea. "Despre le- 
găturile lui - cu străinătatea - vorbesc. uriele. documerite” ale: vremei: 
Aşa într'unul din circa. 1451-1454. se :vorbeşte.: despre: raporturile 
lui cu loan' Buciaţchi 27. Pacea şi tributul între Mehmed al Turcilor 

-- 1“ Arhiv,: Stat, Bucureşti, depuneri pârticulare. sai 2 
;.2 Ulianiţchi, Materiali p. '71-18..Uricarul :11:'p. 72-74. FE N a 
3 Arhiv. Stat, Bucureşti şi altul Acad. Rom. LV A. „ze 

: “4 Arhiv. Stat. Bucureşti, depuneri particulare, -.: i 
=» 1 5 LL Bogdan, Album paleograficmoldovenescnr. 42; Hasd. Arch. ist. 1! p. „102, 

6 Uricariul 18 p. 21, 
7 Muz. municipal, laşi, publicat de mine: în Buletinul lon Neculce; fasc. 

4 (1924) p. 176, Ghib. Sur. 18 p. 60. 
8 Acad. Rom. XL/3, |. Bogdan, Album paleogratic moldovenesc: nr. 43, 

- 9 Hasd. Arh, Ist. 1! p. 142. MR 
10 Acad. Rom. CXCIX/2, Ghib. Sur. 1 p. 165, Ri ia 

-11 Ulianiţchi, Materiali p, 81-82:: 
12 Acad. Rom. LXXXV/43, 1 Bogdân, Album calcografie m moldovenesc nr, 44. 
13 Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare. 
14 Ulianiţchi, Materiali p, 78-79, Uricarul 11 p..9,75. -- 
15 Arhiv. Stat. „Bucureşti, M-rea „Neamţ,: depuneri. particulare, Radii Ro- 

setti, Bohotin 2. - 
„3.16 Acad, Rom.. -XXX/S7, Ghib. Sur. 18 p „63, 

17 Arhiv. Stat, Bucureşti (dela. Cârmgine) 
'18 Ulianiţehi, Materiali p. 84-85. : 

"19 Acad, Rom,! - : 
“20. Originalul la Muzeul dela Arhiv.: Stat: Bucarest, 
21 Acad. Rom. LXXVI/123,  -.: , ă 

"22 Acad. Rom. Peceţi 158. “ 
*:23 .Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea' Neamţ, depuneri particulare.» 
24 Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea „Neamţ, depuneri particulare: + 
:25 Acad. Rom. Pecaţi 179. 
:26 Originalul la d. lonescu-Dolj, preşedinte la Consiliul legislativ; Bucureştii 

“07 Hurm.' Doc. 2: p. 660-661: ne, NANOAVA ; „kaacata „Ronuabpens 
ARERCAHAPA BOEROAIHNIAMZ, ! 
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cu';Petru: Voevod. se regulează: tot prin Mihail. logofătul 1,:EJ, boe=- 
rul credincios al lui. Petru. Aron, fugi cu acesta, în Polonia, în:A- 

prilie 1457, când vine: la tronul. Moldovei: Ştefan 'cel Mare, contra 
căruia duşmănia logofătului, fu mare2. E. curios 'că „nu-l. găsim în 
1458 :lanuarie '24 la: Camenița, lângă Petru Aron, alături: de ceilalţi 
boeri: credincioşi. ai. acestuia, Duma Braevici, Stanciul, Costea Da- 
novici, Ion. pârcălabul: şi :Vasco' Levici, cari în curând îl vor părăsi 
pe: Petru:.Aron, găsindu-i lângă Ştefan cel Mare 3. In vederea aces- 
tei fugi în. Polonia, el se pune în: siguranță de mai înainte, intrând | 
în înţelegere .cu unii. nobili. poloni, :ca Muzilo . şi : Bartolomeu Bu- 
ceaţchi, „cari îi dăruiesc şi sate în. Polonia.: Documentul trebuie să 
fie din .1456 sau începutul lui 14574; Aici e vorba. şi de fraţii şi 
prietenii lui, ceia ce;ne arată. marea, lui influenţă. La. fel ne -spune 
şi salvconductul dat 'de Cazimir, regele Poloniei, lui Mihul cancelarul 
şi fraţilor săi Duma şi 'Teodor,.: nevestelor, copiilor : şi. servitorilor 
lor, din 14565. Ştefan cel. Mare, ii. confiscă. satele numeroase, dar 
întărindu-şi domnia caută să-l atragă în: Moldova,y:să şi-l facă 'fo- 
„lositor, temându-se însă şi de considerabila: liii- influenţă. -Pentru 
aceasta îi: trimite salvconducte,: chemându-l. pe: el şi fraţii. săi :în- 
dărăt,: făgăduindu-i iertare.; pentru toate relele. ce i-a: făcut şi. fă- 
găduindu-i întoarcerea, satelor, confiscațe 6. Cred că. Mihul. şi fraţii 
săi s'au întors7,:Că s'a întors : ar. rezulta 'din: aceia că :aflăm ur- 
maşi de ai lui stăpânind: şi vânzând ; moşii de-ale: lui, 'ceia ce în- 
seamnă .că i-au fost: înapoiate 8: Curând după: 1470 August :10 va 
îi murit, bătrând. cam de 70 ani. . .. ra a : 

„a 1 Hurm, Doc, 2 p. 671. cec 
"2 |. Bogdan, Contribuţii, în Anal. Acad, Rom. seria 2, tom. 29 (1907) 

secţ, ist. p. 636. Pe i a 
3 Ibid. p. 642. Cp. N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare p. 71, 74. 

„ 4 Hurm, Doc, 1: p, 888-889, . i pa 
5 Hurm. Doc. 2: p.67-68,.... .....- : i ut 
6 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 258, documentul din 1457' Septemvrie 13, p. 

269 din 1460 lunie 12,'p. 305, din 1468 Iulie 28, p. 309 din 1470. August 10, 
7 N, Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare p. 74-75 crede că sa. întors. I. Bogdan, Contribuţii, în Anal. Acad. Rom. seria 2, tom. 29 (1907), secţ, ist. 

p. 636-537 crede că nu s'a întors. . DR e e 
„8 Dintr'un uric din 6998 (1490) Martie 12 aflăm ;nepoţi, de-ai lui Mi- hăilă gramaticul, ce vând satul ce Mihăilă l-a avut cu privilegiu dela Alexan- „dru cel Bun, anume „Satul pe Sireţe!, : anume. Tominţii, unde a fost. Soroco- teaja Dragomir şi Şandru, I. Bogdan, D. Şt..1 p, 400-401. ..Dintrun uric din 6998 (1490) Martie 15 aflăm că Măruşca, fata Mihului : logofătul, nepoata lui popa luga, şi Dragoş Stăniţescu, fiul: lui Nan, vând satul Buciumenii, din jos! „de Rădăşani, Acad. Rom. fotografii, pachet 5 nr..36, publicat de mine în Bu- letinul lon Neculce, fasc. 6 (1927) p. 356-359, Un regest greşit în 1. Bogdan, D. Şt..1 p..402.0 traducere bună în Uricarul' 16 p. 4-7. - După. o fotografie, documentul a fost publicat şi de Gr. Nandriş, în Anal. Acad. -.Rom.. seria 3-a tom. 8 (1928), secţ. ist. p, 269-272.-"Dintr'un alt uric din 7010 (1502). Fevrua-
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“i «Curtea -lui era pe: Sireti, în Negoeşti, sat:ce 'fusese.â lui Nea= -- 
goe, cum se. vede: din:unele „documente, :ca cel:; din 6963 (1455) 
Iulie” 2 1;: din :6976 (1468) Iulie ..28 2, din. 6978 (1470): August::103; 
„îi Satele. lui: Mihul logofătul. şi iale fraţilor! săi: Duma şi Toader, 
moştenite :dela 'popa luga,:tatăl. lor, sau.'căpătate prin:danii: şi cum- 
părături. sânt foarte multe. Pe':lângă uricele -de::care,a fost vorba 
până; aici, ale lui popa luga,:rnai este vorba: de satele acestui neam - 
în .uricele:din.6951:-(1443) Martie 64,i::Mai..145,:Mai: 30 6, 6953 
(1445) Fevruarie 187, Aprilie .5 8, în: 6954 (1446) Ianuarie - 259, 
6956: (1448) :Aprilie. 23 10,: Septemvrie:;22 11, 6960.(1452): Octom- 

„Nrie .27.12,'6961 .:(1453): linie -20 13, 6963 (1455) Lulie 2 14 şi în-alte 
„urice .de' sub" Ştefan” Cel':Mare “şi:în altele de mai“ târziu; de care 
a fost vorba şi mai sus. IDE tza ati 

Inşirând :satele acestui neam: el€ erâu ' car :următoarele: Bu- 
ciumenii, Miclea din Bahnă, Balan. din 'Strâmba, 'Tormiteştii, Cior- 

„săceştii, Rădăşanii, Mânzaţii, Temeşeştii, Strâmba, Lăleştii, Hălmă- 
jeşti, Unde este jude Mihail, Cozăreşti, Gura Othrincei, In potriva 
Podoleanului, Jigărenii, Unde a fost Barbă Stan, Străminoasa,. Să- 
seni, Lângă Vâlcan, Unde a fost luga Roşul, Prisaca'Vrabiei, Bă- 

"lăneşti, Lieşti, Copoşeşti, Unde a fost Vlad Matus, Unde a fost 
_Vană Berbeace, Unde a fost Eremia, Unde a fost Bearchiş, Unde 
a fost Hodor Burciuc, . Ciumăleşti, In jos de Şipote," Seliştea lui 
Iuga Păturnicheriul, Stănigeşti, Ciunca Stan, Ciunca Giurgiu, Ga-. 

rie 17 vedem că se întăreşte unor nepoți ai lui Mihăilă gramaticul, din .vis= 
lujenia lui, mai multe sate, |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 193-195.'Intr'un'alt docu= 
ment din 7022 (1514) întărindu-se Mănăstirii Pobratii satul Heaciul, ce-l dă- 
duse mănăstirii la moartea 'sa vara Domnului, Neacşa, fata Mariei, sora ta- 
tălui Domniei sale, Ştefan Voevod, se spune că Ştefan cel Mare cumpărase 
satul dela Maruşca, fata Mihului logofătul, din drease de .cumpărătură ce a 
avut tatăl ei Mihul logofăt dela pan Oană :Paşco şi dela socrusău Dragul, 
unchiul lui Neagoe logofătul şi dela Zoica, nepoata lui Neagoe logofătul, din 

- drese ce a avut Neagoe logofătul dela strămoşul Domniei sale, Alexandru 
Vodă, şi dela străunchii Domniei sale, llieaş şi Ştefan Voevozi. La Arhiv. 
Stat. Bucureşti, Condica Asachi I, nr. 261, b fila 540v., lulian Marinescu, Bog- 
Gan Il cel Orb, Bucureşti, 1910, p. 113. Cp. şi Ghib. Isp, 1! p..93, 

1 Ulianiţchi, Materiali p. 64-85, Uricarul 11 p. 9-11, 79-91. *: - 
2 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 306-307. . .. Ma Ma 

3 Ibid. p. 309-311, 
4 Hurm. Doc. 1? p. 880-881. 
5 Ibid, p. 882-883, 
6 Ibid. p. 884-885. E: 

“7 Ulianiţchi, Materiali p. 65-66, Uricarul 11 p. 57. . 
8 Ulianiţchi, Materiali p. 66-67, Uricariul 11 p. 60-62. : 
9 Uiianiţchi, Materiali p. 68, Uricarul:1i p..64-65, = > 

10 Ulianiţchi, Materiali p. 71-72, Uricarul 11 p. 68-70, 2 
11 Ulianiţchi, Materiali p. 70-71, Uricarul 11 p. 67-68. . - 
12 Ulianiţchi, Materiali p. 77-78, Uricarul 11 p. 72-74; e ae 

':13 Ulianiţchi, Materiali p.:81-82,: Uricarul 11 p. 76-78... ::.: "i - 
"14 Ulianiţehi, Materiali p. 84-85, Uricarul 11 p. 9-11, 79-81,
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vrilăuţii, Vânătorii, Ivancăuţii,: Pogorilăuţii, Hatcinţii,: Procopenii, Iz- 
bişcea, La" Fântânele albe, : Raşcovţii, Şirăuţii, . Verigeni, Negoeşti, - 
Părtănoşi, Conţeşti, Berindeeşti, Valea Seacă, Heaciul, Giuleştii, Unde: 
este Crâste şi Danciul, Prisaca lui Bileac, 'Tomeştii,. Murgocenii, Unde 
a fost: Torontai, Băşenii, 'Târjoaca, Iacobeni. : Deci peste '50 de 
sate şi :selişti,: afară de mori, prisăci şi ţigani. Unele sate erau pe - 
-Sireti, 'în. sus de: Paşcani, altele pe Şumuz, altele la' “Tutova, altele 
la”. Miletin,: altele peste Prut, la Nistru şi altele la granița legească, 
ceia” ce'i-a înlesnit -fuga în Polonia. : , 

- Este 'cel: mai bogat neam . ce. cunosc: din prima jumătate a 
veacului. al XV-lea. Venea' apoi ' Mihail dela Dorohoiu, apoi vornicut 
Ivan Cupcici, Oană vornicul de. Suceava şi: Cernat ploscarul şi fra- 
tele său Şteful. 

„Despre fraţii: lui Mihul logofătul va îi. vorba. în alt loc: 
n i iii mi «  Neaniul bi „Mihul logofătul... 
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„Suceava. 1437. Fevruarie, 24. 

lie” şi Ştefun. Voevozi: dăruesc” lui Şteful: “Jumătate 'satele Vas- 
: -“coufi,” pe Sireti, 'Muşineţ, Dragoşani,' Batcouţi, Lipovăţ, . în 

"jos de, Vaslui, şi Maneuţi, la Suceava: Acesta din. urmă . E 
„pe jumătate fratelui Mândrea.. 

“Din mila lui Dumnezeu, Noi: Ilie Voevod: şi! "fratele Domiiiei 

mele,: Ştefan” Voevod, : -Domnii Țării :  Moldovii,: “cunoscut: "facera” cu 

această carte -a noastră: “tuturor, cari vor "căuta la: dânsa: Sau ce- 

tindu-se o vor auzi, precum această adevărată şi credincioasă Slugă 

a noastră, boerul, anume pan Şteful Jumetatevici a slujit: “mai îna- 
inte sfântrăposatului nostru „părinte cu dreaptă şi credincioasă slujbă 

şi astăzi ne slujeşte nouă cu “dreaptă! şi - credincioasă slujbă: Pen- 

tru aceasta, văzând noi 'a “lui: dreaptă “şi 'credincioasă. slujbă, 
cătră noi, l-am: miluit pe dânsul -cu' osebita: noastră! milă şi i-am 
dat lui întru' al nostru pământ, un.sat anume Vascouţi” pe. Sireti, 

satul Muşineţ: şi. “Dragoşani şi Batăcouţi şi satul: Lipovăţ, din jos 
de Vasluiu, şi Maneuţi'la Suceavă,: acesta însă - lui pan. Şteful şi 
lui: pan 'Mândrea: câte o: jumătate. Acestea le-am: dat credinciosu- 

“lui: boer uric, cu tot 'venitul,- copiilor lui, fraţilor lui, nepoților lui, 

strănepoţilor lui şi la întregul 'său' neam, care va îi mai deaproape, 
nestricat niciodată. lar Maneuţii cât: va' fi el în Viaţă, pe. „jumătate 

şi. copiilor lui, nepoților lui şi: strănepoţilor lui, 
«Iar hotarul tuturor acestor; sate să. fie :cu. „toate: notarele lor, 

pe. unde din veac au.umblat. ;. :-.....:: ID ARE 

„Şi la aceasta; este credința Domniei tnele.a mai sus, "scrisului, 

lie Voevod. şi. credinţa fratelui, Domniei mele, -Ştefan. Voevod. şi 

credinţa prea iubitului fiu al Domniei. mele, Roman, credinţa. tuturor 
boerilor: noştri moldoveni, credința panului Giurgiu: dela Frătăuţi şi 
a copiilor săi, credinţa .panului : Vâlcea, credinţa panului Crâste,: cre- 
dinţa, panului, Criste1,. credinţa panului Hudici vornicul, . credinţa 

panului Isaiea, credinţa panului Negoi, credinţa panului Stan Bâr- 

lici, credinţa: panului Mihail Popşa, credinţa panului Giurgiu Piatră, 
credinţa :panului Duma Negru, vornicul fratelui: Domniei mele, cre- 

dinţa panului Petru spatarul, cedința panului Negrilaş,: . credinţa 

panului, Duma Limbodulcevici. şi a fratelui său, Mircea, credinţa pa- 

1 Sic. 

10 

„15 

20 

30
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"nului Lazăr .şi a îiratelui său, Stanciul postelnicul, credinţa panului 

Cozma Şandrovici, credinţa panului Firo, credinţa panului Manoil, 

credinţa panului-Vitolt, credinţa: panului. Miso, credinţa panului Bo- 

loş ceaşnicul, credinţa panului Berendei stolnicul, “credinţa panului - 

5 lacuş, credinţa. pariului. Ivaniş spatarul, credinţa . panului Domacuş 
stolnicul şi â „copiilor săi, "credinţa . panului Ivaşco Unchetici, cre= 
dinţa' panului Crâstea Negri, credinţa, panului Steţcu Coşilă, cre- 
dinţa panului Ilieaş spatarul, “credinţa panului Stan Babici, credinţa 
panului Bela, credinţa .panului Roman, fratele lui Hudici, - . credinţa 

10 panului Hodco dela „Mămorniţa.. şi a fratelui său, pan Leva, şi a 
copiilor lor, credinţa pânului Boguş Nesteacovici. şi a fratelui său, 
pan; Paşco, credinţa panului : : Stanciul. „comis, şi credinţa tuturor boe- 

_ rilor . noştri mari. şi mici. ...: i: et 
„lar, după Viaţa. noastră, pe. ine Duminezeu va, alege e ca a Domn 

tri. sau din ngamul “Tiostru,. anul: ca, acela să nu strice, dania “noastră, 
ci, mai vârtos. „să. o. ,întăriască,, „căci i-am dat. „Pentru, a. lui, „credin- 

= cioasă slujbă. ; E mt tuf ant 
„lar! “satul n mai: sus scris Vasco, ; “pe, care; i-am. “dat: panului 

20 Ştotăa. a fost” al Maruşcăi, sora. soției - noastre, Şi; L-ă pierdut. în vi- 
cenie, când a ugit. la Ruşi 1. „Noi însă l-am. vândut. lui „pan, Ștetul. 

Şi. spre mai . mare . întăritură “tuturor; celor, de, mai. Sus. scrise, * 
îi am n poruncit credincioasei noastre, „Slugi, lui pan, Denise Togoiătul, să 

scrie. „Şi 'să, lege. pecetea noastră cătră această. carte. .- pi aa 

Scris în Suceava, în: anul. 6945. :Fevruarie 24. 

    

   

- Documentul “dă: mai. sus în traducere “germană. a fost pizblicat 
de Wick. Sct. Onuiri p. 173-175 şi Woronetz'und: Putna 2p;:15î. 
Wick.: face. observaţia că e scris pe' pergament, în limba slavonă 
bisericească, 'şi are. pecetea: atârnată, -ceia ce: înseamnă! că elavă- 
zut chiar. originalul, care nu se mai “păstrează la Mănăstirea Putna 
şi care era în 1886.. Este însemnat: şi în. Catastihul sciisorilor! Mă- 
năstirii Putna, făcut ' de Vartolomeiu- Măzăreanu : în 1764; : cum se 
vede -din Dan, Mănăstirea şi Com. Putna 'p.:171: La: Wick. satele 
sânt însemnate: Waskouz, Muschinez, Dragoschani, Batăkouz (poate - 
în original! BATZROCY uh), Lipowelz unterhalb Waslui, Maneuz an der 
Socawa. „Das: Dori Waskouz hat der: Maruscha, Eliăs Schwăgerin, 

| gehărt, "welche es durch Verrăterei, als sie nach Russien entilohen 

  

i pi 

1 La Wick. e dată această parte în slavoneşte : % guratuerai eas 
9 potcu notkraa,
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(ov. chitljeistwje kolo. do: Rusi pobjegla) verloren hat“,-în Woronetz 
und Putna, cit. In Sct. Onufri :cit... această 'parte este: und das 
obergeschriebene : Dorf: Waskouz das"wir, dem Hr. Steful gegeben 
haben,; hat: der. Maruscha, der Schwester. unserer Ehefraun gehirt, 
die dasselbe durch -Verrăterei an uns, als sie nach Russien ent- 
flohen, verloren hat. Wir aber haben es dem Hr. Steful verkauft“. 
Boerii se pot identifica lesne : Wilca, Kristâ, „Duma das Schwar- 

- zen, Hofrichters beim Bruder uns. Hscht.“, . Duma Limbodulcewic, 
Fâro, -Berendă, . Unketie, Stezko ; Kosehilu, Bela, Chodăk des „Mar- 
muriners, ete, .. ;. =. 

O parte din: satele. din document se. pot identifica, “Vascouţi 
este, satul 'Văşcăuţi,. din districtul; Siretiului, 'din -Bucovina 1. 'In uri- 

cul din 6939 (1431) Iunie 15,: între satele ' vornicului: Cupcici se 
arată şi Vaşcouţii ce l-a cumpărat; dela: Nemirca şi: Vascouţii, amân= 

- două cuturile,. ce.i l-a dat Bogdan 2. Satul din: 1437: este unul din 
aceste. sate. :Un; sat Vascouţii este pomenit în uricul din 6943 (1435). 
Octomvrie 18, . dăruit. lui Stan Babici, : şi. pe: care. sat îl pierduse 
Mişea. în: hiclenie3. - Să nu .fie'vorba de: aceiaşi .trădare. ca şi în 
1437, în legătură cu pierderea satului Vascouţi ?. In acest caz Mişea 
din 1435 ar fi soțul Maruşcăi. din 1437.: Satele șânt străvechi. Erau 
şi în veacul al XIV-lea 4. — Satul Muşineţ este Muşeniţa, de lângă 

Văscăuţi, în districtul Siretiului în Bucovina, în apropiere de apa 

Siretiului 5. — Dragoşanii trebuie să. îi fost în apropiere. 1.: Bogdan 
în D.:Şt. 1 p. 242 spune că un -sat Drăguşanii e în Bucovina, 
lângă. târgul Siretiului, pe care nu-l găsesc. însă .nici în' dicţionar 
nici pe hartă,. decât. doar .dacă nu va. fi fiind satul Drăgoşanca 

“din comuna Sf. Onufrei, districtul. Siretiului 6, Satul îşi are numele 
dela un străvechiu Dragoş. Era şi în veacul. al XIV- lea7. Sa- 

-1 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grizoroviţă p. 23, Harta: Bucovinei, de 
Ed. Fischer. -: - 

2 Vezi mai sus p, 317, rândul 15—16, p. 322—323, 
3 Ibid p. 420, rândul 12—13, p.:423. 

- 4 Pentru satele. de dincolo de. Prut, vezi mai Sus: p. 322.. 
5 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 148. - 
6 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă, p. 90. Ibid. p. 89 “Dragoşa, 

un sat în com. Frumosul şi altul în com. Vatra-Moldoviţei, districtul Câmpulung. 
7 Sate cu acest nume Drăguşeni sânt multe în Moldova, în jud. Putna, 

Fălticeni (fost Suceava), -Vasluiu, Dorohoiu, Covurluiu, -Dicţ. statistic al Ro- 
mâniei 2 p. 724, 846, 990, 1 p. 354, 244. “Apoi: dincolo de. Prut, Drăguşenii 

- vechi, volostea "Lăpuşna, şi: Drăguşenii noi, volostea Vasieni, jud. Chişinău, 
Dicţ. geogr, “al Basarabiei p; '90, Harta Basarabiei, de Nour. Unele din ele 
sânt foarte vechi: Cel din jud. Fălticeni (fost. Suceava) se află chiar în uricul 
din 6932 (1424) Fevruarie 16, vezi mai sus p. 162, rândul .13—14, p. 165, 'Acelaş 
şi în 6988 (1480) Septembre. 15, |. Bogdan, D. $t.:1 p. 246-—247,: „Unul e la 
Vasluiu, pe Stavnic, pomenit într” un uric din 6951 (1443) Mai 31, Ghib. Sur.
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tul Bătăcouţi nu-l pot. identifica. Se. poate să fie o greşală 
de citire a. lui * Wickenhauser..în 'loc..de Balcouţi, ..care. este 
satul Bălcăuţi, în jos. de - târgul Siretiului, în districtul Sireti 

"şi nu departe de celelalte sate din această parte 1.. Acesta e des 
pomenit în . uricele vechi, .ca în 6979 (1471) Septemvrie .10: 
BaaogÂi notităte cepeutaro pars 2, fost al boerului Iurghici,' în 
6998 ' (1490) Martie 153. .In uricul : din 7011 (1503) Fevruarie 2 
este. înşirat între satele Mănăstirii Putna4. Acest sat îşi are nu- 
mele dela un Balc, Balco5. Era şi în veacul al: XIV-lea. Pe Su- 
ceava era satul Maneuţi, pe care l-am întâlnit. şi întrun uric din 
6941 (1433) Noemvrie 9, în stăpânirea lui Danco, fiul lui Giurgiu 
dela Frătăuţi 6. — Satul Lipovăţ în jos de Vasluiu este în comuna 
cu acest: nume, din judeţul Vasluiu7. In uricul“ din 6977. (1469) 
lunie 6 “se arată că satul! era în. stăpânirea boerilor Păşcu8. E. 
pomenit: în 6999 (1491). Octomvrie 159 şi în 7005 (1497) Mai 
„18.10. Aici la “Lipovăţ s'a: dat în 1450 Septemvrie 6 “lupta între 
Bogdan: Voevodul Moldovei şi între Alexandru Voevod, care venia 
cu Polonii. pentru -.a.detrona pe părintele lui Ştefan. cel Mare 11.. 
Numele satului e îri legătură! cu slavul aunoann de teiu, : deci cu 
pădurile mari. de țeiu, din partea. locului. Satul e:foarte vechiu, 
poate din vremea SlavilorI2. ! -..--: e 

10 p. 1. Cel.din jud; Dorohoiu e pomenit în 6988 (1480) Mai 27, 1. Bogdan,. D.. Şt. 1. p. 241—242. Tot aici şi cel. din. 6999 (1491) Octombre 15: EAHo 
" CEAO:.H4 NCApast. Ha navk APZCSWAniN  MAa0 - LHUIE MHAEEA. CTAR$, 

1. Bogdan, D. Şt. 1 p, 468—469, “ „o , , >.» 1 Dicţ. geogr. al Bucovinei, 'de Grigoroviţă p. 8, Harta Bucovinei, de 
Ed. Fischer. : a . Da 2 |. Bogdan, DŞ. 1 p. 160—161. | 3 lbid p: 419, 424, ... . 

4 Ibid 2 p, 215, , , 
, -5 lbid 2 p. 507. Cp. satele Bâlcani din jud. Neamţ, Bacău, ibid. 1 p. 118, 217, 218. Pentru Balc, cp. Mihâlyi, Diplome Maramureșene,. Maramureş— Sziget, 1900, p. 642, . ... . | . 

6 Vezi mai sus p. 367, rândul 11, p. 368. - | 7 Dicţ. geoer. al jud. Vasluiu p. 109—110..  Dicţ. statistic al României 2 pag. 996, Harta stat, major, planşa Vasluiu. , | . 
8 L. Bogdan, DŞt. 1 p..137. Si 9 Ibid. 484, - : - , 10 Ibid 2 p. 122128, a Di NE + Pârvan, Alexăndrel Vodă şi Bogdan Vodă, București 1904, p. 41—53, N, Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare p., 471—52, Ilie Minca” Inforină.. . țiile româneşti ale cronicei lui lan Dlugoz, laşi, 1926 p. 41—42, P, P. Pa-, naitescu, Influenţa polonă în opera şi personalitatea cronicarilor Grigore U- reche, şi | Miron Costin, ionic Acad Rom. seria 3, tom. 4 (1925) secţ. ist, „193, , —293, Letopiseţu rii i până la „C. Giurescu, Bucureşti, 1916, 5 31—40, . oidovei până la Aron Vodă, ed. C 12 Cp. în acelaş jud.” Lipova, Dobrovăț, Suhuleţ, Şacovăţ etc.
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„.. Uricul ; este. foarte important, căci: ne vorbeşte -de 'o trădare 
"asupra .lui liaş Voevod, . din partea: cumnatei . sale 'Maruşca,: care 

a: fugit la:Ruşi. Soţul..acesteia era “poate 'Mişea, despre care a 
fost vorba .mai sus. Această Manişcă să fie. sora Doamnei lui Ilie 
Voevod, Doamnă pe.care i-o.adusese Ghidigol- în 6933 (1425) 
Octomvrie 23, cum spune letopiseţul dela Bistriţa? 1. Doamna lui 
Ilie Voevod se numea Marinca, cum se vede din unele. documente, 

ca cel din 1444::,„Nos Marinka consors magnifici domini Elie. Wo- 

yewode. Terre: Moldauiensis 2. : : 
a . IDE 

:. Suceava, 1437 Martie 12.: 

Jlie Voevod: dăruieşte Mănăstirii Neamţului din Hotarul Cetăți 

mi E şi Muntele „Neamţul. 

pi maori BAIE atu kan) - ROEROAG POeNOAApZ 36MAH Mea 

AaBeRON nun) : suameunro 'c€ cu(m) ancro(m) uaui(at), sro. uanth 
<Yspn(7) uan.. ero -cyeamiuin(7) . urovun; wăse . Barenpoiisteau(y). rec- 
MOACTBO AM Hat(m) Barii() ngonsolarnir(u) n) uluerru(0) ui cat- 

TARI(A1)) CpzAtE(41) Hi că BzcEă Hauleă AcBpoia 3 Bear Hi. w(T) Ba) 
NOAOIIE,. tao Aaăcke(4) n nomacgako(a4). ceaTaa Ham(a) Asatoţ 3 

5 

PEROALAA  HeâteueRaa,. Pac. (CT) Xpa(m). azâneceriie R(e)nk, .u3Bpaze(4) , 10 
w(7) (oTapa) ropoata w('r) iulie maacripoy niw(7) unt) n ca 

- nalau)unoy soneTea. HEMua, a. XoTapa nouaj(oa) uâaparu (7) (cr) 

 HBBROPZ MOVETORh BHIule w(7) tratare. (repoaâ). nkătua AC AGpSTI, 

a w(r) roak Bniule „Ha wapkaătie: A0 VETI Kapo, Ta BRA île 

- AMBDUECUA AO (OVI) nenepuiro(e), "ra NBOCTo BZ CAa'PunS (Ta wBuniiS) 15 

MEEAS wepziuie aaprS(a) n fbapxatua, Npocro BA RameniS. Ropiioțao(E) 

H HCTOUNHKZ AO CVETIR Hi UEPESZ GHCTPHILO AO REPYOV EpZCTATO(A), - 

“TA ORUHHO 40 REPĂON” XSPACVTA, TA WBUHIOY A9 WEPZUIA AEPENTOVAO! 

u na lunganuoț(4) n w(r) meat Acak na seurai(a) ao cyerz fap- 

“ mawk ui pa papam A0 WEpzUI(îa), AC Naanuinui ne(4) kaaster).n 20 

rpS%(a) XaaSni, Ta âo BEpXOY nnuhrată n AO BEPĂOY (enyan) ua A(Eaz 

POVCOVACALOL. H. UEpESZ * WEpEULUID HEMUNINOPOY, NBARO AC FAA(B) nat 

„e(8), "TA Hă BEpXOV nacmoab, asta Ac) ACTOUHHRKA more cred, "To 

1 In L Bogdan, Cronice inedite p. 35, 66, 68--70. 
2 Hurm. Doc. .1? p. 699. 
3 Sic,
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BE(C) jora(5) (eroro) monacrugt giu(w)nucanaro pro ii (iu, To) Aa 

Bovar(7) w(7) ua(0) ovonna ca ezeb(m) Aokoao(4) Henogeiriene : nuke- 

ae: na: Bkibi Rkuni(a. a Ha To) E(eT) Băpă r(c)aâaii -Bbiwenucani: 

Maro. MAT ROEBOAN 1 Bkpa cena r(e)Baat poatarta 1 'BEpa natia 2Sp:sa 

CPapecTui 1 AETH Eero i Bkpa Natiă: NETPA: XOVAHUA “MBA nânta” pt 

îoVaa (A)PMATATINA Îi BPATA. Er NAnă MHUABII N: REGA Daria Acra 

10 

AHMEZASVAUERI)UA i BR'Spa EPATA Ero.Nană. Apa n REpA nana (a 

90P4). H EBATA Fo! Nâtă CTatioVAd NOCTEAMHRA H.B'Epa (nana) 1: at- 

Manaa noni un Bkpa BXCEXZ Borapă Hăuin(y) Brankta(X) (i mdani(y): 

4 ROTOphui Bt) koran ee nopoviunri (wo Bi mpotak(7) w(7) ra 

“Ba n w(7):cToi(f) WTeUb TI HE BA MAREI, 4 Ha Boat kp'Ensc(T) 

4 meua(7) naut cca NpuRECHAt RE CEA AHCTOV HACIUDACY, Mica” 

NAMIKO (CpAMATII)RE CV -CouaBk RE. bo âie ma(p) ei. . 

-Tradiicere. Cu mila. lui Dumnezeu, Noi:llie Voevod, Domnul 

Tarii Moldovii, facem cunoscut. cu. această carte a noastră, cine 

va căuta la dânsa sau o va auzi citindu-se, că am binevoit Dom- 

nia' mea 'cu a noastră bună voire. şi curată şi luminată - inimă şi 

cu toată a noastră bună voie:şi cu ajutor. de la Dumnezeu, de am 

dat şi-am  miluit sfânta: noastră rugă, numită a Neamţului, unde 

este hramul: Inălţarea Domnului, . am ales : din hotarul Cetăţii, din 

susul mănăstirii - şi:din jos şi cu: muntele ce se. cheamă: Neamţul: 

Iar hotarul am început a alege din gura izvorului: Mustei, în 
-: sus de Cetatea, Neamţului, până în drumul Neamţului, iar de a- 

colea în sus,- la Obrejie,: până la .gura Carpănului,: apoi -pârăul 

Neamţului, până la gura Peperigului, apoi drept în“ Slatină, apoi | 
obcina între obârşia Largului şi a Farcaşăi, drept în.peatra Cor- 
nului: şi Izvorul până la.gură şi peste Bistriţa, până în vâriul 

" Vrâstatului,: apoi obcina până în vâriul: Hurdugăi, apoi obcina până - 

în obârşia Dereptului şi la Ţibleş şi de acolea la vale la Buşmei, : 

- până la gura: Farcaşăi "şi pârăul Farcaşa, până. la obârşie, până 
în muntele de sub Haluca şi gruiul Halucăi, apoi până la vâriul 

Piţigaei şi până în vârful Sihlei, la dealul Rusului: şi peste: obârşia 

" Nemţişorului,: drept la capul Pleşului, apoi'la: vâriul Pleşului, ia 
vale, la -izvorul' Mustei. Acesta-i .tot hotarul sfintei: mănăstiri mai 

sus scrise, numită Neamţul. Aceasta să-i fie. dela noi uric. cu tot 

venitul, nestricat niciodată, în vecii vecilor. 

Iar la aceasta este credinţa Domniei mele, mai Sus “scrisului 

1 In original lipseşte.
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„Tie Voevod?.şi credinţă. fiului: :Domniei -mele; Roman, şi. credinţa 
panului Giurgiu: staroste şi a - copiilor. lui: şi “credinţa! panului Petru 
Hudici -şi credinţa '.panului': Şteful : Jumătate. şi a. fratelui . Său, pan 
Mândrea :şi credinţa -panului. Dunmia Limbădulce.. şi credinţa frâte- 
lui său, :pan Mircea, şi credinţa: panului Lazor '.şi a “fratelui: său, 
pan : Stanciul postelnic;: şi credinţa panului Mihail Popșa şi cre- 
dinţa tuturor boerilor noştri, mari .şi mici. : i 

-- Iar cine ar. vrea 'să strice. această, să tie blăstaraat de. Doina 
nul Dumnezeu şi de cei 318 sfinţi părinţi, cari au fost la Nicheia. 

“Jar pentni mai mare tărie şi pecetea noastră « am atârnat cătră 
această carte a noastră. 

“A scris Paşco eramatic, în Suceava, în anu 6045 Maiţie 12. 
„i ” 

 Pergament cu. pecetea: pierdută - se. păstrează la Arhiv.. Stat, 
Buculeşti, M-rea. Neamţul, depuneri particulare: 'In dos se: găseşte 
însemnarea nouă: Hotarul vechiu al Mănăstirii Neamţului. "O tra- 
ducere .a-uricului, din 1792, se păstrează la Acad: Rom., Creşterea 
colecţiilor. Acad. „Rom. 1915, p. 58. : O copie slâvonă, după ori- 
ginal, puţin diferită: de cea: dată de mine mai sus, se află:la A- 
cad. Rom. ms 126, dăruit de 1. Bogdan. O traducere, rezumând 
părțile principale ale documentului, s'a publicat de Narcis Creţu- 
lescu în Arhiva soc. şt. şi lit. laşi, 23 (1912) p. 334. Un rezumat 
al documentului se află la Arhiv. Stat. Iaşi, Anaforale nr. 63, fila 
241 v. (e vorba de proces între Mănăstirile Neamţul şi Secul, cu 
moşia lor Munţii şi moşia Bălţăteştii şi altele ale cneazului Supus. 
rus Gheorghe Cantacuzin). Ibid. şi rezumatele documentelor din 6955 
(1447) Septemvrie 15, 6963 (1455) Fevruarie 3, 7004 (1496) Martie 
15. Uricul de mai sus cred că e falş, cum falşe sânt: şi celealte 
ce vorbesc de aceiaşi proprietate a mănăstirei. De această părere 

era şi |. Bogdan, părere ce şi-o exprimă în Documente falşe a- 

tribuite lui Stefan cel mare, în Buletinul Com. st, 1 (1915) p. 128.' 

„Că'e îfalş ne arată întăi scrisul, caracteristic secolului al XVI- 
lea, Intre caracterele interne ale documentului vorbesc “pentru. falş 
mai ales două. Intăi suspect e faptul 'că' uricul - nu. „putea. să fie 
dat numai de Ilie, când celelalte urice din această vreme sânt date 
de amândoi fraţii Domnil. Apoi un uric de donaţie : cătră marea” 
mănăstire a Neamţului, fiind un act de mare importanţă, când ne 

gândim la însemnătatea bisericei din această vreme, trebuia să 

1 Cp. uricul din 6945 (1437) Fevruarie 24, Srezi mai sus, p.. 507,. -apoi 
"cel din 6945 (1437) Mai 15, ete, - , 

33
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cuprindă între. boerii marturi, pe foarte mulţi. Observând însă din 
acest. punct de vedere documentul, vedem că nu cuprinde decât 

10, boeri, | înpreună cu: Paşco, gramaticul, pe când de ex. cel din 

6945 (1437) Fevruarie 24 cuprinde 40 de boeri marturi, cel din 
6945 (1437) Mai 15. cuprinde 27. Boerii cari sânt în document 
corespund însă vremei. Formularul puţin deosebit la începutul do- 

cumentului nu e o dovadă pentru falş, când se ştie că de multe 

ori în donațiile religioase stilul şi limba e cam la fel cu a acestuia. 
„+, Localitățile arătate în hotarnică se pot aproape toate iden- 

tifica, Se pot urmări lesne pe. Harta stat. major, planşele Mănăs- 
tirea Neamţul şi Mădei. Bâtca Cărpinişului poate fi în legătură 

cu pârăul. Carpinull. Chiţigăile.. ne amintesc, Piţigaia2, Izvoarele 
sânt Izvorul. Pârăul Mustei sau Mustului nu se găseşte azi, pe 

Hartă -sau în Dicţionar. Pârăul Neamţului şi Nemţişorul este şi aziă, 
Asemenea Pipirigul, dela care s'a 'numit şi 'satul4. Slatina a dis- 
părut. Largul este şi sat5. Asemenea Farcaşa 6.Vrâstatul nu mai este 
azi 7, Hurduga este şi azi8, Dereptul e Dreptul9. Este şi 'Ţibleşul 10 
şi Buşmeii | 11. Haluca e Halăuca 12. Este şi Rusul 13, Sihla 14, Pleşul 15. 

Ceia ce a. contribuit la falş e interesul Mănăstirii Neamţului 
de. arşi mări hotarul. : . 

  

dl Dicţ,. statistic al României 2 p. 858. 
» *-2 Ibid, p. 634. Marele dicţ. geogr, al Rom. 2 p- 392, 

3 Ibid. 
| 4 Ibid, 
te „ Marele dicţ. geogr.. al Rom, 4 P. 138, Frunzescu, Dicţionar topogia- 
ic P- 

6 Marele dicţ. geogr. al Rom. 3 p , 344, - 
*7 Cp. pe Ivanco Vrâstatul şi satul "Vrastaţii, din uricul din 6999 (1491) Ianuarie 7, |. Bogdan, D..Şt..1 p. 445-446. Acesta azi e în trupul satului Go- "eşti, din jud, laşi, M. Costăchescu, Satul Goeşti, : în Buletinul lon Neculce, 

fasc. 3 (1923): p. 31-46. 
„+8 Marele dicţ, geogr. al Rom.. 3. P 753, Cp. şi Frunzescu, Dicţionar 

topografic p. 237. 
„9 Marele dci. pcoer. al Rom. 3 3 P 238, 

_10 Ibid, 5p.6 
„11 Ibid, 2 p. ŞI 

î-- 12 Ibid, 3 p, 685. - 
; +13 Ibid,.5 p. 299. 

14 Ibid. 5 p, 380. 
15 Ibid, 4 p. 763. CP şi [.. Bogdan, Document fal ibuite lui cel Mare, Bulei Com, Ist, 1 1 (95) p p. e 3 „atribuite lui Stefan, . cae
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pu Vasluiu, 1437 Mai 5, 
Ilie şi Stefan : "Voevosi întărese boerului Tofan. cinci sate pe Ra- 

” „cova, anume Pungeştii, Gârcineştii, Luşceştii, Cuirsec şi unde 
a host Văratecul. lor. cel vechiu. “ 

+ male) rit BRÎER _Athi  HATa BCEBe(A) n Epa(7) reensAcTea aut 
ereiţa(u) KCEBCAA 'POCNOAAPIE SEMAN MCAAARCKCH SHaMtnuTe Canunmz) i 
ue ck(m) naun(m) ancre(m) act(m) nro na(u) oyspu(7) nani ere 
oVeantuii(7) WUTSUH, 0:KE, ro(7) neunit cara .nauiz nauz 'Tobauz 

casțiinaz Ha(0), npagor ui. &'Epilep CAOVAEOL, TREAZ Mn RHA EBuue ere 

„DfăBSR Hi EkpuCi) CasătBer Ac fia(c) MAACBAAL FEMNI EFO WCoBtEIR. 

MALL ER ma(e)ri 1 UOTEABĂNH(An) Ec eNS npătoe'Epuce! te BhICAS- 
euie, na('7) ceaă na pase, Ha iat ns ez, TAL. e(er) Acela) cre, 

ApSrse Cao noin(U), rpsenusipiz, TpETie CEAC, aSuez,. ueepaToe 
ces, CAE e(cT) ROZ CERZ, MATOE CEAO_ PAL BHIA40 al:ronnuit n(g) era- 

se wT7 BEREA. TCE BCE IIOBnI, FAS sppu(e) cz Bela Ackeae(a) ENS 
1 abri(a4) sro n cv uSuareaz ro n npaoyuioyuiro() ere ni npaui$= 

iatzs() ro 1 BCEMEY POAO £70, HENCASIIEE MOARE, Ha Blu, a 
yorapă ma narni(4)' ciao(m) cz Bean u(0) crapnaui xoTapaiu, 
Bean w(7) abia „SVCGRHEann), RI NOUENUIE (7) erupe AS6H Tă 
peeTH (Ha pa) sent. AEAz, 'Tă: Atao(a), Ac cTGaiukoBh) A'Ean, TA 

As auneae Ak(a), A kas(a) npoertu) na npbapeenuni($) uerupi(e) 
ASBh 2, Ha pazotk, To (u(m) ue(c)) XoTapz. a ua '7o e(c7) REpa rec- 
NOACTEA HAuIErE. BAIIENHCAHHRI(() Hala _ROERCARI MI CTEANA ROEBOANI 
n B'Epa tauiu(46) goaph, R'kpa natia Enauu ui Are, ere, e'lpa nana 

mSpata dparonenore ni Aral ere, Bkpa natia EpeTu 5 Abreu ere, 

&l:pa DaHă HCaia n. ATEI Er0, BEpA Nana POVANUA AROBHIRA ii Aku 

ro, BEpa natia tkrota APORETA. H AETH. Er0, BEBA NANA HEPpilAA n 

ATU. ars, pa fana. Spa . niaret, n'kpa Nână ACVAtnI AECpHHEA, 

nEpa nana chatitwua 'TovpiSaa M ASTE ere, BEBA Mad NETpa enzTapA, 
tkpa Rata KSETII ApArOIEEA, BEpa nana aeovaa : RSMATATHUA H EpaTa 

€ro_ nana miApt,- p'lpa nana Aasăpa Hi natia CVANURAA NOCTEANHEA, 

nkpa nana ASAN AHMBAASAueEa, EBA Nâtia BOrAaHA CTOAHHKA, KEpA 

RANA BEASINA Ata, Bipă manta ASaihi Hcaiega, Bkpă nana KeeTHia 

MOCTEANHIRA, BRPA Mana ROC e. se e. e WANUIHIIRA, BEpA MaHă aAEa, REpa | 

  

1 In original lipseşte. 
2 Sau ASB0. h Seamănă cu e, 

10 

30 

35
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NANA ETAHUIAA KOamea, BEpa natiă' Aichi enzrapk ui pa get(y) 
naut(X) Boapz aeonAaneRu(y) ea (X) 4 Maani(y). a no Hâte(at). 
HBoTk KTe BOVAr(7) roendaapă - hanien -stmari Moaganekou (7). 
AETEN Mau, w(7) BpaTiu (uatun(k) ase ee S, BOV(A) RTO Kore EA 
usiitpr) EuITH, ”a(T) : 1ieBni im senepSiiin(a) Hauier6, Adana, aan: 
wo 9"repzani(a) LC] “optptinu(4) Ba REp)IIS ui): CAIRO, 4 Ha 
Boaluue NoTRpaAcnie  BceiS TOS Bhinitenu)cătinomS Rtakant €CMo- 
catoysk namem$, „Dans. oânuren acroaerS, npunbcnru nrua(7) namuS K 
crai) 1 AicTS nainte, cui, nu) Li EAcASțHCRO Ab roze, (e. ET). 
âijâe. Meta aan, ei. - PNI mu at Di 7 . .. 7 ... + 7 A - 

2 

 Trădudere. Cu mila lui Durinezeu, Noi Ilie Voevdd - Şi ra- 
| tele Domnie mele, Stefan Voevod; Domnii Ţării Moldovii, cunoscut 
"facem “ şi. cu această tarte a noastră „tuturor, cari 'vor căuta la: 

dânsa saii O vor. auzi " citindu-se, tă această adevărată Slugă a. 
ioasiră, pan “Pofari a Slujit. rouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. 
De . aceia, hoi văzându-l” cu dreaptă şi crediricioasă . Slujbă  cătră 
noi, "âm, miluit cu osebita . noastră milă' şi i-am întărit” dreptere- 
dinicibasa lui vislujenie, cinici “Sațe la Rahova, anunie- „Pungeşti, 
unde. este casă lui, alt sat. mai sus “Gârcineşti, al “treilea sat. Luş- 
ceşti, al patrulea sat, unde. este Cursec, al cincilea sat, unde a. 
fost "Văratecul lor, vechiu, din veac. Aceasta: să-i fie lui “uric cu: 

_tot venitul, „lui şi copiilor lui. şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi. 
răstrănepoţilor lui şi întregului neam al lui, riestricat niciodată, în veci. 

"Jar. hotârul acestor cinci Sate cu toate hotarele lor vechi, pe: 
unde “din veac. au umblat, dar începând din patru stejari,” apoi: 
drept la. dealui "Racovei, apoi pe deal, “până la dealul Stemnicului, 

„apoi la dealul Lipovei pe deal, 'drept la cei patru. stejari ce sau 
umit mai înainte, la Racova. Acâstă-i tot: hotarul lor, , 
“ar la aceasta este credinţa Doinniei noastre, mai 'sus Scri- 

şilor, llie Voevod şi Stefan Voevod şi credinţa boerilor noştri, 
credinţa . Panului Vâlcea şi a copiilor lui, credința pariului Giurgiu: 

-. dela Frătăuţi şi a copiilor lui, credinţa : panului Crâstea şi a co- 
piilor lui, credința pânului Isaiea şi a copiilor. lui, credinţa anului, 
Gudici vornicul şi a copiilor. lui, credinţa panului Neâgoie logo- 
fătul şi a copiilor lui, credinţa pariului, „Negrilă şi a copiilor lui,. 
credinţa, panului Giurgiu Piatră, “credinţa” panului Duma ' vornicul, 
credinţa panului Simion Turcul şi a copiilor lui, credinţa panului 
PI 

1. În original: eg,
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Petru spătar, : credinţa panului Costea Dragoş, ':credința: panului 
"Şteiul Jumătate. şi a fratelui său, pan Mândrea, credinţa panului 
“Lazăr şi a panului“Stanciul: postelnic, credinţa: panului Duma Lim- 
“bădulce, credința panului Bogdan stolnic, credinţa panului Beloş 

„ “ceaşnic, credința panului Duma lui Isaiea, credinţa - panului: Costici 
:posțelnic,. credința: panului Cot , ; ..;:.) ceaşnic, credinţa: panului 
Albu,. credinţa: panului Stanciul comis,;: credinţa .panului :Dieniş 
:spătar .şi. credinţa „tuturor boerilor noştri moldoveni inari şi mici. 
“lar după viaţa noastră, cine va îi Domn “Ţării noâstre mol- 

-doveneşti, din: copiii noştri . Sau din. fraţii noştri sau: ori .pe' cine 
“Dumnezeu va! “alege, să :fie, acela :să. nu strice dania. noastră; ci i să 
întăriască şi înputerniciască. pentru. credincioasa lor. Slujbă.. . 

Iar. pentru. mai mare. întăritură tuturor. acestor mai sus! scrise, 
-am..poruncit:: slugii noastre, .panului Oancea.. logofătul, să atârne 
„pecetea noastră cătră această carte: a noasiră.  -- . 

A scris Sima: în: târgul Vasluiului, în anul 6945 luna Mai 15. 
A . .. ce - i. î.. ; 7 ERE IE ac IE SI e : . ! Ă 4 i Mea! ee o Pa .- Au 

Pergament. cu pecetea. pierdută, -la domnul: N. i Iorga,” după 

arătările lui 1. Bogdan,' care a făcut o, copie de' pe original şi care 

se păstrează în ms' 126, dăruit: de. acesta Acad. Rom: La' Arhiv. 
Stat. Iaşi, Anaforale nr. 94 fila 12v., uricul de mai. sus'e rezumat 
în felul următor : „6945 Mai 15, ispisocu Domnilor. Ilii şi fratisău 

Stefan Vvd. prin cari au dănuit lui Tofan pentru credincioasâli lui 

siujbe,; cinci sate pe Racova, anumi Pungeşti,. Gârcineşti, Luşceşii, 
“Cursăşti şi al cincilia unde - au fost descălicătoarea: ce vechi dințăi. 

ară .hotaru, acestor. cinci Sati să începi. “dela patru stejări,: 'de acolo 
drept la “diali Racovii. “şi tot dialu până la dialu "Stemnicului,. deci 

dialu: acela în sus :pân la dialu „Racovii, de acolo pân la. dialu' Li- 
“povii, deci 'dialu pân, la cii mai sus zâş patru” stejări pe: Racova“. ” 
“După acest rezumat: am întregit în original: uta pa)SeBh şi Ac cT(eat- 
incet). Tot la Arhiv. Stat,. laşi, Anaforale: nr. "63, fila 197 r: se 

«găseşte un regest : al acestui. uric. mai. puţin: complect. “Un: regeşt 

ca cel dat de mine-.mai sus. se.găseşte' lă Acad. Rom. ms 2812 
fila 72. Acesta a fost. publicat în Ghib. Sur. 18 p. -33-34. Aici sa- 
tul al treilea de. pe. „Racova se numeşte Luceşti.: La Arhiv. Stat. 

Iaşi loc. cit. este şi un regest de pe un suret de. pe ispisoc dela 

Petru Voevod, pentru aceleaşi sate. 'Regestul are data greşită 7005 
- Martie 15, probabil greşit în loc de_7045 (1537) Martie. 15. 

Satele din uricul de mai sus sânt şi astăzi... ; Pungeştii este
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sât'şi târguşor în. judeţul Vasluiui, pe Racova 1.']şi are numele dela 

ui străvechiu Pungă. Erâ şi în veacul'al :XIV-lea. El este pomenit 
şi în alte “urice de “mai târziu. Aşa în 7066 (1558) Aprilie 6, unde 

e vorba! şi de urmaşii lui Tofan şi de dresul':de danie dela Ilieş 

şi Ştefan 'Voevozi2. Apoi în 7087 (1579) Aprilie 83 etc. In forma 
străveche -: noueipz,: :xe: reprezintă, ca” şi  aiurea,. pronunţarea 

moldovenească ie, ' pentru “ge. — Al doilea sat, Gârcineşti. se: nu- 
meşte azi Gârceni, în comuna 'cu acelaş nume, judeţul Vasluiu, pe 

Racova şi “lângă Pungeşti4. Satul e pomenit în documentele vechi, 
ca:de ex. în:7089 (1581) August 18, când satul Gârcini e arătat 
în ţinutul Tutovei5. Asemenea în 7101.(1593)6, 7121 (1613) De- 

chemvrie 7! etc.: Satul . îşi are: numele dela. un -străvechiu' rezunuz 

Grecul. El era şi. în. veacul al XIV-lea8. Este foarte ințeresant re- 

flexul lui -âr- pentru: -pa- 9. Numele „ne arată: şi existența unor 

pi 1 Dict. geogr. al jud. Vasluiu p.. 149—150; : Dicţ. statistic al României: 
2 p, 996. :- - - . . 

P 2 Ghib. Sur. 19 p, 27—35, Aici e vorba de două documente deose-- 
bite, cu aceiaşi dată. 
„ze 8: Ghib. Sur, 19 pi 104107 e 

„„„ 4 Dicţ. statistic, al României 2 p, 994, Dicţ. geogr,. al jud. Vasluiu p. 
89—91. Aici şi legenda falşă cu numele din timpul lui Ştefan cel Mare. Ibid. 
dealul Gârcinei, pârăul Gârcina. Frunzescu, Dicţionar topografic -p. 205—206 : 
Gârceni, Gârcenii-răzăşi, Gârcenii lui Bezede,.. _ | . 
“5 Ghib. Sur.19 p. 150—151, =: 0 
2. 6 Ibid20 p.4l;. i e i e 

e TIbide pe 203 | | 
„8 Tot în jud. Vasluiu; pe Rebricea, sânt pomeniţi într'un uric din 6970: 
(1462). Octomvrie .8 „unde: au - fost . Grecii lui Duma Negrul“ :. TAE- Eta 
PprRoRE uepznero ASib, Aceştia sânt arătaţi în sus de satul. de pe Re-- 
bricea, „unde-a fost Curtea lui Duma Negrul“: TĂE. BHA. AKOpz ASA us- 
gatiore,, |. Bogdan, DŞt, 1 p. 64—66. Acesta 'de pe. urmă este satul Scânteia 
din jud. -Vasluiu, Dicţ. statistic al României 2 p. 984, Dicţ. geogr. al jud. 

- Vasluiu p, 164—166. Că e-aşu, se vede dintr'un. ispisoc dela Constantin Mo-— - ghilă Voevod, din 7116 (1608), prin care Toader Scânteie şi fratesău Minăilă, 
fiii lui Scânteie - bătrânul, nepoţii și strănepoţii 'lui' Duma ::Ciornei- (Negru) 
vând ocina. din uricul de'slujire al strămoşului lor. Duma, Ciornei de la lliaş- 
şi Ştefan Voevozi.două părţi din a patra parte. de ocină, din satul „unde au 
fost Mândrea, care să număscu acmu Scânteiaştii pe Rebrice“, : lui Ieremia 
„Băiseanu, uricar, la Acad, Rom. ms 2812 fila:101 v. In uricul, necunoscut -azi dat de Ilicaş, şi. Stefan Voevozi lui Duma Negrul, satul Scânteia de azi era numit „Unde a fost Mândrea“, -In aceste părți ale" Vasluiului erau''satele lui: Duma Negru, poate fiul marelui bocr Negrea. Aici poate îşi avea Duma Negru şi cetatea lui, la satul Muncei, pomenită în uricul din 6970 (1462) Octomvrie 8, arătat mai SUS: MSHUEH, AF Rit POPOA ASatiu uopznore (Muncei, 'unde a fost cetatea lui. Duma Negrul). e a „m 91 Bărbulescu, Fonetica p. 408-428, Cp. Gârciria. din iu: icţ „statistic al României 2 p, 644, Gârcea în jud. Argeş. a i sud. pearl, Dict. în jud, Romanați, ibid. 2 p. 812, Frunzescu,i Dicţionar topografic 'p. 205-206. Cp. şi satele Grecii, Greceşti,: în jud. Dolju, Mehedinţi,..Olt,. Dâmboviţa, Ro- manaţi, Tulcea, Vâlcea, Ilfov şi Bacău, Dicţ. statistic al României 2 p. 1137
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greci, în.-Moldova, dela stârşitul veacului al XIV-lea 'şi' începutul 
veacului -al XV-lea 1, — Satul -Luşceşti . nu. mai este: “astăzi,: va. fi 
dispărut. în trupul vreunuia din satele încunjurătoare sau 'şi-a schim- 
bat numele. Este probabil satul pomenit întrun document din.7053 
(1545) siib numele de arturiţini na paoa'k2, Işi are numele dela un 
străvechiu Luşco, nume cam neobicinuit la noi3. Satul era cred şi 
în veacul al XIV-lea. — Satul unde este Cursec este Curseştii, din 
comuna cu acest nume, judeţul“. Vasluiu, sat .aşezat pe Racova4. 
El este pomenit ca Cursăci, în documentele vechi, ca în 7146 - 
(1638)5,. Dar într'un document -din 1803: Martie 1 satul se numeşte 
Curşăşti şi e arătat la. ținutul Vasluiului6, Işi are numele dela 
Cursec. Este întemeiat la începutul veacului al XV-lea. — Al cin- 
cilea sat e numit Văratec, niume ce azi nu-l mai găsesc pe acolo7, 
In hotarnica satelor este îrisemnat' dealul Lipovei, care ne vorbeşte 
şi de satul Lipova, diri judeţul Vasluiu, aproape de Gârceni8. Aici 
e şi pârăul Lipova, pomenit şi el din vechi vremuri. Se întâlneşte 

1138, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 223-224.” Cp. sâtul Grecii de lângă 
târgul Siretiului, din. Bucovina, pomenit în multe. urice vechi, ca în:6972 (1464) 
Septemvrie 12, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 83-85, în 6973 (1465) Aprilie 11, ibid. 
p..89, în 6996 (1488) Aprilie 6, ibid, p. 347-350. Aici se spune că satul avea . 
privilegiu dela Alexandeu cel Bun, etc, . . . cc a 

1 Cp. boerul Manoil Grecul, pomenit întrun uric din 6944 (1436) Iulie 
24, vezi -mai-sus p. 468, rândul 11, în 6944 (1436) Septemvrie 19, ibid, p. 488, 
rândul 21, în 6945 (1437) Dechemvrie. 20, Acad.- Rom. Peceţi 4, publicat de 
mine în studiul Mihail dela Dorohoiu şi satele Iul, în Buletinul Ion Neculce, 
fasc.6 (1927) p. 348. Se găseşte şi în alt uric, cu aceiaşi dată, Acad. Rom: LXIV/2: 
Apoi în 6946 (1438) Fevruarie .17, Hasd, Arh. Ist. :1! p.,4-5. Se află şi în 6955 
(1447) Fevruarie 11, Consistorul metropolitan . Cernăuţi nr. 3, Wick. Moldo- 
wiza p.: 61-62. i DD aa Dai gt, i 

- +. 2 Ghib, Sur. 18 p. 199-201. Actul se găseşte în cele ale lui Marcopulo 
dela Pungeşti, Vasluiu. Apoi pe Racova nu este azi nici un sat cu numele de 
Leuceşti. Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu p. 151. :: -.:: a 

.- 3. Cp. un Luscho, probabil. delegat polon,- pomenit întrun document ex= 
tern din 1459 Aprilie 4, |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 268. Asemenea numele de fe- 
meie Luşca: (aovnka), întrun uric intern din 7003 (1495) lanuarie 17, ibid,p. 53. 

4 Dicţ. statistic al României 2 p. 994, Dicţ. geogr. al jud. Vasluiu, p. 
61-62. Aici Curseştii-Răzeşi şi Curseştii-Sofroni, despărțite prin pârăul 
Cursaca. A i Pee 

"5 Ghib. Stud. 16 p.62..:: 
6 Ghib. Sur. 15 p. 204. . . . aie E A 

„7 Cp. Văratecul din uricul din 6937 (1429) Iunie 3, mai sus p. 269, rân- 
dul 23, p. 275. Cp: asemenea satul Văratec din jud, Botoşani, Dicţ. statistic 
al României 1 'p..:106, Vărateci în jud. -Vâlcea, ibid. 2 p. 1026, în jud. Argeş, 
ibid. 1 p. 36. Altul a fost în jud, Tutova, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 
519. Cp. asemenea dealul Varatic, iângă Popeşti, în jud. laşi, Harta stat. ma- 
jor, planşa Podul Iloaei, etc. Văraticul este şi: un sat mare. în volostea Za- 
briceni, jud. Bălţi, altul în . jud.. Cetatea Albă, Dicţ, geoar. al. Basarabiei p. 
225-226, Harta Basarabiei, de Nour, . . . ...: iti. , 

8 Dicţ. statistic al României 2 p. 996, Dicţ,: geoer. :al jud: Vasluiu 
p. 106-108, | ta 

Di ÎN . 

o
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20. 
- ICETABHTII- K. cim(S) ancirs, ni(€) name . cy; couan'E e ab) &ijâe 

ui 4774 Originalul are: Mpa, în e 

520. 1437, 

în: 6985:(1477) 1;:apoi în'6995-(1487) Ianuărie 132: Peritrui riume 
cp. :Satul:lipovăţ,: pomenit: în :6945:(1437)-Fevruâri6'243,:  -.: - 
„*=:i*Uricul. este foarte timportant „şi pentru :că: ne arată” regiunea 

    

   
Racovei locuită: în. veacul al XIV-lea. i: „e a 

i i n Suceava: 1437: lunie-30, tă 
la, Voevod! dăruieşte: lui Toader. Pobrăteanul. satul,-Giuleşti, . 

ia 
Sa - 

ala e nazaa sm i în 'joside Hârlău, -? 
pă . e 

. 
; p. Li . . . 

” ago i : po. rr. Ă a e Re eee DDR e NR coc MAlC)TIIR. BRTeIS avu Haa.Borto Aa TSENSAApb SEAAN MCAAAECRCU 
UHUJAA ȘHAMERUTO ceata - auz. Ateroaa BRackMA KTO. Ha.uz. Ce ma i e se ie îs ae [ode ce a 

PITE „HAN ȘT9, eveanutuură UTSun--exiero(r): neruuuiin, caSră.u Bota- pu(H) naut. Bpunuri DARE “TȘAtpz NCEPATEIISAZ CAŞAHAZ Manta npane 
n &kpue, "rk(at) ani enAkaue npe(as) 4 n B'kpuSt caS:BS 'Ao na(0) 
ASAMSEAAIL.. £EM ,EAIS AWCoBHIOIs  natniet “MA(E)Tit - 1; Adant.: tea -Emey "ey 
naliteig: stai, îve(A) Aanekoii cane CEae „Ha Hay Sartpiu RE. Xp%3a0R9. 
PoE Ad -BOVAL(T). coji uteiz $ oypukz : câ azot; ACXCĂCAZ tao ri 
ARTEANz ere n Bpariena ere, n cyvuSuare(u)'ero n „Rpaoțuoytiare(ai) 
ere. n iipamSsproaiz ere N B&CEMOY OAS fo, sTO BSAcpz nănanuin, 
HEROgOVIIENLS, ukoaut- na"E'tu, ui. ne(A) oyputz “Ad ere ni Adan nlr-. 
Sare" HilESani, ieri “eS(A)ua- Aa ue umarrz pasat r(eA)ROAUI n E 
HăueMe_paAS, KZ Couâbhe a: XOTApt. TOMS ctAS, ex EzcBatH: cnonâtii 

" CTapiiMH XSTaphi, KSăa 'Usebtă Oxuigani, aa 70 s(e'7) apa r(ea)aa 5 
MAI Bertoâni- hi E'pa ecua r(cA)Ră air poatana n. nbpa nzcb(p) Abreu 
Hamu() n E'lpa nzckyt  Borapz :tiamu(y) Btauikni() un -maani() n Ec 
atai cati - naut ($) cass - Brkpnoa(5) Aiuneey nncâru n nt(ua)ra 

Puia a. . Ş ca e tu Micii 
Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi. Ilie Voevod,: Doninul Țării. Moldovii, facem cunoscut cu această carte-a- noastră “tuturor, cari vor 'căuta „la "dânsa sai. 0 . vor âuzi citindu-se, 'că "această adevărată slugă şi boier al: nostru, credinciosul -pan-Toder. Pobră- 

  

: De 4 1 Bogdan, D. Şt Tpiagi ir - .: 2 Ghib, Sur. 5.p. 52.1. Bogdan, D. Şt. 1p.293.. 3. Vezi mai sus p. 507, rândul 16, p. 510...    
5 Sic.
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teanul ne-a Slujit. tiouă drept şi credincios. . De aceia, noi Văiând 
dreapta şi . credincioasa slujbă cătră noi, :1-am: miluit cu: osebita 
noastră: milă şi i-am dat, în. Țara noastră a: Moldovii, un. Sat, a- 
nume Giuleşti, în'jos d Hârlău. “Aceasta să-i fie curat uric cu'tot: 
venitul, lui şi 'copiilor lui şi: “fraţilor lui şi nepoților: lui-! şi “strănepo- 
ilor: lui şi răstrănepoţilor.* lui şi: întregului neam” al: lui, Cine va îi 
mai i aproap6,' nestricat niciodată, 'în:'veci..; i; si ie ii i 

- ŞI Sub uric, să- nu-l dăm nimănui, iiciodată, „pe:alt judecătăr 
să- nuil aibă, : ; afară. de: Domnia i mea” şi Cătră: „oraşul: nostru, cătră 
Suceava: ui _ a Ea gt 

lar hotărul acestui sat « cu toate vechile sale e hotare, pe 'unde 
din veac: au umblat, î: î:.: 

lar! la;:aceasta: este: credinţa!” Doimnei : mele, “lie: Vocvod, şi 
credința fiului: Domniei mele,: Roman, şi: credinţa. tuturor: copiilor ii 

| noştri şi credinţa tuturor boerilor: noştri mari: şi mici.! 
Şi” am: poruncit! slugii: noastre, credinciosului: Dienis, « să scrie 

şi. să puie pecetea. „Cătră: această carte. : :.: TU tă 
A scris Pasco, în Suceava, îni „anul 6945, lunie” 30. ee e 

i Pa Na 

 Pergament cu: “pecetea cea “mijlocie” atârnată, 1a Miizeul de. pe. 
lângă Arhiv. Stat. Bucureşti... Pe:pecete e: scris ::-nieuarn. îwv uain 
goegoAn!.. Uricul a aparţinut Arhivei Roznovanilor dela Stânca-Roz- 

„ novanu,. laşi. A. fost „publicat cu mici abateri în Ghib. Sur. 5-p.. 
113-115 şi N. Iorga, Procesele călugărilor dela Sântilie; Arial. Acad. | 
„Rom. seria 3-a, tom; 4 (1925), secţ. ist. p. 2-3, Un regest cu data; 
- greşită 6945 (1437) Iulie 10, se află la Arhiv. Stat: laşi, Tr. 1765, 

op. 2014, dos. 2 (secţia 3-a), fila 8627. (E vorba: de moşia Eză- 

renii . şi: Giuleştii, din. „Vinutul Hârlăului, Cunoscut : sub! :numele de: 
Hodora). . E SE SRR i d 

Este vorba cum, se vede de un sat, care azi se: află. în tru 
pul moşiei şi satului Hodora sau Hodura, din, comuna Cotnari, ju- 
deţul Iaşi 1. Numele Giuleşti, care s'a păstrat până nu de mult2, nu 
“se: mai întâlneşte azi. In trecut, el este. des „pomenit î în “documente. 
Aşa într'un. uric: din 6961 (1453). Iunie: 20, când 'era al! lui Mihail 
Hogofătul 3, Apoi. în 7125 , (1617) 1 Ianuarie 12: sasătul Giulesti pe 

"1, 

„1 Dicţ, statistic al Roimâriei - ip . 474, Dieţ.  zeoăr, al ja. e De 115, 
Harta stat. major, planşa Ruginoasa. Aici s'a păstrat: dealul Joleşii,. Pi 

2 Frunzescu, Dicţionar topografic p. 213, 234. : 1 

1.» 8Ulianiţechi, Materiali p, 81-82: „CEAo. „ioaan Rona nă ana E 
acu, Uricarul 11 p, 77. i Aia tot
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Bahluiu“ 1.. Aici. se vorbeşte.şi de un uric cu hotarele satului „în 
zâlele bătrânului: Ştefan Voevoda“. - Apoi în 7128 (1620) Ianuarie - 
72,7178 (1670)'lunie 11:3, 7210 (1702) August -1 4, 7211 (1703) 
Septemvrie 165. Numele de. Hodora şi l-a? luat după o vale ce s'a 
numit astfel.: Ca. Hodora apare încă din 7228 (1720). August 206, 
7229 (1721) Septemvrie 47. Interesantă: e - hotarnica. din. 7269 
(1761) lulie 28, Intrun act din: 1775 lunie 6, între alte acte vechi 
ale: satului:' e: pomenit şi. cel din 6945 (1437) dela Ilieş Vodă9. 
Satul este străvechiu.: Era cred şi în veacul al XIV-lea. Işi are nu- 
mele dela un Giulea, cum -e străvechiul boer, contimporan' descă- 
lcatului 10: 

Uricul e puţin suspect, pentru faptul că e dat numai de [lie - 
Voevod, când ştim. că uricele- din: acest timp sânt date de amân- 
doi Domnii. fraţi. Probabil. că uricul e provizor şi trebuia să fie în- 
locuit cu altul, în care trebuiau să apară şi boerii martori şi să fie 
atârnată pecetea cea mare 11.. Că uricul:e dat numai de unul sin- 

„gur din Domni, cazul nu e .unic. Din 6945 (1437) Aprilie 29, avem 
* documentul :extern,: dat: numai . de lie 12, asemenea ' tot din 1437 

„„cel adresat Polonilor 13. Altul dat numai. de Ştefan Voevod e cel 
„din 6945: (1437), Aprilie 23, adresat Braşovenilor 14, . -:-.. . 

„i. * De-altfel, uricul nu are“ nimic suspect. -: Ea 

-.. Î. N, Iorga, Procesele călugărilor dela Sântilic, Anal. Acad. Rom, seria S-a, tom. 4 (1925), secţ, ist. p. 3, ee 2 Ibid, pede 
. 3hbid. p. 8. 

„4 lbidip. 6, :-. 7 
= 5lbid. p7, 
6 lbid. p. 8-9. “ a a a „= “T Ibid. pi 11:+„de spre movila 'Hodora, unde anii datii sama 'că iaste 

hotarulă Giuleştilor“, „unde dau Ezărenii şi Ulmii cu capetiale în hotarulă. Giuleştilorii“, . a - a - 8 lbid.p. 16... -- 
9 Ibid, p. 19, nu ema "10 Vezi mai sus p: 94. Sate cu acest nume avem, în Moldova; în com, Boroaia, jud. Fălticeni (fost Suceava), Dicţ.. statistic al -României 2 .p, 846, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 213-214. Altul a fost pe Valea Neagră, la ținutul Neamţului, pomenit întrun uric din 6963 (1455) August 23, Acad. Rom. 'LXXVI/123 :şi în altul din - 7007 (1499) Noemvrie 20, 1. Bogdan, D. Şt. 2 p. 144-146, Acesta se numeşte azi Juleşti şi e în com. “Butnăreşti, jud. Roman, Dicţ. statistic al României 2 p. 798, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 260, In acest caz, în numele Juleşti, s'a amestecat cuvântul juli. ! , Da Al Cp. puricul din circa 1415, mai sus p. 121-124, p. 126. , o „ Nicolaescu, Doc. sl.:rom; p.: 85, 1. Bogdan, Doc. mold. î îv Braşovului, Bucureşti, 1905, p. 20. :" P it e o >c.. Mold An Arhivud 

4 „13. Hurm: Doc. 1? p. 632, cc nui aaa . Nicolaescu, Doc. si. rom. p. 92-93, 1. Bogdan:Doe. mold. în Ar- hivul Braşovului, Bucureşti, 1905, p. 4 . e - poe „Mold, “ A .
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:::Boerul Toader Pobrăteanul. e necunoscut aiurea. Ii are Nu 
mele dela satul: Pobrata sau Probota 1, : i 

- Uricul este: foarte” important, pentru istoria vecniului drept. T0- 
mânesc, Pa Ra ia 

  

„ie. s şi. Stefan Voevozi dăruiese lui “Mihail Oral sate, 

6945. “Tulii 6. “Suret di pi un ispisot: din 6945 ulii 6, “dela: 
Dorânii Alii. şi, Ştefan. Vvzi. „prin. care să cuprinde: "că „au. miluit pe 
Mihail Otăl: cu câtiva sati, şi întri altile. „i-au dat şi: gura "Dunavă- 
văţului,. Dobriană, undi au fost Zlătariul şi. Fântâna ! "lui Sălevestru 
pe de amândoaă părţile şi iarăş pe Dunăvăţ pe. din sus. de. :Rogoază, 
poiana” „undi” au fost Coste, Şi. pârăul "Dobriană, pi, di amândou 
părțili“ pa a pa SN DR 

- NICI Pai: 

Documentul de mai sus -îl dau după un regest dela: Ari 
Stat; Iaşi, Tr. 1765,:0p. 2014; dos..40, fila 35. - 

Satele din document:erau lângă Oţăleşti,: Frunteşfi, Filipeni, 

Rogoazăle, : Ştiubeeni, Dobriana la ţinutul Tecuciului 2.. Dintre aceste 
poate s'a păstrat : Rogoazăle, numit azi Rogoaza,.în comuna: Cor- 
basca, judeţul 'Tecuciu 3. Un sat Rogojeni este în judeţul Covurluiu 4. 
Frunteştii sânt .în' judeţul Tecuciu.! Aici sânt şi Filipenii,; Dobreana, 

Ştiubeiana 5. — In. judeţul 'Tecuciu: se află şi Zlătăreasa, în comuna. 

Găiceana 6. Aici erau şi celelalte proprietăţi ale lui Mihail Otel, în- 
tre care şi Dunavăţul, cum se vede din ; anaforaua, din: „câre am 
scos regestul de. mai sus?, a i 

  

1 Un sat Probota este” iangai -Secăreşti, “jud. aşi, Harta stat, » major, 
planşa „Ruginoasa, Lipseşte în Dicţ.; „geogr., al jud. laşi. | 

| 2 Arhiv.: Stat.-cit.fila 33—35.. ia 
"3 Dicţ. statistic al României 2 p. 866, Frunzescu, Dicţionar topografie: | 

. 41. 
P - 4 Dicţ. statistic a României 1 p. 248, Frunzescu,. Dicţionar fopogratic. 
p. 401, Dicţ.: geogr, al' jud. Covurluiu p. 139—141. Alte sate cuiacest nume 
sânt, în Moldova, în jud. Dorohoiu,: Rogojeşti şi; Rogoaze, moşie, : în jud. 

cău, Frunzescu cit. 
Ba 5 Frunzescu, Dicţionar topogratic p. 139, 191, 163, “460. 

6 Dicţ. statistic al României. 2, p 565, Fruszescu, Dicţiotar topografic ” 
= "p. 536.: 

pe 7 Altfel un pârâu Dunavăţul,. singurul pe “care-l. cunosc, : este. “în jud. 
Tulcea, unde 'se ailă şi două sate; numite: astiel, Dict, statistic.;al.. României 
2 p. 94, 954. sii Ti cir 

î
i



i 16 Ibid. p.-130,: :.:- i: 
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Mihail Oțel este pisar,: gramatic. Apare -întăia oară întrun 
„uric din 6944 (1436) Aprilie. 211, apoi :în -lunie. 132, Au- 
:gust ,203,;: Dechemvrie 74, în . 6946, (1438) August 21 5." Apare 
şi în uricul lui Bogdan Voevod, din. 6959.(1451) Iulie 316, 
'şi în primele luni de domnie a lui Ştefan Vodă, în 6965 (1457) 
'Septemvrie 87. Era poate frate. cu Dragomir. Oțel dintrun uric din 
6954 (1446) Martie 58, - Un fiu al lui Mihail Oțel se numeşte. [a- . 
-cob, pomenit în uricul din 7025 (1517) -Dechemvrie 15, împreună 

„<u-un nepot al său (de fiu, sau frate sau soră ?) Aver9 şi în al- 
tul din 7033 (1525) Fevruarie 1210, Aici se vorbeşte de un pri- 

„Vilegiu al, lui. Mihail. Oțel pisarul dela. Ilie şi. Ştefan Voevozi şi de 
sate. peste Prut, pe “lângă Chişinău, pomenite şi întrun, uric din 

6944" (1436) Iulie 17 1î- Aceste locuri sânt pomenite. şi într'un do- 
” Xument-dela Ştetan 'cel' Mare, din 7008 (1500) 12 şi în 7035 (1527) 

„ Marţie 19. Un Petru Ojelescui apare înipun.uric din, 6972 (1404) lunie 1114. Nepot'de“ frațe” at lui Ojel, poate fiu'al “Jui Dragomir 
Otel, este cunoscutul boer Herman, 'din vremea lui Ştefan cel Mare, 
cum se vede din uricul. din 6971 (1463) Aprilie 1515 şi 6976 
.41468)- Septemvrie :24 IG tie 

| Din nefericire: regestul uricului, din .1437 Iulie 6 e necom= . 
plect.17. Pentru o. parte-din satele cuprinse în documentul 'din 1437 
iulie 6, vorbeşte un. regest .:al. unui: document „dela : Petru Voevod, 
din ;1092--(1584) :lunie 25 18, prin care: se . întăreşte . unui. Cozma 
Dunavăţ şi rudeniilor:sale,., toţi. nepoţii; lui Filipaş,' cu a. lor drese 
de. cumpărătură, ce au avut. dela: moşul lor Filipaş, dela bătrânul 

  

Ze si - 

„3 1-1 Vezi, mai sus p+- 430, rândul 32, EI RRaE A _. 2.Ibid. p. 445, rândul 16. : : Pa NR 9 -8-Ibid, p. 416, rândul 23, îi i pia i . 
4 Ibid. p. 498, rândul :36, a mc 5 Ghib. în revista Teodor Codrescu (Iaşi), 2 (1916) p. 2, Isp.5! p.70, „2 6 Arhiv, Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, depuneri particulare, , o 7 1. Bogdan,-D.: Şt; 1 p- At. DR ae : „8 Acad. Rom. (dela Şaraga),. Uricarul 16 Pee 9 I. Bogdan, Album paleogratic moldovenesc nr,.75' şi Ilie Minea, Cer- <etări ist. (laşi) anul 4* (1929) p.216, .:.. n Ra - 10-Ibid. p, 217. - 

| ; 

"11 Vezi mai sus.p, 459, rândul 19,-p. 464--465.: DI Dea "12 L. T, Boga, Doc. Basarâbene, 4 (1929), Chişinău, .p..15—16, ...! .:: '13 Ibid. 5 (1929), Chişinău, p. 7-8. [AR 14 |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 80—82, Pie i aa 15 Ibid. p. 7374, Pi 

„_„ 17 Un alt document dat lui Mihail Oțel, pentru aceleaşi sate şi altele, re cel din 6946 (1438) Iunie 6, Arhiv, Siat.: laşi, Tr. 67,: op.: 75, - dos,. 1, fila A9 ”-: (divanul domnesc) şi Anaforale nr. 25 fila 133 v. .:- Nae 18 Arhiv. Stat. Iaşi, Tr. 1765, op. 2014, dos. 40, fila 35r.' :.:- ..
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'Ştefan“Voevod, jumătate de poiană,: unde a . fost Coste: Călugărul, 
la stâlpu,' în satul ce 'se cheamă .Filipenii- şi. drept la:ăpus, la.Du- 
navicior, * “la piscul. pârăului Boţul din sus:şi la dealul .cel:mare, în 
jos în dreptul gurii Ştiubienilor şi spre: răsărit, lă dealul Oţăleştilor:: 
şi peste Dubriana, partea despre răsărit, 'la' obârşia Dobrenii.. In- 
tr'un document: din 7273. (1765) Martie 1 se găseşte şi Dunavăţul1. 

re 
- a 

„Vastuiui 1437 nec, 20. 

ie. şi Stefan: Voevozi: dăraiese. lui Cristea  Negriil: ezerul Cer- 

“lenul, de pe Prut. ' ao 

„Suret de pe ispisoc jechiu pe. “sarbe. de a ieşi şi „Şteti 
Vodă, “scris în. Vaslui” din eat 6945 “Iulie '20., i 

Cu mila lui Dumnezeu, . 'Noi iliaş | "Vodă şi fiatele - “Domniei 
miste, Şfefan Vodă, -Domnii. Tării- Moldovei,. înştiinţare faceri prin 

această carte. a, noastră tuturor cui vor, căuta asupra. ei sau. 0,vor 

auzi cetindu-să, "pentru. acesta. “adevărat, Slugă şi credincios. -boerul 

nostru, dumnealui Cristea Negrul, că mai înainte au "slujit cu dreaptă 10 

şi credincioasă slujbă întru sfântodihnitului, părintelui nostru, -iar 

acum ne: slujaşte. noa0 cu dreptate. şi cu: crediriţă.. "A căruia. văzând 

şi. noi cea cu. dreptate şi cu credință. . căiră. noi. slujbă, L-am miluit 
cu deosebită a noastră milă şi i-am dat lui” în Țara noastră un 

iazăr pe Prut, anume iazărul Cerlenul, pentru ca să-i fie uric cu 
„tot venitul lui şi fiilor lui.-şi frăţini-său Giurgii. şi. fiilor. lui,: nepo- 

ților, strănepoţilor lor şi preastrănepoţilor, lor Și. la tot neamul lor, 

nestrămutat nici odinioară, în” veci. ae : 

„Şi spre aceasta: este” credinţa-a - mai sus nuimiţitor,, Domniei 
noastre, Ilieş Voevod! şi Ştefan . Voevod, şi șredința | tuturor; „ boerilor. 

noştri ai Moldovei a mari şi a mici. îm a - ESI ! 
Şi spre mai mare tărie tuturor acestor, de mai sus scrise, am 

poruncit credincioasei slugii noastre, Oancii ogofătului, să scrie şi 

cătră adevărata cartea noastră această pecete. să: lege“. 

„(De pe sârbie .pe limba moldovinească: am iximăcii cuia la anul 

1807 April 26. Polcovaicul Paval Debrici ot + Mitropolie). ISA “i 

    

sii 
a 

1 Achiv, Stat, laşi, Tr. 1168, Op. 2014,-dos. 40 tita 357, sii 

15 

20
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. * Surâtul a făcut parte din. Arhiva Balş, în .posesiunea boerilor - 
Catargiu, dela Cobâle, Basarabia. A fost publicat. în Ghib. Sur. 9 

p. 1-2. Originalul a fost la Mănăstirea Putna, unde a fost trecut: 
„în Catastihul' scrisorilor. Putnii, de Vartolomeiu Măzăreanu, din: 
1764 1. Azi nu mai este la mănăstire, cum-nu se mai găseşte nici 
uricul lui Ştefan Vodă din 7010 (1502) Iulie 2, pentru acelaş iezer 2. 
Este vorba de o baltă numită Roşie, de dincolo de Prut. Ea e po- 
menită încă din 6933 (1425) Mai 123. E pomenită apoi în 7010 
(1502) Iulie 2, când e cumpărată dela nepoţii lui Cristea Negrul 
şi Giurgiu şi dăruită Mănăstirii Putna. Aici e pomenit şi uricul dela 
Ilie şi Ştefan Voevozi4. Documentul este foarte important, căci ne 
arată hotarul iezerului Cerlenul, însemnat de Tăutul logofătul şi 
megieşi. -El începe din malul Prutului, din. gura gârlii Zancii, în 
dreptul Rogojenilor, peste hlabnic, gârla. Rentii, drumul cel mare, 

“Troian, movila cea mare, satul Mădoeşti, valea Neagului, valea Cahovul, 
priritre Frumoasăle, movila cea mare, Troian, peste gradişte, despre 
hotarul Husilor,. valea ' Cărhana, valea. lui Stravici, peste  hlabnic, în 
Prut,. unde se întâlnesc hotarele, Pieleşului şi a Plopului, pe Prut 
în Sus, până la gura gârlii Zancii. Il găsim şi ' între proprietăţile 
mănăstirii, în uricul din 7011 (1503) Fevruarie 2 : ueparnor estpo5, 

| Boerul., Crâste Negrul este cunoscut boer de divan. Apare în- 
tăia oară în uricul din 6943 (1435) Noemvrie 25 6, în 6944 (1436) 
Mai 237, Iulie 248, Iulie 19, August 27 10, Septemvrie 81l, în 
“6945 (1437) Fevruarie 24 12, în 6946 (1438) Ianuarie -17 13, în Fe- 
vruarie 23 14,. Martie 5. 15, Iunie 20 16, în 6947 (1439) Aprilie 3 17, 

Ă d Dan, Mănăstirea şi Com. Putna p. 205, 
id 

3 Vezi mai sus p. 173, rândul 13, p. 176. ţ | 
4 Ghib. Sur, 9. p. 7—12, 
5 |. Bogdan, D. Şt. 2 p. 215, “Harta Basarabiei, d de Nour. Cp. tot din. 

<olo de Prut: w(7) uepgatuere Remeneta, întrun uric din 6963 (1455) lunie _- 
6, Arhiv, Stat, Bucureşti (dela Câmpina), . 

6 Vezi mai sus p. 424, rândul 25, 
7 Ibid, p. 442, rândul 22, | 
8 Ibid. p.. 468, rândul 15, 

„„9 Ibid. p. 455, rândul 20. 
10 Ibid. p. 482, rândul 6. 
11 Ibid.'p. 484, rândul 26, 
12 Ibid. p. 508, rândul 18. . 
13 N. Iorga, Stud. şi Doc, 6 p. 135. "Aici greşală de tipar: “Costea, 
14 Arhiv. Stat. Bucureşti, Radu Rosetti, Bohotin p. 2. . . . 

-15 Acad. Rom, Peceţi 273, Ghib. Sur. 18 p. 36. 
16 Wick. Bochotin p. 63—65, „Solka 2 p. „205. 
17 Acad. Rom, XLVII/227,
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- Martie 121, lulie 22, Iulie 153, Octomvrie 264, în 6948 (1440) 
August 65, în 6950 (1442) Fevruarie 246, Aprilie 57, în 6951 
(1443). Martie. 68, Mai 79, Mai 1810, Mai 3011, Mai. 31 12; Au- 
gust. 24 13, Noemvrie 29 14, în 6954 (1446) Ianuarie 2515, Iulie 20 16: 
Este. pomenit şi în 6972 (1464) lunie 5, fără să se poată preciza 
din. documment,. dacă la această dată trăia sau nu 17. - Din uric > se 
vede .că fratele său se: numea Giurgiu. . See e 

Nu pot:.preciza ce. legătură de. înrudire este, şi. dacă era 
vreuna, între. Crâstea. Negru şi' alt: boer mare: al. timpului Duma 
Negru. Acesta apare ca: boer de. divan, începând din '6942(1434) 
Aprilie 24 18, Octomvrie 8 19, în 6943 (1435) Aprilie 1420, în 6944 
(1436). lunie 1321, Iunie 1522, Iulie 17.23, August 2024, Dechemvrie 
725, în 6945 (1437) Fevruarie 2426, în 6946 (1438) Ianuarie 17, 
apare ca vornic27. Asemenea în Fevruarie -17 28,. Martie 5 29, Au- 
gust 21 30, în 6947 (1439) . Martie.12 31, “Aprilie 332, Mai. 103, 

1 Uricariul 18, 14, : 
i “2 Hurm.. Doc. Da „876. 

-3 Wick. “Horodnik p „ 201:—203, 
„4 Ghib. Sur. 18 p. 6. E 

5 Acad. Rom, Peceli Ș;. . A | 
6 Hurm.: Doc. 1?p Da aa 
7 Anuarul inst, ist nat “Cluj, 3 cae) p 532, Ghib.-Sur. 18-p. 121. .., 
8 Hurm. Doc. 1? p 
9 Arhiv, Stat, Butirsti (dela Câmpina), Hasd. Arh. Ist. 1! p, 123, 

10 Ghib. Isp. 1* p. 17. 
11 Hurm. Doc. 1* p. 885. i 
12 Ghib. Sur. 10 p. 2 
13 Ghib. Sur. 20 p.:1%. : : 
14 I. Bogdan, Albhim paleografic moldovenesc nr. 36 
15 Ulianiţchi, Materiali p. 68, Uricarul I1 p. 65. . 

„16 Arhiv, Stat. Pucuresti, M-rea Neamt, pachet 2 nr. 5. 
17 1. Bogdan, D. Şt. 1 n 
18 Vezi mai sus p. 383, PS 21 Şi £ p. 336, rândul 32, AR 

"19 lbid. p. 395. rândul 21, . N 
20 Ibid.'p.'403, rândul 18. 
21 lbid, p. 445, rândul 5. 
22 Ibid. p. 450, rândul 17. 
23 Ibid.-p. 460, rândul 9. 
24 Ibid. p. 476, rândul 9, 
25 Ibid. p. 498, rândul 23. | 
26 lbid, 507, rândul 33, . 
27 N. Iorga, Stud. şi Doc. 6 p. 125, e 
28 Arhiv. Stat. Bucureşti. Hasd. Arh. Ist. 1! p 
29 Acad. Rom. Peceţi 273, Ghib..Sur. 18 p. LR e 
30 Ghib revista Teodor Codrescu (aşi), 2 (1916) p:, 1 
31 Uricariul 18 p o 
32 Acad. Rom. PL r07, a. 
33 Biblioteca Universităţii, Iaşi, Uricariul 18 p. 17, i 
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lulie 21, lulie ;152, iulie 303, Octomvrie 264, în 6950 (1442) Fe- - 
vruarie 245, August 306, : Nu trebuie să se confunde, cu Duma 
dela Neamţ, cu, care apare cam în acelaş timp. Duma Negru poate 

era în legătură de înrudire cu boerul Negrea, căci îşi avea' aşeză- 

rile la -Vasluiu, -ca :şi: ale lui “Negrea7. Despre aceste aşezări ne 

vorbesc urice. de. mai țârziu, ca'de ex. cel din 6970 (1462) -Oc- 

tomvrie 88. Apoi în documentul din 7116:(1608) dela Constantin: 
Movilă, Voevod, se spune-.'că boerii Scânteie sânt -strănepoţii lui: 

Duma Ciornei, ce. a avut uric de. vislujenie dela Ilie şi Ştefan Voe-. 

vozi pe satul de pe Rebricea. „unde a fost Mândrea“, care acum 

se numesc. Scânteiaştii 9. Acesta este satul.-Scânteia dela Vasluiu 10. 
Nu cunosc uricul. lui Duma. Negru,: dela Ilieş şi Ştefan Voevozi, dar: 

în el erau cuprinse şi satele „Urvicolesa, Stroinţii -şi Molniţa, dela 

ţinutul Hotinului şi al. Cernăuţilor, cum se vede dintr'un. document 

din 6969 (1461) August 12 1î. Alte: sate erau in Moldova de jos, 
la Pereschiu, cum se vede dintrun suret al unui document din: 

7036 (1528) Martie 6 12, 

Nu pot preciza dacă Iacuş Negru, dintrun uric din 6944 
(1436) lulie 24 are vre-o legătură cu Crâstea şi Duma Negrul 13. 
Acelaş lucru spun şi despre Fete Negru, din 6951 (1443) Martie: 
614, Mai 30 15, Mai 31 16, Noemvrie 29 17. Tador Negru, alt boer,. 

„care apare în uricele timpului, este fiul lui Negrilă ceaşnic, despre: 
care va fi vorba în această colecţie; Un Şândru Negru e pomenit: 

1 Hurm. Doc, 1: p. 876. a o St 
2 Wick, Horodnite p. 201—203, ae 
3 Acad. Rom. peceţi, 268, Ghib. Sur. 18-p. ă Io e 
4 Ghib. Sur. 18 p. IE i 
5 Hurm, Doc. 1? p. 9, ! PL i : i 
6 Ghib. Isp. 1: p.14. - : 
7 Despre aceste vezi mai sus p. 334-996, . PI 
8 L. Bogdan, D, Şt. 1 p. 63-66; na penpnut ra RIA “ARO AB 

HOPEHOTO 11 NCEHUIE CAE BHAII PPEROBE WOPZNCTO ASatni.:. "H MSnuei PAE 
&HA POpoA, ASaini ucaznore, Cp. pe aici satul Dumeşti şi Negrești,. Dicţ. 
geogr, al ind, Vasluiu p. 75-77, p. 129-130, INI PCI 

, 9 Acad. Rom. ms 2812 fila 101v. 
10 Dicţ, geogr. al jud. Vaslui p. 164-165. "Vezi mai sus p. 518, 
11 Bogdan, D. Şt. 1 p. 48-50, 
12 Suretul e în colecţia mea. L-am publicat în buletinul loa “Neculce, ” 

fasc. 5 (1925) p. 195-197. „un sat Ia Perescheu, supt Fântâna Frasinilor, unde 
sânt Dragomăneştii şi mori la Pereschiu“, „Aici şi urmaşii lui -Duma Negru. 

13 Vezi mai sus p. 468, rândul 14, 
14 Hurm. Doc. 1? p. 880, . 
15 Ibid. p. 885. PA 
1 Ghib. Sur. 10 p. 2. ae 
17 Ulianiţchi, Materiali p. 60, .. se i 
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înt'un document din 6970 (1462) Septemvrie. 251. Un Vlad Negru 
este pomenit întrun uric din 6998 (1490) Martie 152. Se poate 
ca.unii din aceştia,să poarte .numele de.Negru, ca o:poreclă.a lor 
proprie, neavând nici o legătură cu boerii Negrea şi Crâstea Negrul 3. 

-Uricul este important pentru locurile vechi, din. Moldova de 
peste Pr. aa . ei 

7 
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Suceava: 1437 Ausust 1 19. 
N 4 

Ilie” şi Stefan. Voevozi întăresc boerului Nemirca Ciortorâischi şi 

„fratelui său „Ivaşcu' sâtul Nemirceanii, de pe Prut. 

ps
 

N'7 

de: Ma(e)TIR GATE Ani Haia EOELOAA POCNOAAPZ Seman mondeo 

ji BPATb FCABRA MI CTEanA BOEBOAA POCNCAApE 'SEMAN AMOAAAECROI 

UHHHAR SHAMENHTO. €. CEA HALA anerw(a) . nzebmn RTO Hanh 

SS9H'TB Hat eo. OeânitutTh 'W'TSur, 0%te "TOT HETHHHAIH CASrA H 
EOtapH(H) au EEpHhIH Na HEMHPEA UOPTOPRNHCRRIN CAS:KHAb WTuS 

MAUIEMOY NpAROIO N EPIC. CAS:KBOI, a, Ar(c) CAS%HTE HAMZA NpABOR 
n B'EpHot caSKEoR. (a) ami nua Rue MpaBS% 1 BEpHOP cro 

CAoBS A0 na(e) :BAROBAA ECAVI EPO WVESBIIER HALUFI9 „ma(c)rir, AaEAz 
n NOTBEptatată EMO Io c(cT) ro Wunna ci tamen SEAANi MOAAAECKON 

"EAHO CEAS Ha NPSTA HEAMBUARUI, TOE Ad BOVAETh MS oVputz cz Ba- 
ckmz Aoxeăe(n) MS un A ÎTI(A1) ere Hi EBA'TO ere HEAUI ROBII H Snoy- 

uaro(i)_ erou Npa noguare(4) ero n npaisptre(4) ErO_ H EzcemS 

BoAS -ero KTo BoAr(7) Hanau, HEDOpEUIEHO! HUROANE na Bkku, 
a XOTapă TEAC cenoţ cz ExCEMH cROHAI CTaptI A XOTApnI, ROVAd 

NS REKA CWHEaan. 4 Ha To (cr) EEpa BHIUIENHCAUArE TCABA A Hain 

- BOEBOAbI H EA RBSAREAEINATO EpATA, FCABA AH CPEBana OEBOALI N 

BĂBA CHINA PCABA Al pomana n &kpa azet(y) Akren naiuu (5) n E'kpa 

otapz Hamn(y), BEpa nana xoypata dparoaekaro H are ere, B'kpa 

nana Bau, Ekpă Nana can, pa Nana NeTpă Xevănua .  AROpInEka, 

pa natia KpeTH, BEpa nana HErota A0rosera, Bbpa naiia CTAHA BhIp= 

Anua, BEBa NANA MHXaHaa nenuu, Ekpa ăia mediSaa 2KoV MA'TAT EEHUA 

H .BpATA EFO Naiiă ARIA PI, tkpa nana Ay Ah AN NEZA Sate H BPaTA 

ro Data Apt: Btpa natia, aa50pa u. BpaTa. ere nana , eranusaa noe= 

  

1-1. Bogdan, D, St 1 p. 60. 
2 Ibid. p. 407, 4 
3M. CO Btaerescu Satul Cristeşti, cu trupurile sale Popiscari, Coşeşti 

şi Bărbeşti, în Buletinul lon Neculce, fasc. 8 (1930) p. 42-44, 

34 

10 

15 

2
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TEAHHKĂ, g'kpă natia NIATAh; Bkpa. nad ASA "AROBHHKA, B'bpa natia 

nerphaatuia Î, Bpa nana “nerpa cnăTapt, -Bpa Mata KOSâi IDanAg9- 

RHIVA, EEPA. Matia: BWTOATĂ,: Ekpa Mata. Bhipzăa, B'Epa Dana Men, 

R'Epa Nana BZAOUIA UatniHkA, B'EpA MAHa! AaMAROYIUA €TOANNKA; Bkpa 
MăHă-. BEBEHAȚEIA, .Bkpa: Nâtiă ROCTH AHABONNHRORUUA, "EPA Nată 

BAAMHNA, E'EDA Dâiă CTANUOVAA KCAVICA, REDA NANA ROBURA CH H 

apa Back Botapz nanii(%) MoaAaBekhi(j) BEAHRII(F) Hi otaani(), a 
NO HAIEMA EHROTE KCPO BZ HSBEPETA POCNOAAPEMA BITI CV HAultii 

SEMNA Han w(7) Bparin uamu(y) nau w(7) are naun(y) Han BoAn 
TO Ww(7) nauitro goaa, To(T) Bhi Haz nenogoțiun(4) nameno Aania, 

a Eh _H(A4) oy'reepan(aA) 1 SYp'Enn(a) Banoţzke Adant ECA EMO Sa 

£ro EEpPHOȚIR H NpABOVIO CAOIRBOV, d HA ECALIEE NOTBREPULENIE TOMS 

BZCEMOV BHIILENIICANHOMOI  Rea'han scai "cas Haemet B'kpiieatei 

NâHOY ATOHIHCOY AOTOBETOY NHCCAJTH H NEUATA NpHBECHTH E ce AHCToN 

MAUIEMSY, 4 MHCa Nauuke Aia(k) ov count e ak(7) Bijâie asr(c) îi, 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 
Țării Moldovii şi. fratele Domniei mele, Ştefan - Voevod, Domnul 

Țării Moldovii, facem. cunoscut cu această carte a noastră, tuturor, 

cari vor căuta la dânsa sau o vor, auzi citindu-se, că această a- 

devărată. slugă şi boier al nostru, credinciosul * pan Nemirca Cior- 

torovschi a “slujit părintelui nostru cu dreaptă şi credincioasă slujbă, 

iar astăzi slujeşte nouă cu dreaptă şi: credincioasă stujbă. De a-. 
ceia, noi văzându-l cu dreaptă şi credincioasă - slujbă 'cătră noi, 

l-am miluit cu osebita noastră milă, îi dăm şi întărim ceia ce-i 

este ocina “lui, în “Ţara noastră a Moldovii, un sat la Prut, Nemir- 

ceani, Acesta să-i fie uric, cu-tot venitul, lui -şi - copiilor lui şi 
fratelui său Ivaşcu şi nepoților. lui şi strănepoţilor, lui şi răstrăne- 

poților lui şi întregului neam al lui, cine! va îi mai ; deaproape, 

nestricat „nici odată, în veci. 

Iar “hotarul acestui” sat, cu toate hotarele lor veţi, pe unde 
au umblat din veac. - 
e lar la: aceasta este credinţa mai“ sus scrisului, Domniei mele, 
lie Voevod şi credinţa iubitului. frate al Domniei 'mele, Ştefan Vo- 
evod, 'şi credinţa fiului Domniei mele, Roman, şi credinţa tuturor 
copiilor. noştri Şi credinţa boerilor noştri, credinţa panului Giurgiu 
dela Frătăuţi şi a copiilor lui, credința panului Vâlcea, credinţa 
pânului Isaiea, credinţa panului Petru Hudici . vornicul, credinţa 

  

op, 
1 Sic.
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panului Crâstea, credinţa panului' Neagoie. logofătul, credința | pa-.- 
nului Stan Bârlici, credinţa: panului: Mihail Popşa, credinţa. panului 
Şteiul Jumătate şi a fratelui său, Mândrea, credinţa panului Duma 
Limbădulce şi a fratelui său, pan Mircea, credinţa panului Lazor 
şi a fratelui său, pan Stanciul :postelnic, credinţa - panului Piatră, 
credinţa panului Duma vornic, crediriţa panului Negrilaş,. credinţa 
panului Petru spătar,:credinţa panului Cozma Şandrovici, credința 
panului Vitolt, credinţa . panului . Fârău, : credinţa 'panului . Misea, 
credinţa panului:Băloş ceaşnic; credința panului. Dumacuş - stolnic, 
credinţa panului Berendeiu, credinţa panului Coste . Andronicovici, 
credinţa panului Vlaşin, credinţa panului Stanciul:- comis, - credinţa 
panului Corcică Onică şi credința: tuturor boerilor noştri: moldoveni 
mari şi mici.. .: pr 

Iar după viaţa noastră, pe. cine : Duninezeu va - alege, să. fie 

ca domn, în “Țara: noastră, sau din. fraţii: noştri sau din copiii noş- 
tri sau oricine din neamul nostru, acela să nu le strice dania noastră, 
ci să le întăriască. şi înputerniciască, pentru că i-am dat  pentrua 
lui “dreaptă şi credincioasă slujbă.! - 

: Iar pentru mai mare. întăritură acestor toate mai sus “scrise, 
am: poruncit slugii noastre, credinciosului pan Dionis logofătul, să 
“scrie şi' să 'lege--pecâtea cătră "această carte-a noastră... 

„Şi: "4 Scris fagco! diac, în. Suceava, în anul 6945 August 18. 

Pergameint cu pecetea. atârnată. Se păstrează î în Arhiva Mi- 

nisterului de 'externe din: Moscova. A fost -publicat. de: Ulianiţchi, 
Materiali p. 54-55, cu multe abateri ortografice, 'întrebuințând, : ca 
«de obiceiu, ortografia rusească. El face observaţiunea că are pecetea 

atârnată. La Acad. Rom. se află o fotogratie a acestui: uric, între 
mss lui [. Bogdan. In ms 126, dăruit de acesta Acad, Rom. se 
află o copie. A fost publicat în traducere românească, făcută de 

N. Beldiceanu, în Uricarul 11 p. 4-6 şi p. 46-48. Boerul Nemirca 

se numeşte aici Ciortorinschi şi Ciortoriscu. 
:Un sat pe Prut Nemirceani. nu. mai găseşte “ astăzi, “Singurul “ 

sat ce cunosc cu acest nume a fost pe Şomuz şi din -care n'a 

mai rămas decât câteva case, în comuna Bosancea, districtul Su- 

ceava |. Acesta e pomenit în. documente. vechi ce. în 1098 (1590) 

as 

- 1 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 150,  Frunzescu,: Dicţi- 
-onar topografic p. 320, Harta stat. major, planşa : Falticeni : dealul şi” iazul 

Nemirceni.
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lunie 81, 7112:(1604) Aprilie 302, 7113(1605) August 223, 7117: 
(1609) Ianuarie 284, etc.: Satul -nu e însă acesta, deşi cred că a 
aparţinut aceluiaş neam. Intr'un uric dela Ştefan Voevod din 6972 
(1464) Noemvrie 2 se întăreşte lui Andreico Ciortorâischi, pe care-l 
cred fiul' lui Nemirca, -ocinele sale: uopropia n ASBeRzUA .H W- 
iuuXanBr,. Aceste sate 'sânt în :nordul Bucovinei, Ciortoria pe Ce- 
remuş,. în districtul Vaşcăuţi,' Dobovăţul şi -Oşihlibul;: în districtul 

Coţmanilor 5. . Ciortoria lângă Văscăuţi este. pomenită şi într'un 
document din 7131 (1623) Aprilie 26. Poate că Ciortoria se vafi 
numit mai înainte Nemirceani. După cum numele Nemirceani de- 
rivă dela pronumele boerului din 1437, Nemirca, tot aşa Ciortoria 

„poate deriva. dela numele - Ciortorâischi, mime - care l-a înlocuit pe 
celalt. Satul nu e departe de Prut. E întemeiat sub Alexandru: cel 

Bun, sub care slujise boerul Nemirca Ciortorâischi. 
“Acest: boer apare uneori în uricele vechi. Se găseşte în u- 

ricul 'din 6939 (1431) Iunie 15, spunându-se că'a vândut vorni- 

cului . Cupcici satul Vaşcouţi,. care poate fi satul de lângă Ciorto-. 
ria7. El se găseşte şi ca boier în divan8. Numele de Ciortorâischi 
era numele neamului său. Intr'un document din 6944: (1435) Sep- 
temvrie 19 e numit utmupa ramennuz, ce ne arată că tatăl său se 
numea laţcu 9. Cred pe Andreico : Ciortorovschi,. cunoscutul: boer 
al lui Ştefan: cel Mare, drept fiul său. Acesta. apare întăia oară în 

-uricul din 6972 (1464) Noemvrie 2, în care i se întăresc satele: 
sale şi despre care:a fost vorba mai sus, iar ca boier de divan ît 
găsim regulat - din 6994 (1486) Septemvrie 14 10 şi până î în 1 7005 
(1497) Martie. 20 11. E 

 Ciortorovschi . cred că'e în. legătură cu „vorba: rusească 
| dopTa. drac. Bara 

1 Condica! „Mitropolii Moldovei, 1818, p. 824, 
2 Ibid, p. Ş 

DEEE tu Suori | id. p, 826: emernicei de pre umuz, : din inut ii“ “-5 1, Bogdan, D. Şt, 1 p: 85-86, P 5 în ul Sucevii ” 
6 Ghib. Sur. 5. p. 173, 
7 Vezi mai sus p. 317, rândul 15, 
8 Ibid. p. 322, 
1 Hurm, PRL „ 065-866. ” 

ogdan t. „ 290. : 11 Ibid. 3 pei St 1 pr 2%
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“1437: Octomvrie 5. 

ne şi Stefan Voevozi. întăresc Mănăstirii din Poie ană i satele, unde 
“este Mihil Roşca, Ripcicenii,: Radovuţii, unde este Bălan, unde 

este -Dragotă, unde . este Şandrea;. unde: este Petrea . : 
Bumbotă. şi un: loc: din pustie, 

„Suret' tălmăcit moldoveneşti cupă ispisocul sârbesc dela Ilie 
şi Ştefan Vvd: din vit 6945 Oct. 5.: Pie 

Cu mila lui Dumnezău, Noi lliea Vvda bine credinciosul Doranu 
„:şi' robul stăpânului nostru ISus' Hristos şi cu fratele Domniei mele, 
Ştefan Vvda, Domnul.'Ţării Moldaviei, bine: am voit Domnia noas= 
ră şi din. bunavoinţa : noastră: şi cu agiutoriul lui Dumnezău, iar am 
înoit ş'am întărit. sfintei.. noastre -mănăstiri din Poiană a sfântului 
"Nicolae şi am adaos întrânsa ::din: averile noastre! ca să poată a 
:se chivernisâ 'cei ce s'or- afla vieţuind: întrânsa, 'satul anume unde 
“este - Mihil Roşca şi Ripcicenii 1 şi:-Radovţii şi unde este Balan şi 
unde este Dragotă. şi- unde este Şandrea şi unde ' este -Petrea 
Bumbotă 'şi un „loc din pustiu, pe din gios de Bumbotă, într'o vale. 

- “lar hotarul. acestor “sate, din dealul cel mare, din gios de dru- 
mul: cel 'mare, ce-esă din pădure, iar dintre acel deal deacurmezâşu 
preste vale la cie movilă, iar. deacolea deacurmezâş la' o. movilă 
mică, pe -din gioş de druiii, iar de acolea .iarăş deacurmezâş 'la o 
movilă mare, în câmp, iar dela “acea : movilă în sus, vale, la alte 
două movile, iar : deacolo -deacurmezâş la o movilă mare, .pe din 
sus -de marginea hotarului, iar deacolo deacurmezâş la-un teiu, .ce 
stă împreună cu «un plop, iar de acolo deacurmezâş, din gios de 

prisaca lui Sâdor. Acesta este tot hotarul a tuturor. satelor. ; 
Toate acestea le-am dat, ca. să fie mai sus numitei mănăstiri 

uric cu tot venitul, 'neclătit niciodinioară, în. veci, | 
„* Şi ceste le-am dat pentru 'sanatatea noastră şi pentru pome- 

nirea răpoosaţilor părinţilor noştri, - 

„.. Spre.acestea este credinţa Domniei noastre” de mai sus s scris, 
]lie Vvd. şi Ştetan Vvd. şi credinţa tuturor boerilor noştri mari şi mici“, 

(după cum anume îi arată în hrisovul sârbesc)2.. 

sie, a 
2 Acesta e un adaus al traducătoriilui, AER: 

10 

20 

25 

30.
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S'a tălmăcit hrisovul acesta depe sărbie moldoveneşte de Pro- 

copie. dascalul i.uricar,- în -cursul anilor ît. 1767 lunie 7. 

| In dos: Această tălmăcire ispisocului hotarnic e înconjurătoare 

Mănăstirei Probota moşii, 

“Suretul: acesta setgăşeşte! la: Arhi. Stat. Bucureşti, M-rea Pro- 
bota, pachet 10, .nr..2...0 copie.de pe suret se află la Acad. 

Rom. ms 126, dăruit, de L.: Bogdan. - 
Satele de mai sus erau toate unul lângă altul, într'un hotar, 

în judeţul Botoşani, nu departe de Prut: Unele din' ele au dispărut 

ca nume. Satul unde este Mihil. Roşca azi nu mai este, în aceste 
părţii. Intr'un' uric al ' Pobratei. din' 6956 (1448) Aprilie 5 satul 
Roşca 'este. arătat aproape de Hârlău2.. Un sat Roşiori e pomenit 
alături cu  Ripicenii, întrun document: din'6981 (1473) Octomvrie 

11.3, — Ripcicenii, în uricul' Mănăstirei Pobrata, din 7062 (1554) 
Martie. 20, apare . ca: Riţeştii 4 „ce să chiamă acum Răpicenii“ 5. 
Este deci :satul. Ripicenii, din comuna Movila-Ruptă,. judeţul Boto- 

- şani6. Intr'un uric din 6981 (1473) Octomvrie 11, de care a fost 
vorba. mai: sus, e. pomenită Valea “Ripicenilor, lângă, satul. Roşiori : 

„das Dorf . Roszyoryia so. iiber: den: Thal Rypezynska liegend“. 
Işi are' numele dela un “străvechiu Ripcici, :Era cred: şi în -veacul 
al XIV-lea. — Radovţii în uricul Mănăstirei Pobrata din 7062 (1554) 
Martie 20, de:care: a fost vorba mai -sus, se numeşte Radovţii „ce 

să chiamă acum Rădenii“.. Un sat Rădenii este în comuna cu acest 
nume, judeţul Botoşani, aşezat în jos-de Păuleni şi. Roşcani 7. Nu 

pot preciza -dacă este acesta, mai ales;că e departe de Ripiceni.. 

Radovţii e pomenit între - satele -Pobratei: şi - întrun document din 
0951 "(1443) | Noemvrie 29 8. Satul îşi | are numele d dela'un Radu, Era 

i Satul Roşcani, din' com. Fântânele, jud, “Botosani. e aproape d& Sireti 
şi Suceava, Dicţ. statistic al României 1 p, 110, Frunzescu,: Dicţionar topo- 
grafic p. 408. Satul. Roşcani, din jud. laşi,.e departe. de satele Pobratei din 
1437, Dicţ. geogr. al jud. Iaşi, p, 195-196, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 
94, 408, Harta stat. major, planşa Bivolari. Pentru sate cu acest nume, cp. 
mai sus p; 429, . 

„2 Arhiv, Stat. Bucureşti, Hasd, “Arh; Isti1 p153. 0: 
o? ndex Zolkieviensis, în' Candela: Cernău i), 3 1884 548- 549, 1 
Bogdan, D. Şt. 1 p. 185-186, € 5, ( p- 

4 Cred că e o greşală- în suret, în. loc de Ripteştii, formă derivată dir 
Ripeiceşti, Ripciceni. - | , 

EN LOrEa,, Stud, E Doe. 6. Be 75. 
icţ. statistic al României 122. Harta stat, , - neşti i Rice 5 p. arta stat, major, planşa Ştefă 

7 Dicţ. statistic al României 1 p. 116, Harta stat. major, plaâşa Bivolari. 
8 Arhiv, Stat. Bucureşti, Condica Asachi 1 nr, 261 e planga £
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cred şi în veacul al XIV-lea 1. — Satul unde este Balan este numit 
Bălăneşti în uricul Pobratei din 7062 (1554) Martie 20. Nu-l mai 
găsesc azi2. Era dela începutul veacului al XV-lea. — Satul unde 
este Dragotă nu-l găsesc azi. Un. sat Dragoteşti pe Mileatin este 
pomenit. întrun document circa 14523. A: fost- un sat. întemeiat 
la începutul veacului al XV-lea 4. — Satul unde este Şandrea nu 
mai este astăzi în -apropiere -de Ripiceni. In uricul din 7062 (1554) 
Martie 20 se numeşte „unde au fost Şandri“. Un sat Şendreni în 
judeţul Botoşani este îri'comuna Frumuşica 5, departe însă de lo- 
curile mănăstirii, din 1437. — Nu pot identifica nici satul: lui Petre 
Bumbotă, care era lângă celelate ale mănăstirii5. In' Bumbotă poate 
avem Bumb+-otă, aceiaşi formaţie ca şi în Başotă, Caşotă7, Dra- 

gotă, etc. :-: i Di e 
, . Ri ă ” . N 

| 1 Satele cu numele Rădăuţi, formate dela Radu, se confundă cu Rădeni, 
care dacă pot fi formate dela Radu, pot însă deriva şi dela rădiu, rediu. Cp. 
Rădăuţi, în jud. Dorohoiu, Rădeana, în jud. Bacău, Rădeni, în 'jud. Tutova, 
Neamţ, Botoşani, laşi, Rădeşti, în jud. “Tutova, Rădiu, în jud. Fălciu, Vasluiu, 

- „Neamţ, Fălticeni (fost Suceava) etc.; Dicţ. statistic al României 1 p. 366, 88, | 
_2 p. 972, 632, 1 p..116, 484, 2 p. 964, 960, 1 p. 382, 2 p. 992, 986, 990, 638, 

852, In trecut sânt pomenite asemenea sate. Așa de ex. într'un uric din 6945 
(1437) Decemvrie 20: panou, în Buletinul Ion Neculce, fasc, 6: (1927) p. 
347. Cel din Bucovina este pomenit în 6987 (1479) August 30, [. Bogdan, D. 
Şt, 1- p. 230, în 6989 (1481), August 23, ibid. p. 257, în 7011 (1503) August 
26, ibid. 2 p. 225. Satul din jud. laşi e pomenit în 7007 (1499) Noemvrie 20, 
1. Bogdan, D. Şt. 2, p. 148. Altul a fost la Fălciu, pomenit în 7005 (1497) 
Martie :20, |. Bogdan, D, Şt. 2 p. 121. Pentru Rediu cp. uricul: din 6937 (1429) 
Septemvrie 24, mai sus p. 290, rândul 13, p. 293, apoi în 6944 (1436) August 
20, ibid. p. 475, rândul.16, p. 479. Pentru Moldova de dincolo de. Prut, cp.. 
Dicţ. geogr. al Basarabiei .p. 173-174, Rădăuţi,: în jud. Hotin, Rădeni. în jud. 
Bălţi, Chişinău, Orheiu, Rădiul în jud. Soroca, Rădoaea, în jud. Bălţi, Rădu- 
leni în jud. Soroca. Apoi Dicţ. geogr.al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 177-178. 
„...2 Pentru satele cu acest nume cp. uricul din 6939 (1431) „Aprilie 30, 
mai sus p. 315, rândul 6, p. 316, apoi. 6942 (1434) Aprilie 24, ibid. p.. 383, 
rândul:6, p. 385, apoi 6944 (1436) lunie 13, ibid, p. 444, rândul 13-14, p. 447, 
în 6944 (1436) Dechemvrie 7, ibid. p. 498, rândul, 9, p. 500, etc. -  -::: 

3 Acad. Rom. ms 126, dăruit de |. Bogdan. . a 
4 Sate cu acest nume, în Moldova, au fost în jud. Putna şi altul în 

jud. Fălticeni (fost Suceava), Frunzescu, Dicţionar topografic p. 175, În trecut 

este pomenit un sat Dragoteşti, în Câmpul lui Dragoş, întrun uric din 6927 
(1419). Aprilie 8, vezi mai sus p. 132, rândul 2, p. 133.. | 5 N 

| - 5 Dicţ. statistic al României 1. p. 116. Sate cu acest nume, în Moldova, 

avem în jud. Covurluiu, laşi, Tutova, ibid. 1 p, „252, 482, 2 p., 968. Altul a 

fost în jud. Vasluiu şi Tecuciu, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 430. Un 
sat Şăndreni este în jud. Chişinău, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 202.. Pentru 
trecut cp. uricul din 6906 (1398) lulie 2.şi 6912 (1404) Iulie 20, vezi mai sus 

p. 16, rândul 15, p. 19, p. 50, rândul 8. a , , istic al 
- + 6 Cp. Bumbata din jud.. Fălciu, Bumbeşti din Gorju, Dicţ. statistic a 

României 1 p. 376, 412, 416, . Ai DIA 
"7 Penteu neamul Caşotă, scoboritor din Bratul Viteazul, vezi uricul din 

6999 (1491) Ianuarie 7, |. Bogdan, D. Şt. 1 p. 445-446, M. Costăchescu, Sa= 
tul Goeşti, în Buletinul lon Neculce, fasc. 3 (1923).p..35-36. .-::-- 
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165, 
Suceava. 1437 Dechemvrie 20. 

ie şi Stefan Voevozi dăruiesc  boerului. Ion Urecle pănărnicel 

satele Bârgăeani, Stănigeani. şi: “Sârbii, la Tecuciu,. 

7 ma(e)ri, Bike Ani naia Boezwăa PoCnoAAPE Seman MoAăanekoti 
u BpaTx pecTBamn crean BOEROAA UHHHMZ Suameiu'ro c chaz Ha- 
IMAZ  AMCTOME Bactta KTO  HaHz S'SpuTa tau ere. oyeaniuura 
UTOVUIL Ozite ToTA nerunitnin casra, naa nauz învia oype(a)e nzxzp- 
uuur(a) caSinaz aaa pane WM REpuSR. caS%:BoR. TEAVA MAI, Bute 
AEEUIE pate Hi REpuSIo ere caSatoy ao: Ha(C) aASBAn ECAM. ere 
CCCBHOI Haitiei) ma(e)Tî n Ada ecaui EMS o naut SEAN. OY. atea- 
AVARCRON CEAA Bp&rZANN (Ha BpAA4A E Hi CTZHNMARN) 1 CPE Mă Te- 
KS(u). mor over Aa r(er) ens w(7) na(c) oypnna cz RECEA ACXOACAE 
emoy Hi AbTemz ere ui oyHSuaroata sro ii npacy HOAATOAE fre H npa- 
WpSpkromz ere n RECrAS pWAS Ero To BSĂFTZ HANBAN:KHTH HenopS- 
UIEHNO: HHROAH:KE Ha BRRHI. “a YOTapă Taz ctaamiz AA t(e7) ne era 
BOMS, XOTApS RSAa u3 Ekka OXHEAAN, a ia To €(cr) BEpA Bniienu=” 
CANNATO 'reerea Au: uain BSEROALI H BEpA BPATA PeeTBAMti creata 
I9EROANI. H B'bpa cua reeTBamui pomana n “kpa Rzckyz AkTu naut), 
&bpa nana 4 Spita dparonenatre) 1 n AkTu ere, E'EpA Nana Ban, 
&Epa natia ucaîn, BEpa, Nâta NETpa XoVAtta ARopunkă, pa nana cTaita 
Bpzanta, kkpa nana MHixanaa nn, Bbpa nana, medovaa Sarat 
RUA N EPATA £PO NANA MRIHAGI, Bkpa Data ACȚARI  AHMERASAERHUA 
] BBATA ere natia Mpa, Ekpa Nana A430pa HN BPATA £r9 Nata €Tail- 
WIRAA NOCTEANNRA, pa Nana Niarphi, BKpA Mană ACVAhi ARCpHHKA, 
npa Nâtă BUTOATA, pa natia brupzea, REpA Nata EzAciua! Uau uinka, 
&Epa nana GepunA'Ea cToauHa, Bkpa Tana Maneitad „rpzuntuia,, ta 
nana naftaută charapt, B'kpa nana cranuioaa Reainea, B'EBA EZCka B9- 
akpz natuu() moaaaneRii() ui Beannii($) ui aalani(5)). a.no Hat EA 
WHBOTE Koro Bz H3BEPETZ TCeNCAApEME  BEITII OV Hâule BEMANL 0 
MeAAdBekoiI jan w(r) Bpărin nau) ian w(7) Akai taun(y) nau 
5S(4) re w(7): HaMitre  naemene re(7) ioni nenepSuiu(a) Hatuiere 
AdaHilă Ai WoGHI Haz eY(TEpzAnaz) n cpipknnaz, SauSRE EcMH Ada 
EMS Sa ero npano Hi B(kpuS CASKBS), 4 Ha BOALUIEE -NOTREpiteuie Br- 
AAN CM Hattie MS BEpHOMS nau „Auuncoy. AWTERETS nuelayru H ne- 
UATĂ' Haz NpHkcuTi .R CEMS nauiems-. aners, nuca  NaiukS o. co- 
(u)ek gabro Sie Ark) K. a 
N GI 

1 “În original "O lipseşte.



"1437 537 

Traducere. Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, : Domn 
“Ţării Moldovii şi fratele Dormniei mele, Stefan Voevod,- facem. cu- 
noscut cu această carte a noastră tuturor, cari vor căuta la dânsa 
sau-0 vor auzi. citindu-se, că această adevărată Slugă a. noastră, 
pan lon Urecle păhărnicel, a slujit nouă cu dreaptă şi credincioasă 

"Slujbă. De aceia, noi. văzându-l cu dreaptă şi credincioasă slujbă 
cătră noi, l-am miluit cu osebita. noastră milă şi i-am dat, în Ţara 
noastră, în. Moldova, satele Bârgăiani, -pe Bârlad şi Stănigeanii şi 
Sârbii, la Tecuci. Toate aceste să-i fie dela noi uric cu tot venitul, 
lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepo- 
ilor lui şi întregului neam al lui, cine va fi-mai deaproape, nestricat 
„nici odată, în veci. .  : ae Di aia a 

- Iar hotarul acestor sate să fie după :vechiul: hotar, pe unde 
- “din veac au umblat, .. PI a Si 

“Iar la aceasta este credinţa mai sus scrisului Domniei mele, 
lie Voevod şi :credinţa fratelui - Domniei mele, Stefan “Voevod, şi 
credinţa fiului Domniei mele, Roman, şi credinţa tuturor copiilor 

” noştri, credinţa panului Giurgiu dela Frătăuţi şi a. copiilor. lui, cre- 
dinţa panului Vâlcea, credinţa pânului Isaiea, credinţa .panului Petru 
Hudici vornicul, credinţa panului Stan Bârlici; credinţa panului Mi- 
hail Popşa, credinţa panului Ştetul Jumătate şi a fratelui său, pan 
Mândre; credinţa panului Duma Limbădulce şi -a fratelui: său, pan 
Mircea, credinţa panului. Lazor şi a fratelui său, pan. Stanciul: pos- - 
telnic, credința panului Piatră, credinţa panului Duma vornic, cre- 
dința panului Vitolt, credința panului Fârău, credinţa panului Băloş i 
ceaşnic, credința panului Berindei stolnic, credinţa panului Manoil 

Grecul, credinţa panului Ilieaş spatar, credinţa panului -Stanciul co- 
mis, credinţa tuturor boerilor noştri moldoveni şi mari şi mici. iN 

"Iar după viaţa noastră; pe cine Dumnezeu va. alege, „să fie 
ca Domn, în Ţara, noastră, în Moldova, sau din fraţii noştri sau 
din copiii noştri sau oricine din seminţia - noastră, acela să .nu le 

strice. dania. noastră, ci să le întăriască şi înputerniciască, Pentru 

că i-am dat iui, pentru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă. | 
| lar pentru .mai..mare întăritură, am . poruncit credinciosului 
nostru pan, Diinis logofătul, să „scrie. şi pecetea moastră, să o lege 

cătră această carte a noastră. au 
„A scris Paşco, în Suceava, în anul 6945, Dechemvrie 20.: 

Pergament cu pecetea pierdută, 1a "Acad, Rom. LXIV/2. O 
copie la Acad. Rom. ms 126, dăruit de [, Bogdan. Uricul este pu-
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țin--stricat, în-locul unde sânt. scrise satele. . Aici .am  complectat 
cu. satul: erznuisani -dintrua uric din 7106 (1598) Aprilie 10, unde 
se spune că Pătraşco pârcălab, în timpul lui Alexandru Lăpuşneanu, 
a cumpărat. două părţi din satul. erznnykuv, dela Agatia, fiica. lui 
Ion Stănigeanul, din privilegiu ce 'a avut. străbunul ei Ureache pă- 
hărnicel, de danie, dela llie:şi Stefan Voevozil. Este: uricul din ' 
1437 Dechemvrie:20, - i ae 
„+ Satele se:pot identifica. Bârgăeanii au fost probabil pe Bâr- 
lad, în: jos de: Vasluiu.:Intrun document. din „6987 (1479) De- 
chemvrie 30, se întăreşte lui Radu: Gârbovăţ satele Ruşii, Buciumii 
şi Bârgăuanii 2.  Intr'un document 'din 7016 (1508) Martie 2, .satut 
Bârgăuanii este arătat pe Bârlad3, Fusese cumpărat : de Clanău 
spătarul şi soţia: sa Dragna, în vremea lui Stefan cel Mare, dela 
nepoți Radului: Gârbovăţ stolnicul. Aici se pomeneşte şi dă drese . 

„ce. a avut pe acest: sat Rus "Toader dela Alexandru cel Bun. Intrun 
zapis din .7253 (1745) Iunie 1 satele sânt arătate la ţinutul Vas- 
luiului,. pe .apa Bârladului :: „unde să numeşti acum Babăre ..... . 
moşie. den trii hotară,:ce:.să. chiamă Ruşii şi Bârgăoanii şi Buciumii, - 
ce 'sintu: tot întrun hotar“ 4. In alt zapis din 7253 (1745) Iunie. 9 
satele se; arată la -ţinutul Vasluiului, pe apa Bârladului, din jos de 

“ târgul. Vasluiului „ce să chiamă: Rusii şi. Buciumii şi Bârgăoanii“ 5. 
A fost deci un sat în trupul moşiei Baba rea din judeţul Vasluiu6. 
Satul 'este. foarte vechiu: Era: probabil şi în veacul-al XIV-lea:: Işi. 
are numele de la Bârgău; Un 'Bârgău. Ştefan este pomenit într'un 
document din 6911: (1403) Ianuarie. 77 şi în 6919 (1411) Iunie 288. 

  

;+ - ;1. Ghib. Sur, 20 p. 75: umo wu con RSfHA WT arabia Azipa” îwati$ 
CTAHHy GUSA: WT. HCNpHBHALIA ERE HAAA npEAka en Spkke năXapiinuta Sa 
Adanie Wr_HAia n 47 creata ROEROAI, DR EI "2 L-Bogdan, D. Şt, 1 p. 236-237, - : a 

;: : 3 Ghib. Sur.:1 p, 66-71: „nişte sate.pre Bârlad, anume Rusii. şi . mai în gios Buciumii şi mai .din sus de Rusi, Bârgăoanii“. Iacov: Antonovici, Do- cumente Bârlădene, 4, p. 17-18: a a i. -4 Muz. municipal, laşi, pachet 8, nr. 35, M. Costăchescu; : Observări istorice, cu privire la neamul lui Ştefan cel Mare, laşi, p. 18, Ghib. Sur. 24, p.26. 5 Muz.” municipal, . laşi, pachet 8, nr. 36, M. Costăchescu, Observări istorice, cu privire ia neamul lui Ştefan cel Mare, Iaşi, p. 19, Ghib.; Sur. 24 . 

“6 Frunzescu, Dicţionar topografic p: 14, 
7 Vezi mai Sus p. 47, rândul 7, Pa RR ăi 

„+ +8 Ibid. pe 85, rândul 8, .p. 90. Un sat cu acest nume avem încă: în jud. Neamţ, Dicţ. statistic al României .2 p. 634, Altul a fost în jud. Fălticeni - (fost Suceava), Frunzescu, Dicţionar topografic.p. 32, Aceasta din urmă este pomenit: în, stăpânirea nsamului Barlici, într'un uric.din 6995 (1487) Martie 5, + Bogdan,'D. Şt. '1'p. cp. N. lorga, Stud, şi Doc. , într” document "din 7221 (1713). . %.“P- N orga, Stud, şi Doc, 6 p.. 63, întrun
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Stănigeanii sânt în. judeţul 'Tecuciu. Aici avem târguşorul şi satele 
Stănişeşti 1. Este acelaş cu cel! pomenit în uricul. din 7106; (1598) 
Aprilie 10, de care a fost vorba mai sus, şi. care se: păstrează în 
neamul. lui Urecle, până în timpul lui Lăpuşneanu: Un sat Stăni- 
geşti este în judeţul “Tutova, comuna Gâlţeşti 2; Acesta însă întrun 
uric din 6963 (1455) August 15 este arătat în stăpânirea boerului 
Petru comis 3. Satul îşi are numele dela'un Stănigă, : cum e" cel . 

„pomenit în uricul -din 6932 (1424) “Fevruarie' 16-şi care a dat nu- 
mele satului Stănigeni,. Stănigeşti, de lângă Baiă şi : Buciumeni 4. 
E. dela începutul” veacului al XV-lea. — Satul Sârbii dela “Tecuciu 
este sau cel.din comuna Nicoreşti sau cel din comuna Giurgioana 5. 
Numete satului ne arată o colonie de slavi din sudul Dunării6. : - 

Boerul Ion Urecle păhărnicel este totuna cu Oană ori Vană 
Ureacle. Poate e fiul boerului Petru Ureacle, . despre care a fost 
vorba în alt loc.7. lon Urecle ca păharnic apare întăiu în 6943 
(1435) Ianuarie 38; Fără titlu apare în acelaş an, Aprilie 149. 
Apoi în uricul din. 1437 .Dechemvrie 20, în care i se. întăresc sate. 
Apoi în-6946 (1438) Martie 510, August 2111, în '6947.. (1439) 
Mai 1012, în 6950 (1442) Martie '813,:.August 3014, în 6951 
(1443) Martie 615, Mai 116, Mai '717, Mai 1418, Mai 18%, 

1 Dicţ. statistic ai României 2 p, 882,- Frunzescu, Dicţionar topografic | 
p. 456. aa ; - . PE « - a i . . .. ' 

„2 P runzescu, Dicţionar topografic, p.456..... o 
3 Acad. Rom., Ghib. Sur. p. 65. RR o 
4'Vezi mai sus 'p. 162, rândul 9, p. 165. Cp.. uricul -din 6936. (1428) 

lulie 29, ibid. p. 218, rândul 17, p..220. Asemenea cel din 6953 (1445) Aprilie 
5, Ulianiţchi, Materiali p. 66-67, Uticarul 11.p. 60-62. .: A | 

5 Dicţ. statistic al României 2 p. 876, 878, Frunzescu, Dicţionar topo- 
rafic p. 432. AIE | 

£ 5 Cp. uricul din 6931 (1423) Martie 31, înai sus p,. 156, rândul 12, p- 
158. Asemenea uricul din 6944 (1436) Septemvrie 19, ibid. p. 488, rândut 
7, p. 492, Apoi uricul din 6956 (1448) Iulie 27, Acad. Rom, Peceţi 7, |. Bog- 
dan, Album paleografic moldovenesc nr. 39. . . - : a a 

7 Vezi mai sus p.55,- . ... ! 
....8 Ibid, p. 401, rândul 28. - „o. , i, 

: 9.Ibid. p. 403, rândul 19, -- ..- .. STR i 
10 Acad. Rom. Peceţi 273, Ghib. Sur. 17 p. 36. ... _: -.- | 
11 Arhiv. Stat. laşi, pachet 33 nr. 1, Ghib. în revista Teodor Codrescu 

(laşi), 2 (1916) pl ISP. p. 70.-: N Sa 
12 Uricariu p. 17. - Da pp „a 

"13 Arhiv. Stat, Bucureşti (dela Câmpina),. Hasd. Arh. Ist. 1. p. 74. 
14 Ghib. Isp. 1! p, 14. . A a 
15 Hurra, Doc 1* p. 880, Uricarul 1l:p. 53... . i 
16 Arhiv.. Stat. Bucureşti (dela Câmpina). “Aici Bah oprit, . | 

1.17 Arhiv, Stat. Bucureşti (dela Câmpina), Hasd. Arh. It. 1! p. 123... 
18 Hurm. Doc. 1* p. 883. ES OC 
19 Arhiva Sf. Spiridon, laşi. la Ghib. Isp. 1*-p; 17 lipseşte. i
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Mai 281, Mai 302, Mai 313, lunie 84, August.35, August 246, 

Noemvrie 297,:în 6953 (1445). Iulie 158, August 89, în 6954 
(1446) Ianuarie 25 10, Ianuarie 2611, Martie 5 12, Iunie 6 13,. Iulie 
20 14. E- ultima. oară, când;'îl. găsesc: în documente. In uricul: din 

1438 August 21, 'de care a fost vorba: mai „sus, apare cu titlul de 

vornic.15; Urmaşii direcţi ai lui Oană. Ureacle . nu sânt. cunoscuţi. 

Intr'un 'regest de uric dela: Ştefan cel Mare,:din 6978 (1470) Au- 
gust-25 :se întăreşte lui. Ureche şi surorilor: sale 'satul Derţsca 16. - 

Nu ştiu dacă este 'vre-o legătură între boerii-- Ureacle. din . întăia 

jumătate a' veacului. al XV-lea, Ureche din vremea .lui Ştefan cel 

Mare: şi Maxim şi Nistor. Ureche, acesta. tatăl cronicarului Grigorie 

„Ureche: A e a a 

Aaa 100. 

Suceava. 1437 Dechemvrie: 20. 

Ilie. şi Stefani "Voavozi întăresc lui Mihail dela Dorohoi. calea cinci- 

. zeci şi două de sate, 'ce le avea privilegiu dela | 
| | Alexandru cel Bun. NU 

pi male) rit Beto MI MATA BOEROAA TOCNCAApZ Sean me(a)- 
A anekeni H Bpa(r) r(c)ea au creba(u) BOEBOAA UHIIAME. SHaMenUITE ue 
ckaz HAUIHAz AC Toata OCkAz, KTO Haz CYSPIITA HAN sro oycahl= 
WHTA UTSUH 0:kE TOTA HCTHIUhIH Boakpuiiz Hauiă Ekpuint na(4) Mut 
Yalta AcporSuekn. easmu(a) CTENOUHBIIEAS Wu . Hauuentey NpAROR H 
pII9p CAO Bot, a „amute) caSuTa: nam pane TE ikpuioie caSi- 

-1 Ghib. Sur. 5: p. 146, 
„„ 2: Hurm, Doc, 1: p. 885.. 
„.3:Ghib, Sur. 10 p. 2. 
4 Arhiv.. Stat. Bucureşti, Ghib. Sur, 18. p. 52, . , 
5 Wick. Woronetz und Putna.2 p. 151- 152 
6 Originalul la d. M, Cogălniceanu, Bucureşti, Ghib.. Sur, 20: p „196. 

"7. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 36, Iaţimirski, Darst. 
veniia jalov . . . gramoti.mold. în Drevnosti trudi slav. kommissii i imp. mosk. 
arheolog. obştestva, 4 (Moskva 1907) p. 294. - 
is 8 Ulianiţchi, Materiali p. 68. . 

9 Melchisedec, Notiţe ist. şi arh, p. 98- 101. , 
10 Ulianiţchi, Materiali p. 67-68. a 

ogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 37, Uricarul 11 p. 66, 
12 Acad. Rom. (dela Şaraga), p. 
13 Arhiv. Stat. București, M-rea' Neamţ, depuneri particulare: 
14, Arhiv.. Stat, Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21 nr.'5. 
15 Vezi şi. M. Coștăchescu Des re. neamul de b ni în Cercetări Ist. (laşi), 4: (1928) 'p. se e ceri i moldoveni rece, 16 Arhiv. Stat. laşi, Tr, 212, ac , fila 1 v.



BOR; TRAG Ani BHAEEUIN £ro NpaROR Hi RĂpHOIo CASAROP AS :Ha(c) 
HMAAOBAAN ECMH  EO: OCOBHOR Halle. “ma(e)ru H Adati ECU Edo; - A 

HOHCBHAN FCAH H NOTBEPAHAH CEAA TO H NpHBHAIE EE Aoy (CT) Aaaz 
CTONOUHBIUArE poAnTt(4). na(u0),: na:nmk. eta kuuan(ri)un n ceao 
rEpub Ha NpOTA, CY NEMAAOEA. CEAO 'NEUAACEUU 11 CEAC OYPPHUCRUA N 
CEAO OVeTa(B) Hi ceao ua poknTHa, EWIE CEAO.răe RH(4) Apareanpz mzu- 
APHUHHZ, . FIE CEAO KOTEAFEA N. CEAO MHATTAHORILI, : ELE CEAC. PALE 1UH3KO 
BH(4), eupre CEAo . Snuogu, wie ceao. rat Rui(A) maan(u) o mSpatnu, 
FIE CEAO OV CHAO, FELIE CEAO' CAAHUEE, ELLE CEAO KPZCTHIU, ELLE CEAO 
TĂE METpHIMOpE chAr(a),. Sy onenz Aca:iRă, cip ceao ne(A) az - 
Re (41), rAE -Aparoauipz . cuAn(7), erpe 'ceao ACaH Ha npSTH HToROEEUH, 

A CEAO PAACRUN, 4 CEAO EHUIHHRUH H CEA Ha(A) .nnerpui an(n)uu(k), 
FINE CEAO CAE KOVCRpA BH(4), ELI CEAC TALE RaparSHHuette, FIJIE CEAO Had 
HACAABUHO MANEA, EIJIE CEAC nakeyeTunk, Euple CEA 09 Ma(k)eHata, ete 
CEA MHPHUIWERA, ELE CEAO PĂE HOrSHROU H .ceao rAe Bh(a) kabunuz, 
FILE CEAC. TEpEILERIII', FINE CEAO TAE. poenc(n)  ACân Oy BHHEBA H cea 
KOVXABEEIII, d ApOVNOE CEA ROHHUEE Me(A) Biiega Hi ceao ra npau(u), 
Be ceao no(A)l Râpatunoms rac: cuâvbu(n) nnb(3) ov tepa A0- 
EPSuH, EIjIE CEAO NC(A) KapaHHOaz ACBEpOULA 11 CEAO NC(A) kapamu- 
HOMZ MODARHIĂ, EUIE CEAO NOHHATE MODARNHIIA no(A) KADARHHOAA ta 

ASEpOVILU. PĂE €S(T) KpZHHIIAL,- FINE -CEAO WAFILKORH MIC(A) RapamRHHoaiz, 
FIE. CEAO HA REDA pPFSHHhI TAC UHPANX CHAN(T), ewe cEAo Hă peăTit 

TAE E(CT) Ramet EPO(A) HI NCRHUIE Kamearo BpOAS Ha. praTu(E) ov . 

RONA CTEHRH, IE CEAA HA PEBTH TACE MAH(),. ere ceao 9 un: 
MOATHUN FA HMRHTA H CEA9 TAE -PPABORUA CHAA(T). OY .EHuInini RO- 
HELZ . RSANcEBA PAE PAÂY (4) enan(a), €Lpe citnte PAE CTA(8) no Barenhi(i4) 

Wre(a1) PA esta BHAH, ROCKOBH CHORF, Fie chaniție Noţ(A) | MziaTit- 
Han PAE povaătn(u) cuan(7) ni o eruuniu moraru(H) ctAa 10 Kurkrue 
HHWA BHIAA Hi OV TBABORH CEA TAE CTa(n) 'cnaii(7) n o Bhinuin Ko- 
E rpaBc (8) HA BAL PAC Magi cHAN(T) n Nne(A) BHconor Ape 

ROI PAE AMRAOSUZ CRAN('7), "Thin R&CH ERILIANII Caii tu (X) „To Bnr EMS 

oVpu(k) ez gzekaz Acyoacatz EMS n Atras sro n oynsuare() ere 

H npoyuSuaro(â1) sro n npkwpSp'Ero(11) ero ni HanBan:i nemo” NAME ere 

K'To BoVAr(T) nenepSueno uz. nhsoante Ha BB B'bunhita. A XoTapa 

E (4) cana ezckmz Buinenncatihi (3) Ad BoVASTz că BCkAti CTaphrAui 

CBOHAMI XOTAPAUH KSAa H3R'RRa WAUBAAN d ta "TO t(er) Băpa Biuienicant- 

Hare r(e)ta At HaTH Roegoabrii R'kpa para r(c)eamn creana BOrBCAbI 1 

apa cua r(e)tamn poatăna n 'Epa.Bzctya are. natuu(p), B'lpa 

nana Spa: parotekal Hi ATi ere, BEpa nana Bhiatn, B'Epa nana 

  

1 Sic. 
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Heaîn, B'EpA NaHa "NETA rSAHUA :ABOPHHRA, B'Epa Nana CTâiă Biipanua, 
“Bkpa' ana: AviXanaa nenuiniHi AETEH er; B'lpa nana. mpefpoyaa. tota 

_ TATHUA'H BBĂTA'6rO Mata MBIHApH, BEpa Mata AOAthI AHAMEZACAUL- 

[T
I 

10 

15 

BHUA H EpATă £ro: nâtă “MHpun,: R'Epa. ÎlaHă : A430pA HU! EpATA EPO Nan 

ETAHUOVAA NOCTEAHHRA; B'Epa natta niaTari Hi AkTEn cre, Bkpă nana 

" ACVAhI AROPhHRA' ui "A kre ere;: BEpa'.nată BHTOATA îi ATU ero, “ . > LB 

B'kpa nana iupzea n AkTea Ero, BEpa Nana BZAOLIA vatra, B'Epa 

nana BepenA-kta CTOAHHKA, . Bkpa: natia  Manonas rpzunta;. REpa Nata 

wafauia enarapk, BEpa nana. eranuSaa “oaia n. B'lpa Bzckyz Boapz 
HAHXZ MOAAaBekhI(5) Beantra() n maai(ţ), 7.4 no amiaza ngorE - 

ROTO-E4 H3GEpE(T). POCNOAapEMZ BhITH OY HALIEA SEMAN MCAAAECECU HAN 

w(7) pariu (uaun(p) nau) w(r) Areni naun(6). an „ES(A) kre w(7) 
NâLErO NAME, TOTE EHl : EMOV "HENCPOVUIHAZ. HALIErO AaAHi4,. dt ENI 

EMO OV'TEFPAH(A) n oykpkniaz Sa: note Ada Ecaui EMS 3a cro Bkp- 

HOȚI H NpPABOIO CASREOV, 4 HA BOAUIEE NOTREPĂEHĂE POAOI BACEAS Bhl- 

menneannomoț geakan ecân cassk names a'kpnomS nano Afwuuco 
"A0rOSETEY NucaTii H. neua(7)"namz npuatenru K'cem(S) ancro na- 
uree. nu(c) nano e cc(u)ek-Rab(7) Biâie Act) n Ana, 

 :: Traducere! Cu mila” lui Dumnezeu, Noi Ilie Voevod, Domnul 

“Țării Moldovii,;şi îratele Domniei mele, Stefan Voevod; facem cu- 

noscut şi.-cu această carte a noastră. tuturor, cari vor'căta la dânsa 

sau o vor auzi citindu-se, că acest:adevărat boer al nostru, Cre- - 

dinciosul pan: Mihail, dela Dorohoi a: slujit 'sfântrăposatului părin- 
telui nostru 'cu: dreaptă şi credincioasă slujbă, iar astăzi slujeşte 
nouă cu-dreaptă. şi „credincioasă slujbă; Dă aceia, Noi văzându-l 

cu: dreaptă. şi :credincioasă slujbă. cătră noi, l-am: miluit. cu osebita 

noastră: milă şi i-am dat. şi i-am înoit şi, i-am întărit satele lui şi 

privilegiul pe care i, l-a dat 'sfântrăposatul părintele. nostru, anume 

satul Chindinţi şi satul: Ghearţea Ia: Prut, la Pecialou,! satul Pecia- 

1ouţi şi satul Ugrinouţi şi satul In lac şi satul la; Rochitna şi încă 
satul unde-a fost Dragomir Mândrici şi satul Coteleu şi satul Mi- 
Jianouţi şi. încă: satul unde -a. fost: Şizco şi satul Zinouţi şi încă 
satul unde: a fost. Malici, la Giurgică, şi încă satul .la; Simca şi 
încă satul Salicee şi încă satul Crâstinţii. şi încă satul unde'a 'şe- 
Zut Petrişor, la capătul . Doljcului şi încă satul : sub Lâjcu, : unde: 
.şede, Dragomir şi încă sătul: în :vale .pe Prut, Itovoeşti, şi satul Ra- 
-douţi şi. satul Vişnăuţi şi satul pe: Dnistru, Lipnic. şi încă satul unde 
-a fost Cuseară şi încă satul unde-s Caragunicii şi încă satul la moara 
dui Naslavciu şi încă satul Pavustinea şi încă satul la Macsim şi încă
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satul lui Mirişce:şi încă satul unde-i Noguicoi şi” satul unde a fost 
Cleaţină şi satul Tereşeuţi şi încă “satul unde-i Rospop, în :vale în 
Bineva şi satul Cuhareuţi şi alte sate ale lui Cunici, sub Bineva şi 
satul unde-i Ţirvici şi încă satul sub :Caragini, unde-i Simeon cneaz, 
Ja obârşia Dobruşei: şi : încă satul. sub ..Caragine,: Dobruşa şi satul 

"sub Caragine, Mordvina, * şi încă satul „mai jos de Mordvina: sub 
Caragine, la Dobruşa, unde sânt. Fântânele. şi încă satul lui Oleşco, . 
sub Caragine, şi încă satul la obârşia „Rezinei, unde. şede 'Ţigan 
şi încă satul pe Răut, unde este Vadul Pietrei şi mai sus de Vadul 
Pietrei, la. Răut, la capătul Stâncii şi încă satele la Răut, unde-i 
moara. şi încă satul. la . Moiatinii -de - jos, unde-i Nichita: şi- satul 
unde şed Grabouţii, în capătul de jos :al Culisei,; unde -a şezut Ra- 
dul şi încă seliştea unde-i Lacul, la - Cornul Bâgului, unde. au fost 
şezut fiii -lui -Cosco şi încă seliştea. de sub” Măiatini, “unde şede 
Rujici şi la Moiatinul de sus satele ce-au fost ale Doamnei şi la 
'Grabov satul unde şede- Stan. şi în capătul de sus 'al Grabovei, 
la-Başeu, unde: şede Matei. şi: sub “Dumbrava. înaltă, - unde : şede 
Miclouş. Aceste toate mai- sus “scrise să-i fie uric : cu: tot venitul, 
lui şi copiilor lui şi nepoților lui şi. strănepoţilor. lui şi -răstrănepo- 
ților lui şi seminţiei celei- mai. deaproape,- cine va “îi, nestricat lor 
niciodată, în vecii'vecilor.  î. e 

“Iar hotarul acestor sate toate: mai sus scrise, să fie cu toate 
vechile lor hotare, pe-unde din veac-au umblat.- . -. . -.-- 

lar la aceasta este credinţa- mai -sus scrisului, Domniei mele, 
ilie Voevod şi credinţa fratelui -Domaniei mele, Stefan Voevod, - şi 
credinţa fiului Domniei mele, Roman, şi credinţa: tuturor copiilor 
noştri, credința panului- Giurgiu dela” Frătăuţi şi a copiilor lui, cre- 
dința panului Vâlcea, credinţa panului Isaiea, credinţa panului Petru 

'Gudici vornic, credinţa panului Stan -Bârlici,. credinţa'-panului- Mi- 
hail Popşa şi a copiilor lui, credinţa panului Şteful Jumătate şi a 

fratelui său, pan Mândrea, credinţa panului Duma Limbădulce şi a 

fratelui său, pan Mircea, credinţa panului Lazor şi a fratelui său, 

pan Stanciul postelnic, credinţa panului Piatră; şi a copiilor lui, cre- 
„dinţa panului. Duma vornic şi a copiilor, credinţa panului Vitolt şi 
a copiilor lui, credinţa panului: Fârău şi a copiilor lui, credinţa pa: 

“nului Băloş ceaşnicul, 'credinţa' panului Berendei stolnicul, :credinţa 
panului Manoil Grecu, credinţa panului Ilieaş spătar, credinţa. pa- 

- nului Stanciul 'comis şi credinţa tuturor. boerilor noştri moldoveni 
Mari şi mici, oo ii _ 

"Iar după viaţa noastră,. pe cine Dumnezeu va : alege .să fie
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ca. Domu,. în “Ţara noastră a Moldovii, sau din fraţii noştri sau 
din .copiii noştri sau ori pe cine din seminţia noastră, acela să nu 
le strice' dania noastră, ci să le întăriască şi înputerniciască, pen- 
trucă i-am dat pentru a lui dreaptă şi credincioasă slujbă. . 

lar pentru mai mare întăritură acestor toate mai sus scrise, 
am poruncit slugii noastre, credinciosului pan Dionis logofătul, să 

„scrie şi să lege pecetea noastră cătră această carte a noastră. 

"A Scris Paşco în Suceava, în anul 6945 Dechemvrie 20 zile. 

“ Pergament cu pecetea cea mare, atârnată, la Acad. Rom. Pe- 
ceţi 4. Pergamentul este foarte bine păstrat. Pecetea însă este cu 
marginele stricate. Pe ea se citeşte abea : ntuarh .nafa Row .. .. 
O. fotografie e în colecţia mea. Un facsimil în 1. Bogdan, Album 
paleografic moldovenesc, nr. 33. O copie la Acad. Rom. ms. 126, 
dăruit de |. Bogdan. La Acad. Rom. loc.: cit. o -traducere foarte 

rea, cu numele satelor citite foarte greşit. Am publicat uricul în 
M.. Costăchescu, Mihail dela - Dorohoiu şi satele lui, în Buletinul 
Ion Neculce, fasc. 6 (1927) p. 347-349. Uricul este citat de [. Bog- 
dan, Cnejii români, Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 26 (1903), . 
secţ. ist. p. 28-30 şi D. Şt. 2p.82-83. 

- "Multe din satele lui Mihail dela Dorohoiu se pot identifica. . 
Chindinţii este probabil satul Chindeşti sau Cândeşti, din districtul 
Siretiului, din Bucovina 1. E aşezat pe Sireti. E mai probabil acesta 
decât satul Cândeşti, tot pe Sireti, ceva mai sus de acesta, din comuna 
Dersca, judeţul Dorohoiu 2, pentru că acesta aparţine neamului. de 
boeri Jumătate până târziu, poate până sub Ştefan cel Mare, cum 
se vede din uricul din 6938 (1430) Iulie 73 şi cel din 6988 (1480) 
Septemvrie 154.. Satul îşi are: numele dela un Cândea5. Era pro- 
babil şi. în veacul al XIV-lea. — Ghearţea este. probabil Herţa,. din 

  

1 Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 61, Harta Bucovinei. de Ed. Fischer. i R E icţ. statistic al României 1 p. 356, Dicţ. geogr. al' jud. Dorohoiu.. p. 42, Harta stat. major, planşa - Grămeşti. | i £ s Pe Shoiu 3 Vezi mai sus p. 299, rândul 4, p. 301-302. . A d 1; Bogdan, D. Şt. 1 p. 246-247,. a 
„Cp. boerul Oană Cândescul, căruia printrun uric 'din 6960 Dechemvrie 21 i se întăresc sate în Moldova de jos, Arhiv, Stat. ue(L032) „M-rea Răchitoasa nr. 1. Asemenea Toma Cândevici, boerul cunoscut al lui Ştefan cel Măre, pomenit încă din 6962 (1454) August 25, laţimirski, Dar- Stveniia jalov.. . . gramoti mold. în Drevnosti trudi slav. kommissii imp mosk, arheolog. obştestva, 4 (Moska 1907), p. 295,  . a . p
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judeţul Dorohoiu 1. — Satul Pecealouţi şi Pecealoul, care este pro- 
babil. un pârău, nu le pot identifica. , Vor fi fost prin ţinutul Hoti- 
nului2. Cp. rus. ntsaan, supărare, tristeţe. — Ugrinăuţii nu se pot 
identifica lesne. Au fost poate în judeţul Dorohoiu, ocolul Başeu, 
unde se. pare că a existat un :sat 'Ungurenii3.. Trei sate:cu nu- 
mele Ungureni sânt pe Jijiea, în judeţul Botoşani4. Numele îi vine 
dela. Ugrin, Ungurul, ceia ce ne arată un vechiu stăpân ungur sau 

român din Ardeal5. — Satul In lac, Ustav, este poate Stăuceni, ru- 
seşte Stavceani, din volostea Dăncăuţi, judeţul Hotin 6. Numele îi vine 
dela slavul. eraez lac, heleşteu 7. — Satul la Rochitna este Răchitna, 
din volostea Noua Suliţă, judeţul Hotin, aşezat pe pârăul Răchitna 8.— 

Nu știu unde şi cum se va fi chemăt satul „unde a fost Dragomir. 
Mândrici“. Presupun, din şirul: cum urmează satele în uric, că va 

fi fost în apropiere de Răchitna, tot la Hotin9.— Coteleu este sat, 
în volostea Noua Suliţă, jud. Hotin, nu departe de Răchitna şi 

e Ea. 4 . 

1 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 163-172. DN e ae 

” 2 Cp. satul Peceşti, din. judeţul Orheiu, Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 
160, Harta Basarabiei, de Nour. Un sal Peceşti este în districtul Câmpulung, 
din Bucovina, Dicţ, geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţa p. 160. , 

3 Uricarul 8 p. 87. Ghib. Sur.4, p. 81, 86, 104. N 
4'Dicţ. statistic'al României 1. p. 104, Frunzescu, Dicţionar topogratic 

p _5 Satele cu numele de Ungureni sânt multe în. Moldova. Vezi mai sus 

p. 67. In trecut ele sânt des pomenite. Ca să nu pomenim de 'cât de cele 
mai vechi 'vremuri, un sat Ungurenii găsim în uricul din 6917 (1409) Ianuarie 
28, vezi mai sus p. 64, rândul 12, 17, p. 65, rândul 8-9, p., 67. Acelaş sat şi 
în 7006 (1498) Noemvrie 13, |. Bogdan, D. Şt 1 p. 128-129. Asemenea şi 

în 6956 (1448) Septemvrie 3, Acad. Rom. Peceţi 103. Altul e pomenit în 7013 

(1505) Fevruarie 16, Ghib. Sur. 1 p. 125. Aici:. „Ungureni, partea de. cătră 

Prut, să începe din gura pârăului Păcurarilor“, de unde se vede lămurit_ că 

e vorba de ciobani din Ardeal. Cp. şi Ghib. Sur. "18 p. 167. Acelaş şi în 7043 

(1535). Martie: 22, Ghib. Isp. 1! p. 60-61. Un altul în jud. Fălticeni (fost: Su- 

ceava) c pomenit între satele Mitropoliei Sucevei, în 6966 (1458) Martie 12 

şi 6987 (1479) Septemvrie 20. Aici se pomeneşte şi uricul dela Alexandru 

cel Bun, pentru acest sat, |. Bogdan, D. Şt. 1 p.7, 233-236. Un sat Ungurai, 

în jud. Neamţ, e pomenit întrun uric din 6998 (1490) Martie 9, ÎI, Bog an 

D. Şt. 1 p. 398-399. Altultot Unguraşi, la Suceavă, este. pomenit în Gori 

(1468) .Septemvrie 24, ibid. p. 130-132. Cp. N. Iorga, Stud, şi Doc. a] p. 72- 

74, acelaş 11 p. 47. Un sat Uhrineşti, pe Lişcov, în jud. Tutova es e pome- 

nit întrun uric din 6974 (1466) August 28,ibid, p. 110-111. Acesta este deriva 

d rusul Uhrin. o - e 

ela "6 Di geogr. al Basarabiei p. 196, Harta Basarabiei, de Nour._ 

7 Cp. uricul din 6936 (1428) Dechemvrie 28, vezi mai sus p; 233, rân- 

dul 18, p. 236, apoi cel din 6937 (1429) Iunie 3, ibid. p. 269, rândul 26, p. 75. 

8 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 173, Harta Basarabiei, de Nour. , pi 

"9 Cp. satele Mândreşti, din jud. Botoşani, "Dicţ. statistic al României 

1 p. 102, 112. Vezi uricul din 6938 (1430) Iulie 7, mai sus p. 303, Cp. Mân- 

dreştii din jud. Bălți, aşezat pe. Ciulucul mic, Dicţ. gcogr. al Basarabiei p; 

146, Harta Basarabiei, de Nour. _Cp.. satul Dragomireștii din jud. Dorohoiu, 

numit azi Mitocul Dragomirnei, Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 227. 

| 35
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Stăuceni 1. Numele să fie în legătură cu rusul koreaz, tigaie, tin- 
gire ? Satul e des pomenit în' actele vechi, Aşa în 1580 Iulie 72. 
In 7144 (1636) Aprilie 4 era al lui Gheorghe Roşca biv visternic: 

„_GEa0 KROTEACEA $ toaoccr Yyoruiietom3, etc. — Lângă Coteleu este 
satul : Mălineşti, care poate este Milianouţii din 14374. In schim- 

barea numelui se va fi amestecat cuvântul mălin. Un sat Mileanca 

este în judeţul Dorohoiu5. Satul îşi are numele dela un străvechiu 

Mile6. Era poate şi în veacul al' XIV-lea. — Satul unde a fost 
Şizeo este Şişcăuţi, lângă Răchitna, în volostea Grozinţa, judeţul 

Hotin7. Intr'un uric din -6964.-(1456) Iunie 8 se întăreşte lui Sin 
dela Hotin între alte sate dela Hotin, ale femeei sale, nepoata lui 
Mihailaş, şi wnskovun ras Bni(4) pita ABopa Ha npirt şi uui3- 

&svuu rae Xoacpu(u)8. — Nu pot lămuri unde era satul Zinouţi, 
dar el trebuie să fi fost prin apropiere. Satul. poate era şi în 
veacul al XIV-lea. — Satul „unde a fost -Malici, la Giurgică“ este 
Malinţi din volostea Grozinţa, judeţul Hotin, foarte aproape de Ră- 

chitna şi Şişcăuţi 10. El e pomenit chiar - ca -aaannun, îndată după 

Şizcouţi, în uricul din 6964 (1456) lunie 8, de care a fost vorba 

„1 Dicţ. geoer. al Basarabiei p. 76, Harta Basarabiei, de Nour,. 
"> 2 LL. T. Boga, Doc, Basarabene, 5 (1929), Chişinău, p. 36-37. 

: 3 Ibid. 8 (1929), Chişinău, p. 3.. a 
„4 Dicţ. geogr. al Basarabiei p; 236, Harta Basarabiei, de Nour, Cp. 
satul Mileşti, din jud. Chişinău şi Milişeni, din jud. Orheiu, ibid. p. 144. 
222 255 Dicţ, statistic al României 1 p. 364, Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 

1, ..0 Cp. satele Mileşti, din jud, ; Bacău, Dicţ. statistic al României 1 p. 
76. Altul e în jud. Chişinău, Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 144. Altul e 'în jud. 
Covurluiu, Frunzescu, Dicţionar topogratic p. 292, Marele dicţ. geogr. al Rom. 
4 p. 342, Acesta este pomenit din. vechi vremuri. Aşa întrun uric din 6956 
(1448) Iulie. 15:' „unde-i jude Uliu, anume Mileşti“, Acad. Rom. CXXXIV/45. 

intrun uric din 7010 (1502) Martie 14, acest sat se numeşte: Aidei PA 
Bhia Aak SaiSa, Un sat însemnat numai cu numele. Mile se află în docu- 
mentul :din 6960 (1452) Septemvrie 10, N. lorga,.Stud. şi Doc. 7 p. 284. Cp. 
satul din Cârligătură : MHauuinemiin rAE BNIA- MHAuHn tpean, lângă To- 
meşti,: Popeşti şi Rădeni, Î. Bogdan, D. Şt. 2 p.-147-149,.etc. - - 
+ -.'7 Dicţ.-geogr. al-Basarabiei p, 203, Harta Basarabiei, de Nour. Un sat 
'Şişcani este în jud, Chişinău, ibid, Un sat Şâşcani a fost în jud. Orheiu, Uri- 
carul 8 p. 259, Alte sate cu acest nume mai sânt în 'jud. Fălciu şi Putna, Dicţ. - 
statistic al guaiei 1 p. 952 2 p.. 740, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 

+ Un sat Şişcăuţi este în Bucovina, în districtul Cotmani, Dicţ. . 
Bucovinei, de Grisoroviță. p. 218, ? i an D ic seogr al 

riginalul la d. lonescu-Dolj, Bucureşti, 1. Bogdan, | , Lit,-35 
„p. 671, Acad. Rom. ms 2812. îila 93%. a n sii Cow, Lit. 35 (6904) 

-9 Cp. Zăneşti, din jud, Neamţ, Dicţ. statistic al României 2 p. 630, 
Frunzescu, Dicţionar topogratic p. 533, Zanea, în jud. Iaşi, ibid.-1 p. 476. Sa- tul- dela Neamţ este foarte vechiu. Este dăruit Mănăstirii Tazlăului printr'un uric: din 6999 (1491) Aprilie 20, 1..Bogdan, D. Şt. 1-p..463-465, . - „10 Dict. geogr, al Basarabiei p. 139, Harta Basarabiei, de Nour, -
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„mai sus, între satele nepoatei lui Mihailaş, care e Mihail dela Do- 

-rohoiu. In Malici avem radicalul Malea, întrebuințat ca nume fe- 
'menin 1; — Satul la Simca: trebuie să fie Sâncăuţi, din volostea 
Grozinţa, judeţul Hotin, aşezat pe pârăul cu acelaş nume, între 
Malinţi şi Şişcăuţi2. In acest caz, Sâncăuţi a fost la început Sim- 

căuţi 3, — Satul. Salicee va fi fost tot pe aici. Azi nu-l găsesc, sub 
„acest nume. Cp. însă satul Verbia său Verghia, în: judeţul. Doro- 

i ae e NE eat 

hoiu, azi în trupul moşiei Văculeşti, lângă Corlăteni 4, . In -ruseşte 
-uepEa e salce. Satul.acesta pe vremea lui Alexandru cel Bun a fost al 

boerului Vlad, cum se vede dintr'un.uric din 7027 (1519) lunie 3: 
tepria: 110. no en crepoun ein 5. În vremea lui Ştefan cel Mare 
era în stăpânirea neamului: Bârlici: apeia ta Xe, cum se vede 

dintr'un uric din 6995 (1487). Martie 56. In 7062 (1554) Aprilic 
20, împreună cu alte .sate de .pe aici, Hudinţii, Mateuţii, Gligeanii, 
Napadouţi, avea şi Verbova7,.- Un sat Salcea este în volostea Vadu- 

“Raşcu, judeţul Soroca, aproape de Nistru 8. — Satul Crâstinţi : este 
-satul Cristineşti, din comuna Ibăneşti, judeţul Dorohoiu” sau unul 

din cele două sate Creştineşti, din volostea Clişcova, judeţul Ho- 
tin 10. Unul din acestea în 6941 (1433) Noemvrie 3 era al:lui Mi- 

hail Crâstianescul, care cred că nu e Mihail dela Dorohoiu 11, Satele 

dela Hotin sânt unul lângă altul şi lângă celelalte sate de aici ale 

lui Mihail dela Dorohoiu.. Satul. îşi are numele. dela un străvechiu 

Crâste 12, Era cred şi în. veacul-al XIV-lea. — Satul unde a şezut 

1 Cp.l. Bogdan, D. Şt, 1 p. 27, întrun uric din ' 6967 (1459) Ianuarie 
-13, apoi ibid. p, 286, într'un uric Sin 6992 (1484) Mai 29, etc, Asemenea satul 
- Măleşti, fost în ud, "Neamţ, pomenit întrun uric din 6987 (1479) Mai 19,1. 
“Bogdan, D. Şt. 1 p. 228-229 şi. în altul din 6991 (1483) Septemvrie' 23, ibid, 

212, -. : 
p .2 Dicţ. geogr. al Basarabiei p.. 185, Harta Basarabiei, de Nour. 

3 Pentru nume cp, boerul Sima, ce trăeşte. înainte de Ştefan cel Mare. 
“Un Simca este pomenit într'un uric din 7011 (1503) Fevruarie 2, că dăduse 
“1a moartea sa Mănăstirii Putna satul Stroinţii şi Urvicolesa, IL. Bogdan, D. Şt. 
2 p. 215, 217, Stroinţii sânt aproape de Răchitna, în jud. Hotin. Satul .acesta 

* însă în 6969 (1461) August 12 era a! altor proprieiari, aşa că nu trebuie să 
se gândească cineva că acest Simca e totuna cu Simca, din 1437, ibid 1 p. 48-50. 

” „4 Dicţ, geogr. al jud. Dorohoiu u_p._ 310, 358, „Frunzeseu,. Dicţionar to- 
 noarafie p. 521, 7 Tm E 
Ss Hasd: Arh. Ist, 1! p. 86. 

-6 L. Bogdan, D. Şt. T B 294-295, 
. 7 Acad. Rom. Peceţi 42. 
8 Dicţ. geogr. al Basarabiei p.'183, Altul ibid. în jud, Bender. O vale - 

în id, Orheiu, Harta Basarabiei, de Nour. . 
9 Dicţ. statistic al României 1 p. 360, Dic. geogr. al ud, 'Dozohoiu p. 62, 

10 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 78, Harta Basarabiei, de Nour, 
11 Vezi mai sus p. 364, rândul 10, p. 365. 

- *: 12 Cp. 'satele Cristeşti, 'din Moldova, î în jud, Botoşani, laşi, Fălticeni (fost 
Suceava), Tutova, Dicţ. statistic al României 1 p. 114, 472, :480, 2.p. 860, 
974. Un sat Cresteşti este în jud. Chişinău, Dicţ. geogr,. al: Basarabiei p. TI.
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Petrişor, la capătul Doljcului, 'a fost. în apropierea satului Doljoc, 
din volostea Grozinţi, judeţul : Hotin, lângă Stăuceni şi foarte a- 
proape de 'celelalte sate ale lui Mihail dela Dorohoiut1. Doljocul 
este pomenit.uneori în documentele vechi. Aşa în 7128 (1619) 
'Noemvrie 32, în 7140 (1631). Septemvrie 153. Numele trebuie să 
fie vechiu tare. — Nu pot: identifica satul sub Lăjcu, unde şede 
“Dragomir. — Satul din jos;'pe Prut, Itovoeşti,. nu-l pot identifica. 

Un sat Itovăeşti pe Berheci este pomenit întrun suret al unui do- 

'cuiment din 7036 (1528) Martie 64, prin care .se întăreşte lui Glă- 
van pisarul între altele şi satul Itovăeşti, unde au fost Cerţi Stan, 

“cumpărat dela Necoară: şi sora lui 'Todosia, feciorii lui Zaharia Bra- 

„hiş, păharnicul - Doamnei. Iar lui Zaharia Brahiş' a fost cumpărătură 
acest-sat dela' Muşa, fata lui Luca, nepoata lui Manoilă şi dela 
feciorul ei Stanciul, din: dres dela strămoşul Alexandru Vodă. Des- 

pre: Itovoeşti. vorbeşte şi-un' regest de document din..6999 (1491) 
“Aprilie. 15,. care spune: -„Marcu' spătar, cumpărătorul Cernicăi la 

6999 April: 15, după .întăritura Domnului Ştefan Voevod, 'cuprin- 

'zătoare din hotarul Romăneştilor în sus pâr în hotarul Etovoeştilor« 5. 

Satul îşi are numele dela 'un Itu. : Era şi în veacul-al XIV-lea:— 
Satul Radouţi este sau Rădăuţi, din volostea Rucşin, judeţul. Ho- 

'In trecut-ele'sânt des citate. De ex. în 6915 (1497) Ianuarie 7, vezi mai Sus. 
p: 53, rândul 12, p. 55, în 6935 (1427) Septemvrie 14, ibid. p. 190, rândul 11- 
12, p. 192. Asemenea în 6954 (1446) Martie 11, Arhiv. Stat. Bucureşti, M-rea 
Neamţ, pachet 21 nr.:4. In 6955 (1447) August 22, Arhiv, Stat. Bucureşti, M-rea 
Neamţ, pachet 21, nr. 6, |. Bogdan, Album paleografic moldovenesc nr. 38, 
St. Nicolaescu, Doc. si, rom. p. 221. In 6962 (1454) Dechemvrie 8, Arhiv. 
„Stat. Bucureşti, M-rea Neamţ, pachet 21, nr. 7. Altul în 6955 (1447) Fevruarie 
„Il: rae Bila) ASA tpacrt, Direcţia fond. rel. Cernăuţi nr. 3. Altul în 
„6960 (1452) Septemvrie 7: rae e(cT) kpzerz, Arhiv. Stat, Bucureşti, M-rea. 
"Neamţ, depuneri particulare. Altul în 6963 (1455) Iulie 2: rAe e(cT) :tSae 
Kiigerk, Ulianiţchi, Materiali p. 84-85, Uricarul 11, p. 10,. 79. “Altul a fost 
în Cârligătură, de pe vremea lui Alexandru cel Bun, pomenit într'un uric din 6998 (1490) Martie 17: rAe nankzpert, |. Bogdan, D. Şt. 1,432. O jumă- 
tate din acesta azi e în trupul moşiei Sâneşti, vezi M. Costăchescu, Sâneştii, "Onişcanii etc. în Buletinul.lon Neculce, fasc. 4 (1924) p. 26. Acelaş, Satele Bălțați, Codreşti, în Buletinul Ion Neculce, fasc. 7 (1929) p. 85-86. Alt sat tot în Cârligătură, vezi acelaş, Satul Cristeşti, cu trupurile sale Popişcani, Co- şeşti şi Bărbeşti, în Buletinul lon Neculce fasc. 8 (1930) p. 42-60. 'Alt sat, la | Bacău, ce a avut privilegiu glela Alexandru cel Bun, e pomenit în 6979 (1471) oemvrie 2, 1. Bogdan,.D. Şt. . -166, şi: în 7026 (151 i Hasd. Arh Îst 1: p, 27. p- „69199, Și în 1026 (1518) Dechemvrie 26, 
- „Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 89, Harta. Basarabiei de.Nour. 2 Le Boga, Doc. Basarabene,-7 (1929), Chişinău p. 11. o | id. p, 14. | SR pi : “4 Două surete în colecţi „Lo icat î inul lon N tasc, 5 (1923) 5 fe pol ţia mea, L am publicat în Buletinul Ion Neculce, 
»» 5 Regestul-e la d. N. A, Bogdan, Iaşi.! - o
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tin 1 sau cel din judeţul Dorohoiu 2, Numele şi-l. are: dela:un stră- 
„Vechiu Radu 3.: Era cred şi.în veacul -al.-XIV-lea.: — Vişnăuţii. lui 
Mihail dela Dorohoiu au fost poate tot la Hotin. Azi nu-i. mai gă- 
sesc.. Satul se află între cele de sub; - Hotin, . cari. prin uricul din 
6964. (1456) :lunie: 8, se întăresc nepoatei . lui :Mihail. dela Doro- 
hoiu : EunuBeuz d, -Intre. satele de: pe Nistru,-. ce. se întăresc lui 
Şandru. spătarul,: printrun uric din 6955; (1447) Ianuarie 14 este 
şi &nuneRun 5, Dincolo de .Prut. este şi 'un. pârău Vâşnevăţ, dar: în 
altă. parte,. pomenit - încă din .6937, (1429)  Fevruarie: 106. , Acesta 
se numeşte. azi Işnovăţ,- pe. care. se: află şi satul Işnovăţ7.:: Curios 

„e însă;că- lângă Rădăuţii. din judeţul “Dorohoiu este şi satu! şi pâ- 
răul Işnovăţ8, care nu este exclus să fie. satul din uricul din 1437. 

Işnovăţ derivă din Vâşnovăţ, în care trebuie să vedem poate - cuvântul 
vişnia, cireş şi cireşă, — Satul Lipniceste în volostea Climouţi, ju- 

deţul Soroca, nu departe de Nistru: şi la marginea judeţului Hotin 9. 
A aparţinut în trecut raielei Hotinului 10, :- Aici: a bătut “Ştefan cel 
Mare pe Tătari în 6978 . (1470) August 2,: cum. spune: letopiseţul 
dela Putna UI, „letopiseţul . lui” Azarie 12 şi cronicarul Ureche 13, Satul | 
este foarte vechiu, poate. dih vremea. Slavilor. Cp. . pentru nume, 

rusul anna, teiu. — Nu pot: identifica satul. unde a fost. Cuseară 14. 
Numele este. foarte. curios.— Satul unde . au fost. Caragunicii nu-l 
pot lămuri unde a fost, Numele este foarte curios şi. pentru el cp. 

numele ce Grecii. îl dau: unora din . Românii din sudul Dunării : 
„Karaguni“ 15,— Satul dela moara lui: Naslavciu îl identific. cu Na- 

"1: Dicţ.. geogr. al Basarabiei p- 173, Harta Basarabiei, de “Nour.' Ia 
.2 Dicţ. gcogr. al jud. Dorohoiu p. 290-291, Dicţ. statistic al României, 

1 „36 S 
p. 3 Cp. şi uricul dia 6945 (1437) Octomvrie 5, vezi mai “sus p. 533, rân- 

dul 15, p. 534-535. 
4 Originalul la d. Ionescu-Doli, Bucureşti, L Bogdan, Conv, Lit, 35 

(4901) 2 671, Acad, Rom. ms 2812 fila 93v. : .. | ! 
Acad. Rom. XXXI/63, 

3 Vezi mai sus p. 248, rândul 11, p. 251.282, 
7 Dicţ. geogr. al Basarabiei. p. 129 "Harta Basarabiei, "de Nour. . 

.. 8 Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 192-193, Frunzescu, : Dicţionar to- 
pogralic p. 247. 

. 9 Dicţ..geogr.. al Basarabiei p. 136, Harta Basarabiei, de Nour. 
“10 Revista Arhivelor, Bucureşti 5 (1928-1 929) p. 400. 

11 1. Bogdan, Vechile cronice mold. p.145: ua AHNHHUE BAHâb uieTpă. 
„+ 12 1, Bogdan, Letopiseţul lui Azarie, în Anal. Acad. Rom. seria 2-a, tom. 

31 (1909) secţ. ist. p. 92: na aununun, 
13 Letopiseţul “Ţării Moldovei până la Aton vodă, ed, c. Giurescu, Bu- 

cureşti, 1916, p. 50: „la Lipinţi, aproape de Nistru“.-:. - 
„i 14 Cp. “satul şi valea Coşerniţa din volostea Văscăuţi, jud, Soroca, Dicţ. 
geosr. al Basarabiei p. 76. Harta Basarâbiei, de Nour. : 

15 G. Weigand, Die Aromunen 1 p, 274-275, C. Jiretek, Geschichte der 
Serben 1 p. 155: „Heute noch heisst ein Teil der “Makedo-rumănen die
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slaucea, 'ruseşte Naslavcea, din volostea Otaci, judeţul Soroca, a- 

şezat pe Nistrul. Satul este străvechiu. Cred. că e din vremea Sla- 
vilor, — Satul Pâvustinea este: Păustova din :volostea Otaci, judeţul 

Soroca, aproape de Lipnic şi Naslaucea2.. Nu pot identitica în a- 
ceste părţi satul la Maxim 3, satul” lui Mirişce, unde-i Noguicoi şi 
unde a fost Cleaţină. Vor fi dispărut sau şi-au schimbat numele.— 
Satul Tereşeuţi e Tărăşăuţi în volostea Noua Suliţă, judeţul Hotin 4. 

| 

Satul e pomenit şi în 1580 lulie 7,.lângă Cerlina, Vanciniţa şi Co- 
televa 5. — Satul unde-i Rospop cred 'că e Răspopinţii din volostea 
Secureni, judeţul Hotin 6. Işi are numele dela 'un străvechiu :răs- 
popă, Răspop7.— Bineva trebuie să fie o vale şi un pârău8. — 
Cuhareuţii este cred' satul Cuhureştii de sus 'şi de jos, volostea 
Vadu-Roşca, judeţul Soroca 9. Ruşii îl numesc Cugureşti. In acest 

Schwarzrăcke, in Serbien Crnovunci, in Albanien, Makedonien, Epirus und 
Thessalien Karaguni“, IN „“ - 

: 1. Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 149, Harta Basarabiei, de Nour. 
» -2:Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 162, Harta Basarabiei, de Nour. , 

3 Cp. .satul Maxineşti, din com. Bârgăuani, jud. Neamţului, Dicţ. sta= 
tistic al României 2 p. 634, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 274. Alte sate 
cu acest nume sânt în jud. Covurluiu, altul afost în jud. Fălticeni (fost Su- 
ceava), altul în jud. Roman, Frunzescu, cit. p. 274, 8, 337 'Un sat Macsineșşti 
pe Șumuz este pomenit într'un uric din 6988 (1480) Septemvrie 15, 1. Bogdan, 
D. Şt. 1 p. 246-247. Un:sat Maxineşti pe Valea Neagră, poate în jud. Neamţ, 
este pomenit întrun uric circa 1497, publicat de Gr, Nandriş, în Anal. Acad. 
Rom. seria 3-a, tom. 8 (1928), secţ. ist. p, 273. a 

4 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 210, Harta Basarabiei, de Nour, 
„5 L. T. Boga, Doc. Basarabene 5 (1929), Chişinău, p. 36. 

6 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 174. Harta Basarabiei, de Nour. Un sat 
Răspopeni este şi în jud. Orheiu, ibid. Un sat Răspopeni în ţinutul Soroca e 
pomenit într'un document din 7160 (1651) Septemvrie 18, L..T. Boga, în Ar- 
hivele Basarabiei, 1* (1929), Chişinău,- p. 89,.Doc. Basarabene, 8 (1929), Chi- 
Şinău, p. 15. Acelaş şi în 7148 (1640) Aprilie 22, ibid. 7 (1929), Chişinău, p. 
22, 1149 (1641). Ianuarie 22, ibid. p. 23, Un sat Răspochi este în jud. Tecuciu, 
Dicţ, statistic al României 2 p. 868. Un sat Răspopii pe apa Suhuluiului, în 
judeţul Covurluiului probabil, este pomenit întrun uric din 6999 (1431) Oc- 
tomvrie 16: pxenonin . . . tra coyeaSu. Uricul original e în colecţia mea. 
L-am publicat în Buletinul lon Neculce, fasc. 3 (1923) p. 108 şie publicat, 
după o copie a mea, şi de Ştefan Gr. Berechet, în Documente din Basarabia, 
adunate de Visarion Puiu ş. a., Chişinău, 1928 p. 49-51... - 

- 7 Pentru aceşti Răspopi, cp. pe Raspop Opriş dintr'un uric din 6943 
(1435) Ianuarie 3, vezi mai sus p. 401-402. Altul este Miclăuş Raspopă din- 
tr'un uric din 6950 (1442) Aprilie 5, în Anuarul inst. ist.. naţ.. Cluj, 3 (1926) 
p. 5%. Un Giurgiu Răspopă, care trăeşte pe' vremea lui Alexandru cel Bun, 
e pomenit într'un document din 6999 (1491) Octomvrie 15, ]. Bogdan, D. Şt. 
1 p. 480. Un Şerb Răspopă, trăitor tot sub Alexandru cel Bun, în Cârligătură, 
e pomenit într'un uric din 7001 (1493) Martie 26, 1. Bogdan, D. Şt. 2 p.27. 
„8 Pentru Bineva cp. Bena dintr'un uric din 6937 (1429) Septemvrie 24, vezi mai sus p, 290-291, de unde. satul Beneşti, din jud. Vasluiu, Apoi Benea din 6974 (1466) August 28, .din 6998 (1490) Martie 15, din 7010 (1502) No- - emvrie 17, |. Bogdan, D Şt. 1 p. 110, 420, 2 p. 210, etc. RI | 3 p. 287, a: ECO, al Basarabiei p. 80, Harta Basarabiei, de Nour, Uricarui
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nume poate e acelaş radical ca şi în Cogurlui, Cugurlui, nume de 
lac, vale şi sat. în judeţul Ismail 1. — Sub Bineva sânt satele Cu- 
nicee, care cred că e Cunicea, din volostea Vadu-Roşca, judeţul | 
Soroca 2. Poate că e o legătură între Cunicee şi Caraguniceve. — 
Satul unde e :'Ţârvici. poate :e . Ţâra din volostea Floreşti, judeţul 
Soroca 3. — Interesantă e numirea de Caragine, nume de loc, pe 

-la Dobruşa, în Orheiu, netrecută în Dicţionar, nici în Hartă, dar 
foarte cunoscută şi întrebuințată în partea locului. Aici era satul 
unde era Simeon: cneaz, pe care nu-l pot identifica. Era la obârşia 
pârăului Dobruşa 4, care: începe, după Hartă, în sus de Mănăstirea 
Dobruşa, pe la satele Cotiugenii mari şi. Cobilna nouă. Aici la 

marginea judeţului Soroca, nu tocmai departe, sânt satele Cuhureşti 
şi Cunicea. Sub Caragine “era şi satul Dobruşa, din volostea Sa- 
maşcani, judeţul Orheiu. — Tot sub Caragine, era satul. Mordvina, 
pe care nu-i pot identifica. — Tot sub Caragine, pe Dobruşa, mai 
jos de Mordvina era satul La fântâni. — Tot sub Caragine era 

satul. lui “Oleşco, Olişcânii, - din volostea Samaşcani, judeţul .Or- 
heiu, aproape de Dobruşa. — Râzâna e. o. vale şi pârău, în 

judeţul Bălţi, care: dă: 'în valea Delea. Acesta e -departe. de 

satele lui Mihail dela Dorohoiu. . Aici e: şi. un :sat:Râzâna - ve- 
che 6.. Râzeni este 'şi un sat în judeţul Chişinău, volostea Cos- 
teşti, departe de satele ce'ne interesează7. Un târguşor Râzeni, 
căruia ruşii îi zic Rezina,'se. află în judeţul Orheiu, lângă Nistru 8. 

“Acesta în timpul lui Alexandru cel Bun: era stăpânit de boerul Ne- 
grea, cum se vede dintr'un uric din 7003 (1495) Fevruarie 5. Aici 
se mai spune că satul e pe Dhnistru, la gura Rizinei, unde -a fost 
Alexa vataman9, Pe Harta Basarabiei, de Nour, acest pârău,; care 

se: varsă în Nistru la: gura .Râzenii, e. numit Ciorna, ca şi un sat 

de lângă gura lui. Izvoarele lui se află foarte aproape de cele ale 
Dobruşei. Aici la obârşia Rezinei era satul unde şedea Țigan. Sa- 
tul şi Mănăstirea Tigăneşti. din + volostea Cobâlea, judeţul Orheiu e 

„1 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 89, Harta Basarabii, de Nou. 
2 Dicţ. geogr. al Basarabiei p..82, Harta. Basarabiei, de Nour.- 
3 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 218, Harta Basarabiei, de. Nour.: 
4 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 88, "Harta Basarabiei, de Nour.. 
5 Dicţ. geogr. al Basarabiei p 156, Harta Basarabiei, .de' Nour, Uri- 

carul 8 p. 275, P. Poni, Statistica Răzeşilr, Bucureşti, 1921, p. 37. -. 
6 Dieţ geogr. al Basarabiei p. 176, 121, Harta Basarabiei,. de Nour. 
7 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 175, Harta Basarabiei, de Nour. 
8 Dicţ. geoer, al Basarabiei p. 176, Harta Basarabiei, de Nour. 

-9 LI. Bogdan, D. Şt. 2 p. 70-73: ceao ua Annerpt Ha cerie pil- 

SHuk NA. HAVE CEAO pHiâHită PAE BIlA AAeBa' BATAMANh, E
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departe de locurile lui Mihăil dela Dorohoiu 1.: Alte sate erau pe 
Răut2, probabil în jos de gura Dobruşei. Nu pot determina unde 
era satul -„unde este Vadul' Pietrei“ 3. Poate era pe acolo, pe Răut, 
pe unde este satul Peatra, în volostea Susleni, ' judeţul Orheiu 4. 
Mai în sus de Vadul Pietrei, tot pe Răut, 'era satul dela capătul 

Stâncii, pe care nu-l pot identifica5. Tot aşa cu satul de aici 

„unde-i: moara“. Cred că şi-au schimbat numele. — Un sat era la: 

Moiatinii de jos unde e Nichita. Moiatinii: nu sânt însemnați nici 

pe Hartă, nici în Dicţionarul: geografic. Dar întrun uric din 7003 
(1495) Martie 17 este arătat satul la Maiatini, anume Hirova, în- 

tre Dereneu şi Grişani6.. Deci Moiatinii, Maiatinii erau pe la Hi- 
rova şi Hirişeni sau Ghirişeni, în volostea Telineşti, în judeţul Or- 
heiu7. Nu pot determina aici unde era satul „unde este Nichita 8%.— 
Satul unde sânt  Grabouţii este: unul din satele Gârboveţi?, din ! 

judeţul Orheiu, în apropiere de Hirova, Dereneu şi Ghirişeni, pe 
unde sânt: Moiatinii. — Sub : Măiatini -era satul unde şede Rujici, pe 
care nu-l:pot determina. Cp. însă satul Rujniţa, din volostea CIi- 
măuţi, judeţul Soroca, pe Ciuhur 10. Acesta e la hotarul: între ju- 
deţele Soroca şi Hotin. — Nu pot determina nici satele -foaste ale 
Doamnei, dela Moiatinul de -sus. -Nici cine este această Doamnă. 

„+“ 4 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 218, Harta Basarabiei, de Nour. Un sat 
Tigăneşti este arătat pe Bâcovăţ, întrun uric din 6928 (1420) Aprilie 25, vezi: 
mai sus p. 135, rândul 15,.p 139. Sate cu acest nume avem, în Moldova, în 
jud. Tecuciu,: Dicţ. statistic al României 2 p. 868, 876, Frunzescu, Dicţionar 
topografic p. 433-484. a E . 

2 Pentru Răut cp, şi uricul din 6944 (1436) Iulie 17, vezi mai sus p. 459, rândul 15. - _ 
- 3 Un Vadul Pietrei este arătat lângă Ciubru, într'un uric din 6939 (1431) 

lunie 15, vezi mai sus p. 317, rândul 25, p. 324, a | 
4 Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 164, Harta Basarabiei, de Nour. 

„5 Stâncăuţii din jud. Bălţi îşi are originea înteun Stanco. Dicţ. geogr. 
al Basarabiei p. 202, Harta Basarabiei, de Nour, O numire Ia fel ca în uricul' din 1437, dar dincoace de Prut, este la Stânca din com. Sculeni, - jud. Iaşi, Dicţ. Statistic al României, 1 p. 482, Dicţ. geogr. al jud. laşi, p. 214-216, Harta stat. major, planşa Ţiganaşi. Intr'un uric din 7054 (1546) Iunie 26 e pomenit satul Aieipin Ha Buiutiţ Koue(u) cTenkt. Uricul original la mine. L-a pu- blicat, după o copie a .mea, Ştefan Gr. Berechet, în Documente din Basarabia, adunate de Visarion Puiu ş. a., Chişinău, 1928, p. 56-60. ! | 

6 I. Bogdan, D. Şt. 2 p. 82-83: ceao Ha MAI THNE HA HAVE YHpORA 
MEI AEDEHERR NI MEX PpHUIan, - 

7 Dicţ. geogr. al Basarabiei p. 113, Harta Basarabiei, de Nour 8 Cp. satul Nichiteni, din jud. Dorohoiu Dicţ. statisti nâniei p. 364, Dicţ. geogr. al jud. Dorohoiu p. 249. ” t , atistic al României 1 
. Harta Basarabiei, de Nour. In Dic. geoer. al Basarabiei i Hrabova, în ținutul Orheiului, ta 1803, Uricireă 45 pal Basarabiei lipseşte, Cp. 

„10 Dicţ. geogr, al Basarabiei p. 179, Harta Basarabiei, de :Nour
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Un hotar al Doamnei, dincolo de Prut, e pomenit într un uric din 
6937 (1429) Fevruarie 10 1. — Satul la capătul de sus al Culisevei, 
unde a şezut Radu, 'nu-l pot identifica. “Pentru Culiseva cp. satui 
Culişăuca, din volostea Româncăuţi, judeţul Hotin, asemenea valea 
şi pârăul Cula şi Culişoara, din judeţul Bălţi şi Orheiu 2. — Cu 
neputinţă de identificat seliştea unde-i Lacul, la Cornui Bâgului. 

Uricul ne vorbeşte de o grupă de sate, stăpânite de un Bâgu, nume 
ce se aude şi. azi în Moldova. Aici 'şezuseră mai de demult fiii lui 

Cosco. Singurul” sat ce cunosc cu acest nume e în Moldovă de 
dincoace de: Prut, azi în trupul moşiei: Tângujei, din judeţul Vas- 
luiu,- Căscoeşti3, Acesta este pomenit întrun document din 6991 

(1483) August 14, aproape de Gârbeşti, Tungujăni şi Țibăneşti4. 
Cosco de: aici: e mai nou decât cel din 1437, de dincolo 'de Prut.— 

"Alte sate'erau dincoace: de Prut. Pentru Grabov cp. uricul din 
6935 (1427) Octomvrie 15; Acesta, este în judeţul Botoşani8, [n 

r. er: 

satul. unde sede: Stan, pe Grabove,. cp. uricul din 6936 (1428) De- 

- chemvrie. 28: „unde a -fost cneaz Stan“. 'Acesta este însă mult mai 
la nord, în: " judeţul: Dorohoiu 6. — Pe Başeu, la capătul 'de sus al 

Grabovei, era satul: unde! şede Mateiu, pentru care cp. satul 'Ma- 
teieni, din comuna Corlăteni, judeţul Dorohoiu, fost în comuna Dimă- 

cheni 7.—Sub Duimbrava înaltă era satul unde şede Miclouş, satul Mi- 
clăuşeni, în comuna Corlăteni, judeţul Dorohoiu şi aproape de Mate- 

ieni S.Elî îşi are numele dela Miclouş 9, ca şi Mateienii dela Mateiu. Dum- 
brava înaltă dela Dorohoiu este > pomenită încă în uricele din 6936 

1 Vezi mai sus p. „248, rândul 21, p. 2302 
2 Dicţ. geogr. al Basarabiei p „80-81, tirta Basarabiei, de Nour. Pen- 

tru Radu cp. uricul. din 6937 (1429) Pi pririe "17, vezi mai sus p. 258- 261. 
3 Dicţ. geoar. al jud. Vasluiu p. 39, 186-1 87,  : 
4 Întrun suret la preotul C, Bobulescu, - 'din Bucureşti: „au cumpărat 

Necoară, ficeorul lui Oniţă di Ia ficiorii Cascoi, anumi Necoară şi Giurge şi 
“Toader şi, dela sora lor Rusca şi Trâca, o bucată de loc dintr'alor'sat din 
Căscoeşti“, mai puţin complect Ghib. Sur, 18 p.'78. Satul e pomenit şi în 
1086 (1578) lunie 29 şi '7094 (1586) Septemvrie 19, ibid. 19 p. 110, „192. 

5 Vezi mai sus p. 196, rândul 11, 21-22, p. 198-199, a 
6 Vezi mai sus p. 233, rândul 18, p. 236, : i 
17 Dicţ. statistic al României 1 p. 358, Dicţ, geosr. al iu, Dorohoiu p. 

73, Frunzescu, Dicţionar topografic p. 286. : 
8 Dicţ. statistic al României 1 p. 338, Dicţ, geogr.al jud, Dorohoiu p.213. 
9 Pentru sate cu acest- nume, în Moldova, cp. mai sus p. 138, 301. Pen- 

tru cele vechi, cp. uricul din 6928 (1420) Aprilie 25, ibid. p. 155, rândul 14 
şi 6938 (1430) Iulie 7, ibid. p. 299, rândul 2-3: etc.
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(1428) Dechemvrie 281 „şi 6937 (1429) lunie 32, în 6983 (1475) 
Aprilie 253. 

_ Mihail dela Dorohoiu este unul din vechii boeri ai Moldovei, 

dela începutul veacului al XV-lea. El apare uneori şi ca Mihailaş 

şi Mihail. Il întâlnim întăia oară poate într'un document din 1395, 

sub Ştefan Muşat4. ;Tot sub Ştefan Voevod, în 1397 Fevruarie 3 
apare Mychahel capytaneus moldaviensis, care poate fi insă fratele 
Domnului 5. - Acesta poate însă să fie alt boer,. cu acest nume. E. 
pomenit ca Mihailaş înti'un document din 1399 Noemvrie 28, dela 
luga Voevod6. Asemenea în 6915 (1407) Martie 87. In 1407 Oc- 
tomvrie 6 e numit: Mihail dela Dorohoiu8. In 6916 (1408) Sep- 
temvrie. 16: apare ca Mihailaş9, in Octomvrie' 8, ca Mihail dela: 
Dorohoiu 10. In 6917 (1409) Ianuarie: 28 apare ca Mihailaş 11. Tot 
aşa în Noemvrie 18 12, 6918 (1410) Fevruarie 1513, Martie 1514, 
6919 (1411) Aprilie 14 15. In 6919 (1411) Iunie 28 apare ca Mi- 
hail Nevolnicul 16. In 6919 (1411) Septemvrie 22 apare ca Miha- 
ilaş17, tot aşa în 6920 (1412) Aprilie 318 şi în. Aprilie 519. Ca: 
Mihail apare în 6922 (1414) August 220, Dechemvrie: 202, în: 
6923 (1415) Aprilie 1322, 6927 (1419) Aprile 833, în 6928 (1420) 
Aprilie 2524. In 6929 (421) apare ca. „Mihail dela: Dorohoiu 25. 

„1 Vezi mai sus p. 233, rândul u, 23, p. 235-236, pa 
"2 Ibid. p. 209, rândul 25, p. 275-216. i 
“3 1. Bogdan, D. Şt. 1 p. 203. . - 
4 Hurm, Doc. 1*p. s177) l. Bogdan, Albii paleografic moldovenesc nr. 42 

na(h) dtnyaa, Să nu se confunde cu” nauz ua EpATA RCERCAHUZ, 
de aici. 

5 In Monumenta medii aevi historica res gesias “Poloniae illustrantia, 
tom. 6 (1882) p. 43. 

6 Vezi mai sus p. 23, rândul 9, 
1 Ibid. p. 56, rândul 23, 
8 Hurm, Doc. 1? p. 827: nana MIIYanae ASpery UBER "hit, 
9 Vezi mai sus p. GI, rândul 12. | , 

10 Hasd. Arh. Ist, it p, 
11 Vezi mai sus p. o, rândul 15, 
12 Ibid, p. 73, rândul 

13 Ibid. p. 75, rândul 2: 
14 Ibid. p. 78, rândul 12. 
15 Ibid. p, 81, rândul 19. 

„16 Ibid. p, 84, rândul 23, 
17. Ibid. p. 92, rândul 21. 
18 Ibid. p. 97, rândul 12, , 19 Ibid. p. 98, rândul 17, 
20 Ibid. p. 103, rândul 25 şi altul ibid. p. 108, târidul 23, Pe 
21 Ibid. p. 111, rândul 33. 

„ 22'Ibid, p. 116; rândul 22, i 
:23 Ibid. p. 132, rândul 9. 
24 Ibid. p. 136, rândul 3. : 
25 Ibid. p. 141, rândul 11,
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Apare -în 6930 (1422) Martie 121, August 202, Dechemvrie 253, 
în. 6931 (1423) Martie 124, Martie 315, în 6932 (1424) Fevruarie 
166, August 267, în 6933 (1425) Ianuarie 308, Mai 129, 1426 10, 
în 6935 (1427) August 184, Septemvrie. 1412, Septemvrie 16 13, 
Octomvrie 15 14, în 6936 (1428) Fevruarie 16 15 , Aprilie 1516, Iulie 
817, lulie 2418, lulie 29 19,. August. 1720,  Septemvrie 321, De- 
chemvrie 422, Dechemvrie 2823, în :6937 (1429) Ianuarie 1024, 
Fevruarie 1 25, Fevruarie 10 26, Aprilie 17 27, Mai 27 28, Iunie 1 29, . 

Iunie 3 30, Iunie 1931, Septemvrie 132, Septemvrie 24 33, în 6938 
(1430) Fevruarie 2134, Iulie 735, Dechemvrie 2336, în 6939 (1431) . 
Fevruarie 637, lunie 15 38, Dacă. ocupă. un loc de frunte în divan, 
în timpul domniei: lui Alexandru cel Bun, şi-l păstrează şi, sub Ilie 
Voevod. Aşa.în (6940) (1432) Ianuarie 439, Ianuarie 1740, în 6941 : 

„1 Vezi mai sus p, 147, rândul 26. - i. e 
„1 “2 Ibid. p. 150, rândul 6. a | 

: 3 Ibid. p: 151, rândul 17. Aa m 
4 Ibid. p. 154, 'rândul 12. ie at 

-:,5. Ibid,; 157, rândul 5. E E a SRR . 
_“6 Ibid. p, 162, rândul 18, 

7 Ibid.. 166, rândul 8-9. - 
8 Ibid. p. 169, rândul 6. | PI 

_9 Ibid. p. 173, rândul 24... 
10 Ibid. 182, rândul-26.. i: ..-. a: 
11 lbid, 189, rândul 9. ...-. -: i : 

191, rândul 1, | | 
193, rândul 20, :- cs. Do 
196, rândul 26. i ai 

.202, rândul .18. , - PI , 
207, rândul 3, DES DP re aa, Di i 

„213, rândul 10. ceia „ 

216, rândul 8-9. ne 
218,-răndul'18.: .::.::-: Ca e 
:221, rândul 14, n pe 
224, rândul 17. .. Pe Pa 
228, rândul 16. -. : -: 
233, rândul 27. 
239, rândul 24, 
242, rândul 23. 
249, rândul 12. 
258, rândul 24, 
261, rândul 20. 
267, rândul 5. | | 
210, rândul 10, o Sa i ai 

"280, rândul 24, a a „ 
287, rândul 27, ! ! ” a : 
291, rândut 4, 
297, rândul 18. 
299, rândul 16. N | 
308, rândul 22. aaa cata ae 
3Li, rândul 25. i N 
318, rândul 3. . pf e : 

+ 331, rândul 4, 
. 338, rândul 11. 

12 Ibid, 
13 Ibid, 
14 Ibid. 

„15 Ibid, 
---:16 '1bid, 
“17 Ibid, 
18 Ibid, 
“19 Ibid. 

+20 Ibid, 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 

30 Ibid. 
31 Ibid, 
32 Ibid, 
33 Ibid, 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid, 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid, p
a
p
e
 

a
a
a
,
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(1433) Ianuarie 281, Fevruarie 262, Iunie 153, lunie 44, Iunie după 

155; La fel sub Ştefan Voevod. Aşa: în 6941 (1433) Noemvrie 36, 
Noemvrie 97, Noemvrie 168, în “6942 (1434), Ianuarie 139, Ianuarie 
29 10, Este ultima oară, când Mihail dela Dorohoiu apare în divan, 
după: documentele ' ce-mi sânt cunoscute. EI trăia însă: şi în 1437 
Dechemvrie 20, când va fi fost foarte bătrân. 

““Se numea Mihail dela Dorohoiu sau -peritru că. aici îşi avea 
aşezările sau pentru că aici va fi îndeplinit vre-o funcţiune. Averea 
iui imensă „era numai în mică - parte la Dorohoi, cele 1 mai multe 
moşii: fiind în judeţul Hotin, Soroca şi Orheiu, i. 

Urinaşii lui sânt puţin cunoscuţi. O nepoată. a sa era măritată 
după boerul Sin dela Hotin, cum se vede :dintr'un uric din 6964 
(1456) Iunie 811::0 altă urmaşă a sa e'Elisafta, pomenită întrun 
document circa 1570, unde e vorba-de o. :„selişte sub Caragine 
(aici greşit: Caragecul) lui Mavrodin, pe. Dobruşa, în ţinutul So- 
rocei, anume la Kipialca, la fântâna Niţăi, între, Dobruşa şi între 
Răspopeni, ce ş'au cumpărat el dela Elisafta : .:.. din 'direse ce au 
avut străbunul ei dmiui Mihail Dorohonstkii dela: unchiul, domniei 
mele . . . dela Ilieş Vodă“ 12, DEE . 

Uricul este foarte important, pentru că „ne. arată. pe. unul din 
marii latifundiari dela începutul veacului al XV-lea. Această imensă 
avere de sate se va fi împrăştiat curând, după moartea lui, cum 

„S'a petrecut cazul şi alte ori. In uricul din 6964 (1456). Iunie 8, 
în care se vorbeşte despre satele nepoatei 'lui “ Mihailaş, - al. cărei 
nume nu e cunoscut, numai puţine din -ele, la: Hotin, corespund 
cu cele ale marelui boer din 1437 11.'Este un. exemplu' de desfa- 
cere al marei proprietăţi. Tot aşa s'a petrecut şi cu averea lui Cernat 
ploscarul şi a lui Ştetul, din 6956 (1448) 1 Iulie. 15%, 

1 Vezi mai sus p. 350, rândul 17, E 2 Ibid, p. 354, rândul Î, - E aaa 3 lbid. p. 359, rândul 13,: N 
4 Hurm. Doc. 1? p. 840. pa 
5 Vezi mai sus p. 361, rândul 18. 
6 Ibid, p, 364 rândul 15, 
7 Ibid. p. 367, rândul 18-19, 
8 Ibid. p. 369, rândul 1]. 
9 Hurm. Doc. 1: p. 850. 

10 Vezi mai Sus p. 274 rândul 21. DE 
riginalul la onescu-Dolj, Bucure ti, 1. Bo dan, Conv. Lit. 35 (1901) p. 671, Acad. Rom. ms 2812, fila 93v si DOES, o 12 Ghib. Sur, 9 p. 42, a 13 Acad, Rom. CXXXIV/452
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„167, 

1437. 
Ilie şi Ştefan Voevozi dăruiesc un sat lui Crăciun pârcălabul. 

6945. Ilieş Vodă şi Ştefan Vodă dăruiesc lui Crăciun pârcă- 

labul un sat, Borodăceni, pe Berheciu, la poiana lui Roman. 

Regestul de mai sus se află păstrat întrun „izvod de urice .. . 

de moşii a răp(osatului) Miron logofătul . . . 7222 Mart 1“ pu- 
blicat de N. lorga, Stud. şi Doc. 6 p. 151. Aici documentul se 
află rezumat în felul următor: „Un uric vechi pre un sat pe Ber- 

heciu, la poiana lui Roman, dania lui Crăciun pârcălabul, dela Ilieş 
Vod(ă) i Şte(fan)-Vod(ă), cu pecete de, ceară, pe Borodăceni, din 
It. 6945“. , 

„Este probabil vorba de satul Borodeşti din comuna Pochidia, 

judeţul Tutova 1. Numele şi-l are dela brod, borod, vad2. Este de 

pus în legătură poate şi cu străvechii Brodnici 3, — Berheciul este 
pomenit şi el din vechi timpuri. Aşa în 6946 (1438) Iunie 64, în 
6999 (1491) Octomvrie 155, în 7007 (1499) Noemvrie 266 etc. 

Crăciun pârcălabul este necunoscut aiurea. 

  Pf DEA epopee e 

Institutul de Stucii Isteeice șI Soclal-Polilice 
Ce pe limiă Ub, al PLĂ, 

"BIDLILILCA DUCUMENTARĂ       

4 

1. Dicţ, statistic al României 2 p. 962, Frunzescu, Dicţionar topo- 
grafic p. 57. : ” 

2 Cp. satul Brodoc din jud. Vasluiu, Dicţ. statistic al României 2 p. 
986, Frunzescu, Dicţionar statistic p. 69. Borodniceni în jud. Soroca, Dicţ. 
geogr. al Basarabiei p. 34, Harta Basarabiei, de Nour. Brodina, în jud. Ră- 
dăuţi, Brodoc, în jud. Coţmani, Dicţ. geogr. al Bucovinei, de Grigoroviţă p. 
19-20. In trecut satele aceste sânt pomenite. Cp. Borodance întrun docu- 
ment din 1429-1432, vezi mai sus p, 254, rândul 7, p. 256. Apoi în 6946 (1438) 
lunie 20, e pomenit pârăul Borodac, Wick. Bochotin p. 63-65, Solka 2 p.205. 

3 Vezi mai sus p. 478-479, la care adaugă, |. Bogdan, Diploma Bâr- 
lădeană din 1134, Principatul Bârladului, Anal, Acad. Rom. seria 2-a, tom. 
11 (1889) secţ. ist., N. lorga, Brodniciii şi Românii, Anal. Acad. Rom. seria 3-a, 
tom. 3 (1927-1928) secţ. ist. p 147-151. E 

4 Arhiv, Stat, laşi, Tr. 67, op. 75, dos. 1 fila 49r., ibid. Anaforale nr. : 
25, fila 133 v. | 

5 1. Bogdan, D. Şt, 1 p, 471 şi altul ibid. p. 487, 
6 ibid, 2 p. 162. ! A MR 
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